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 ��م اهللا ا����ن ا����م 

 القلوب تطمئن بذكراهللا اال بذكراهللا قلوبهم تطمئن امنوا الذين

 يابد مي آرامش ها دل خدا ياد با فقط يابد مي آرامش خدا ياد با هايشان دل و آورده ايمان كه هستند كساني آنان

 نعمات سلب و ناماليمات با برخورد از زندگي در او بيم و ندارد آرامش و سعادت به رسيدن جز هدفي خود زندگي در آدمي

 او ياد پس اوست، سوي به امور همه بازگشت كه است سبحان خداي همانا اوست دست به آن سلب و نعمت كه سببي تنها و است

 غافل خود حال حقيقت از آنكه جز گيرد نمي آرام او ياد جز چيزي به نفس و است آرامش و خاطر انبساط مايه نفسي هر براي

 محروم سكون و طمأنينه نعمت از نفسي چنين كه باشد گريزان حق ذكر از ديگر رشد، و بصيرت دادن دست از اثر در و شده

 .هاست دل آرامش مايه تنها خدا ياد چون ود،ب خواهد

 و مزمن هاي بيماري به اي تغذيه و عفوني هاي بيماري از ناشي مير و مرگ علل تغيير موازات به حاضر قرن آغاز با

. است گرفته قرار توجه مورد افزون روز اي گونه به سالمت بر رفتار نقش ،)سايكوسوماتيك( تني روان هاي بيماري

 اي اندازه تا عوامل، اين از ناشي ميرهاي و مرگ شود، سالمت ارتقاي موجب كه مناسب زندگي سبك و شيوه تخابان درصورت

 و گوارشي اختالالت آسم، قلب، كرونر عروق گرفتگي بيماري قبيل از تني روان هاي بيماري. يافت خواهد كاهش چشمگير

 به موثر و مهم عامل يك عنوان به زندگي سبك و استرس نقش. گيرد مي را زمين كره ساكنين از بسياري جان امروزه غيره

 تاثير تني روان هاي بيماري تمامي اساس متخصصان نظر از. شود مي ديده الذكر، فوق اختالالت تمامي در ديگر عوامل همراه

 طور به كه تني انرو بيماري ترين شايع و ترين مهم. باشد مي جسم بر زندگي سبك حتي و شخصيتي مشكالت و رواني مسايل

 عروق در اختالل( قلب كرونر عروق گرفتگي اختالل شود، مي شامل جهان در را ميرها و مرگ درصد 40 تا 30 حدود متوسط

 .باشد مي) قلب اي تغذيه

 ار راه انسانها رواني اختالالت درمان و پيشگيري راههاي شناخت با تا برآنند شناسي روان علم پژوهان دانش و انديشمندان

 گام انساني جوامع سالمت ارتقاء جهت در پزشكي جامعه به رساندن ياري با و نموده هموار جسمي بيماريهاي درمان براي

 . بردارند

 و چهارمحال استان مركز در سايكوسوماتيك ملي كنگره پنجمين برگزاري با كه است مفتخر شهركرد پزشكي علوم دانشگاه

 افكار تبادل به شناسي روان و پزشكي عرصه انديشمندان و پژوهشگران از جمعي تا آورده فراهم را فرصتي بختياري

 جامعه سالمت بهبود به نهايتاً و بيماران درماني روشهاي بهبود جهت در باشد گامي انديشي هم اين حاصل... ا انشاء و بپردازند

 . شود منتهي

 ايماني رضا دكتر

 گرهكنشهركرد  و رئيس  پزشكي علوم دانشگاه رئيس



 

 به نام خدا

 

 پژوهشگران گرامي، اساتيد محترم و متخصصين ارجمند

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد و انجمن بين المللي پزشكي و روان درماني رازي افتخار دارند با همكاري مراكز 

ملي  تحقيقاتي و دانشگاهي داخل و خارج كشور و انجمن پزشكي روان تني و روان درماني ايران پنجمين همايش

سايكوسوماتيك (روان تني) با محوريت نقش توانبخشي در درمان بيماري هاي روان تني و همچنين سمپوزيومي در 

 نمايند. برگزار 1392خرداد  9تا  8روز از تاريخ  دوزمينه روان درماني با كودكان را به مدت 

ميت و نقش توانبخشي و كار تيمي در بيماري هدف از برگزاري اين همايش عالوه بر اشائه ي طب روان تني، تاكيد بر اه

هاي طبي و اهميت ارائه روان درماني براي كودكان مي باشد. اميد است اين همايش بستر مناسب براي تبادل نظر 

 متخصصان و صاحب نظران رشته هاي مختلف پزشكي فراهم آورد و در راستاي بهبود و ارتقاء سالمت جامعه مفيد باشد.

اساس تفاهم نامه منعقد شده بين دانشگاه علوم پزشكي شهركرد و انجمن بين المللي رازي و دانشگاه هاي اين همايش بر 

همكار اين انجمن در آلمان برگزار مي شود. برگزاركنندگان اين همايش ضمن خوشامد گويي از اساتيد ، پژوهشگران ، 

انبخشي، روان شناسي، روانپرستاري و ساير عالقه دانش پژوهان و متخصصان رشته هاي مختلف پزشكي ، علوم پايه، تو

 مندان دعوت به عمل مي آورند تا در برگزاري هر چه باشكوه تر اين همايش شركت فعال داشته باشند.

  

 پرفسور دكتر سعيد مشرف دهكردي    
 مدير و هماهنگ كننده پروژه روان تني در ايران

 رازي رئيس انجمن بين المللي پزشكي و روان درماني 

 



 

 

 � �م آن�ه ف��ت آ�و�ت

ماتيك را در شهركرد، مركز استان چهارمحال و سوبتوانيم پنجمين كنگره سايكوتا خالق هستي را شاكريم كه عنايت فرمود 

 رودخانه بزرگ زاينده رود و كارون، برگزار نمائيم.دو بختياري با طبيعت بكر و مناظر زيباي طبيعي و منشاء 

تر شدن تعامالت انساني شده است،  افزون تكنولوژي در دنيا كه منجر به تغيير در شيوه زندگي و پيچيدهعليرغم رشد روز 

تنش ها و استرس هاي زندگي رو به تزايد بوده كه تبعات آن نه تنها به بروز اختالل هاي رواني، بلكه منجر به افزايش اختالل 

گره ايجاد پيوند و ارتباط بين متخصصين روانشناسي و روانپزشكي با هاي روان تني شده است، لذا هدف از برگزاري اين كن

ساير متخصصين پزشكي در حوزه هاي داخلي، اعصاب، قلب، گوارش، غدد، روماتولوژي، زنان، اطفال، پوست و ... به منظور 

هاي آموزشي،  هاي طبي با منشاء روانشناختي از يك طرف و فراهم كردن بستري در حوره پيشگيري و درمان بيماري

 .پژوهشي، درماني و تبادل بين متخصصين حوزه هاي فوق از طرف ديگر را فراهم نمايد

ي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد و دانشگاه بن (كلينيك آموزشي و رمعاونت محترم تحقيقات و فن آو تاين كنگره به هم

بين المللي پزشكي و روان درماني رازي، گروه ) آلمان با محوريت توانبخشي پزشكي و همكاري انجمن دنشايدلودرماني 

ان وكشور و ساير دانشگاه ها و انجمن هاي تروانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، سازمان نظام روانشناسي و مشاوره اس

 .آنها در سايت و پوستر كنگره ارائه شده، برگزار مي گردد وعلمي كه لوگ

همچون كنگره هاي قبلي سايكوماتيك، اين كنگره به صورت بين المللي برگزار  بر اساس توافقات صورت گرفته مقرر گرديد

گردد اما عليرغم تمهيدات و برنامه ريزي و توافقات صورت گرفته با پژوهشگران و متخصصين خارج از كشور، متاسفانه بنا 

مشكالت مانع ادامه  ،گرديد. با اين وجودبه داليلي كه ذكر آنها خارج از حوصله اين مقدمه است اين مهم در اواخر كار متوقف 

فراهم كار نگرديد و مسئولين و دست اندركاران كنگره با عشق و همت خود زمينه را براي برگزاري كنگره با همان محتوا 

را  زمينه اي منان بوده و به ياري خداوند كنگره. اميد است دانشگاه علوم پزشكي شهركرد ميزبان شايسته اي براي اين نمودند

 براي رشد و شكوفايي و تقويت اين حوزه فراهم نمايد.

اس قلبي خود پدر پايان ضمن خير مقدم به متخصصين، پژوهشگران ، اساتيد ، دانشجويان و كليه شركت كنندگان در كنگره، س

كنگره كه در  مايت كنندگانحرا از اعضاء محترم كميته علمي و اجرايي كنگره و ساير دانشگاه ها و انجمن هاي علمي و 

ما را ياري كردند، اعالم نموده و ميهمانان عزيز را به ديدن جاذبه هاي طبيعي و گردشگري  كنگرهبرگزاري هر چه بهتر اين 

 اين خطه از كشور دعوت كرده و اقامت خوبي را براي اين عزيزان آرزومندم.

 

 دكتر سيد كمال صولتي دهكردي
 كنگرهدبير علمي 

 



 

 

 

 

  : كنگرهعنوان 

 ���ن �ن��ه سای�و�وماتیک (روان ت�ی)پ� 

 :  كنگرهمسئولين 

س  � ئ هر � � ن ی : � � ا م � ا ا  ض ر ر  � �  د

ر  � � هد � � ن � ی  � � ع ن   : ا
ی د � � ھ د ی  � � و � ل  � د  ی � ر  � � ر  ،د � � د ر  و � � و ی � د � � ھ د ف  ر � � د  ی � � 

ر � � ند ی  ا ی �ا � ها � � ن �: 
� ا گ ی ا  ض � � ال غ  ، ری � ا ب � د  و � � � ر  � �  د

 



 اعضاي كميته علمي

- � � ن ا ت � ا  � ر و � ر  و � � و � 
-  ، � ر و � د  � و � � ر ر  � �  د
-  ، ب �� � د  ی � � ر  � �  د
ی - � � � دا � ن  � � را ر  � �  ،  د
-  ، س � � د  � � � آ ر  و � � و � 
-  ، ف � ر د  � � ن  � و ر  و � � و � 
-  ، � و ر � م  � � ا ج ر  و � � و � 
-  ، ن � ل  � ز � � ن  � ل  � ا ن  ا ج ر  و � � و � 
- � و � ت  � ر و � ر  � �  لد
-  ، گ ی ب ر ال گ  ن ا گ ف  � و ر  و � � و � 
-  ، ی  د � � ھ د ف  ر � � د  ی � � ر  و � � و � 
-  ، ی د � � ھ د ف  ر � � د  ی � � ر  � �  د
- �� و � ا  ک � ن و � 
-  ، � ا گ ی ا  ض � � ال  غ
ن  - � ئ آ ه  � � � � ر  � �   د
ی  - ی � آ  � غ � ا ر  � �  د
ی - � � � �ا ا  � �ا � ا ر  � �    د
ی  - � ال خ ا د  و � � � ر  � �   د
ب  - ی د ا ن  � � � ا ر  � �   د

ر  - ا ش � ا د  ی � � ر  � �  د
ری  - ا ی � � ا ی  � ع � ا ب � ر  � �  د
ا - د  و � � � ر  � � ری د � � 
ی  - � ا م � ا ا  ض ر ر  � �   د
گ  - ن � ال ا پ ن  � � ر  � �  د
-  � غ � ا ر  و � ی  د ھ � ر  � �  د
د  - ی � � ر  � � ی  د � � ر � ر و � 
ه  - د زا  � � ع � ت  � ع � ر  � �   د
د - وا � � د  ی � � ر  � �  د
ی  - � ال غ ی  � ا ح ی  � ع ر  � �   د
-  � � ی  د � ا خ ن  ال س ر ا ر  � �   د
ی  - و ر � � هللا  ا ر  د ص ر  � �  د
ی - و ر � � ر  � � ر  � �  د
ی - � ی � خ ن  � � � ر  � �  د
ل - د � و � ل  � � � وا � ا ر  � �   د
ر  - � � ن  ا م � � س ر  � �   ی د
ی  - � و � د  ا � � � ر  � �   د
ی  - د ا ب آ ت  � و د وا  � � ر  � �  د
ی  - � � � ر د  م � � ر  � �  د



ن  - ا ی � � � ر ی  � ع � ا ب � � ر  � �   د
ن  - ا ی � � � ر د  و � � � ر  � �   د
ی  - � ا ت � � � ی  � � � س ن  � � � ر  � �  د
ن  - ا ی ن ا ب � ا  ض � � ال غ ر  � �   د
ی  - � � ر � ه  � � � ر  � �  د
ی  - � � ر � ر  � � ا ی  � ع ر  � �  د
ی - د ی � � هللا  ا ت  ی ا ن � ر  � �  د
ی  - � م �ا � ی  � � � ر  � � ر  � �  د
ی  - و � � ن  � و � ر  � �   د
ی  - � � و � ل  � د  ی � ر  � � ید د � � ھ   د
ی  - � ا غ ر � ن  �ا � � ر  و � � و �  
ی - ی ا ب � ا ب � د  م � � ر  � �  د
ن  - ا گ د زا ی  � � � ی  � ع ر  � �  د
ی  - � � � ی  د ھ � ر  � �  د
ی  - � � � د  م � � ر  � �  د

ی  - � �ا � � ر � � ا ر  � �  د
ه  - و ا ک ه  ژ � � � ر  � �  د
ی  - ی ا ی � � � ی  � ع د  ی � ر  � �  د
ی  - � � � ن  ا وز � � ر  � �  د
زی  - � و � ج  � ا ر  � �  د
ه  - د زا ی  � � � د  و � � � ر  � �  د
ری  - � ا ب � د  و � � � ر  � �  د
ی - � � و � ی  � ع ر  � �  د
ید  - و � و � د  م � � ر  � � 
ری  - � � �  � � ع � ر  � �  د
ی  - � � � ی  � � ص � ر  � �  د
ی  - � ع �  � و � � � ر  � �  د
ر  - و � ی  � ع د  م � ا ر  � �  د
م  - ا ج � � ک  ی ن د  و � � � ر  � �  د
ه  - د زا م  � � ی  � � � � ر  � �  د

 : ويژه سخنرانان

ری  - ا ی � � ا ی  � ع � ا ب � ر  � �  د
- � و � ر  و � � و �                  
ف   - ر و د ن  ا ی � ال  ی � � م  � ا  خ

-   � � ن  ا ج ر  و � � و ن� ا ھ � ی  ز
-  � ا گ ی ا  ض � � ال غ ی  �  آ

 



 

 اعضاي كميته اجرايي

 دبيران اجرايي: 

ر � � � د ا گ ی ا  ض � � ال غ  ، ری  � ا ب � د  و � � � 
 :ارانكهم

 ه � ا د ع  � ا ن � و  ت  ی � د � ه  � � و � ت  ن و ا ع �  ، ی  � � ئ ر د  ی � � ر  � �  د
 ه � ا د ی  � ن � � �  ، ی ی و � � � ا د ت  ن و ا ع �  ، ن  ا ی � ع  � � � ی  � ع ن  � � � 
 ه � ا د ذا  � و  و  ر ا د ت  ن و ا ع �  ، ی د م � � ا  ض ر ر  � �  د
 ه � ا د ی  � � دا ھ � ت  ن و ا ع �  ، ی  و ر � � ر  � � ر  � �  د
  ت ن و ا ع �  ، ی  � ال خ ا د  و � � � ر  � � هد � ا د ن  ا م � 
 ه � ا د ش  ز و � آ ت  ن و ا ع �  ، ری  � � �  � � ع � ر  � �  د
 ه � ا د ی  � � و �  � د �  ، ه � � � ن  ا ھ � � ر  � �  د
  ، ی � � و � ی  � ع ر  � � ه د � ا د س  � ئ یر � ش � 
 ، ی � د ق �  � � ع ه  � � ا د س  � ئ ری ر ا ت � � 
  ، ی � � �� ی  � ع ر  � � ه د � ا د س  � ئ یر � ش � ا ر � � 
 ت � دا ھ � ه  � ا د س  � ئ ر  ، ری � � ن  ا م � � س ر  � �  د

 

       

      
    
    
     



 

 دبيرخانه :

  ��مد ��ی ��ادی: ���ول

 به ترتيب حروف الفبا:همكاران 
  ��ید ا�دی ساما�ی -
 ���ه ا�شار�ور  -
 زیبا ا�ی�ی  -
 ��ف ا� ���ی   -
  ���ن ��ی �ور    -
 ��ید �یدری      -
 �و�ن ��م  -
 ��ید �ھانبازی   -
 ��ن ر��ی ��ندس  -
 �یده ���ه ر���ی  -
 ن ر�وی���ر  -
 زینب زیدآبادی  -
 د��ر ���را �عادت         -
 ر�وان شا���ادی  -
 ا�وا�قا�م �ر��ی -

 �وروش ��بازی  - -
 ��یده صا�ح ریا�ی   -
 ���و� صا��یان   -
 ���و� ع�یدو��ی  -
 ���را ��وز�ده  -
 د��ر �باس �ری ع�و��ه  -
����م کا��ی  -  د��ر �بدا
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دكتر امراله ابراهيمي، معصومه رضائيان، دكتر مهدي  1
 خوروش، دكترمهتاب  ضرغام

) بر ACTبررسي اثر بخشي درمان پذيرش و تعهد  درماني (
زندگي  وكاهش اضطراب مرتبط با درد  پذيرش  درد، كيفيت

 )CPPSدر بيماران مبتال به درد هاي مزمن لگن(
1 

افزا، زهرا دانا  دكتر افشان اخوان طبيب، دكتر حميدرضا روح 2
 سيادت، سونيا زرفشاني، فاطمه نوري

 در مخدر مواد و آرامبخش مواد الكل، ، سيگار مصرف افزايش
 مناطق در ساكن افراد زا نمونه جامعه يك در   تنش هنگام

 اصفهان سالم قلب ملي پروژه هاي يافته اساس بر ايران مركزي
2 

ارقبايي، سيد علي كيميايي، يحيي ميان بندي، حسين  محمد 3
 سليمي بجستاني

اثر بخشي درمان شناختي رفتاري بر كيفيت زندگي مبتاليان به 
 3 فرسودگي شغلي

زان اثربخشي رواندرماني گروهي بر كاهش عالئم بررسي مي مريم اميني، فاطمه دريايي 4
 4 افسردگي و اضطراب بيماران مولتيپل اسكلروزيس

مرتضي بادله، هانيه ظريف گلبار يزدي، حميدرضا  5
 آقامحمديان شعرباف

اثر بخشي درمان بهزيستي روانشناختي بر ميزان بهزيستي 
 5 روانشناختي زنان نابارور

بررسي تاثير تكنيك آرام سازي بر ميزان اضطراب و استرس  دهكردي كرمي ودي، اكرممسع جباري، سهيال فريبرز 6
 6 بيماران دياليزي

سميه جمالي پاقلعه، مهناز جديدي فيقان، آزاده بختياري،  7
 الهام آقايي

آگاهي اثر بخشي درمان گروهي مبتني بر مدل فراشناختي ذهن
 7 ارخونانفصالي بر فشار خون بيماران زن مبتال به فش

اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر كاهش  مهساجهانگيرپور، مرتضي كاوند، 8
 8 افسردگي معتادان تحت درمان با متادون

 ناهيد جيواد، فاطمه قائد اميني 9
مقايسه ويژگي هاي تشنج و علل آن و نيز تغييرات سي تي اسكن 

بستري شده در اورژانس در افراد مسن و افراد جوانتر در بيماران  
 1388و بخش اعصاب بيمارستان كاشاني شهركرد در سال 

9 

فرزين حق نظري اسفهالن، دكتر مجيد محمودعليلو، ندا  10
 يادگاري، دكتر علي صيدي، دكتر جليل باباپور

ي تأثير درمان هيپنوتيزمي و دارودرماني در درمان مقايسه
 10 سردردهاي ميگرني

معصومه رستمي راوري، وحيد منظري روشنك حيدري،  11
 توكلي

رفتاري مبتني بر خودكارآمدي -اثر بخشي درمان شناختي
 11 مربوط به وزن بر بي اشتهايي رواني افراد مبتال به اين اختالل

روشنك حيدري، معصومه رستمي راوري، وحيد منظري  12
 توكلي

اثر بخشي مدل پرماي سليگمن بر سالمت رواني بيماران 
 12 سوماتيك مبتال به تپش قلب در بيمارستان افضلي پور كرمانسايكو

دكتر شيرعلي خرامين، دكتر آرش كاظمي، قادر زاده باقري،  13
 محمد رضا آزاد پور

مقايسه  پردازش هاي هيجاني بين بيماران مبتال به ديابت نوع  
II 13 و افراد عادي 

بخشي آموزش آرام سازي عضالني بر نشانگان جسماني در اثر  صدراله خسروي، خديجه انوري، حميده نادري 14
 14 عروقي-بيماران قلبي

علي اصغر داد مهر، مختار ملك پور، امير قمراني، سميه  15
 رحيم زاده

اي تحريك دهليزي بر بهبود هماهنگي  اثر بخشي روش مداخله
پذير با و بدون اختالل  حركتي در كودكان ناتوان ذهني آموزش

 يهماهنگي رشد
15 
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16 
سميه رجب پور فرخاني، زهره رجب پور فرخاني، مرتضي 
رجب پور فرخاني، فاطمه جهانشاهي، محمد محمدي پور، 

 حسين كدخدا

هاي اجتماعي  درماني در بهبود مهارت بررسي اثربخشي بازي
 16 كودكان مبتال به نارسايي يادگيري

حمد علي رستمي راوري، نيره ، ممعصومه رستمي راوري 17
 مقدم، كامبيز جهاني، علي قائدنيا جهرمي، روشنك حيدري

مدل پرما سليگمن  شناخت اثر بخشي روانشناسي مثبت برمبناي
بربهبود سالمت روان كارگران سايكوسوماتيك مبتال به تپش 

 قلب درمعدن مس سرچشمه كرمان.
17 

بررسي اثربخشي روش درمان شناختي رفتاري در كاهش  ر شريفيعطيه رضايي، غالمرضا چلبيانلو، حميد پو 18
 18 سردرد تنشي مزمن

فاطمه رهنما، بي بي فهيمه شجاعي، مهين عصمتي مقدم،  19
 فرشته مباشري، هادي علي آبادي، پريسا غفاري

) بر افزايش RCETهيجاني ديني (-اثر بخشي درمان شناختي
 19 ن كليويحالتهاي روان شناختي مثبت بيماران  مزم

20 
  ،اصغر آقايي، كمال صولتي دهكردي ،كورش شهبازي

 قربانعلي رحيميان
بررسي و مقايسه درمان هييپنوتراپي و دارو در ماني بر روي عالئم 

 بيماران مبتال به سندرم روده تحريك پذير
20 

يم كودكان مبتال به نقص تاثير روش كرانيوساكرال تراپي بر عال زهره صادقي عمروآبادي، دكتر مهناز استكي، دكتر ابراهيم پيشياره 21
 21 توجه و بيش فعالي

 22 بررسي افسردگي و اختالالت اضطرابي در مبتاليان به فيبروميالژيا  مائده صميمي، بهروز خليلي 22

اثر بخشي حضور ذهن درماني شناختي در كاهش اضطراب و  دكتر علي فرهادي، يزدان موحدي 23
 23 دو ماهه افسردگي بيماران كرونر قلبي: با پيگيري

بررسي ميزان شيوع و نقش عوامل مؤثر بر سردردهاي تنشي  منيژه كاوه ، محمد ربيعي 24
 24 كارمندان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهركرد

 25 اد سالم  هاي آن در بيماران كليوي و افرمقايسه آلكسي تيميا  و جنبه دكتر جهانگير كرمي، علي زكي يي، علي مواليي پارده، سميرا كرمي 25

اثر بخشي معنادرماني گروهي بر كاهش اضطراب و افسردگي  كلثوم كريمي نژاد، معصومه موحدي، يزدان موحدي   26
 26 بيماران سرطاني

 27 پنج عامل بزرگ شخصيت درمبتاليان به اولسر پپتيك قمركياني 27

 ارقبايي، يحيي ميان بندي،  سيد علي كيميايي، محمد 28
 ي پريسا نامق

اثر بخشي آموزش تكنيك هاي آرام سازي بر كاهش اضطراب 
 28 و بهبود بيماري روان تني دانشجويان مشهد

 دكتر ايرج گودرزي 29
مقايسه تاثير دارو درماني و رفتار درماني در بيماران مبتال به 

وسواس آلودگي و كنترل مراجعه كننده به كلينيك روانپزشكي 
 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

29 

اثر مقابله درمانگري بر بهزيستي شخصي و راههاي مقابله اي  مريم مأمن پوش، عليرضا آقايوسفي 30
 30 افراد مصروع

سميرا معصوميان، دكتر محمدرضا شعيري، دكتر مسعود  31
 هاشمي، طاهره ملك زاده

اثربخشي درمان كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر زنان 
 31 مبتال به كمر درد مزمن

غالمرضا منشي، مريم حريري، زرين دخت آقا رشتي، فائزه  32
 خانباني

ارزيابي عملكرد خانواده با بيماران مبتال به اختالالت روان تني 
 32 (ديابت، فشار خون، بيماري قلبي)

http://journal.skums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://journal.skums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://journal.skums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://journal.skums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A2%D9%82%D8%A7%D9%8A%DB%8C
http://journal.skums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=+%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://journal.skums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=+%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86
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ارتقاي كيفيت زندگي بيماران مبتال كارآيي درمان اميد محور بر  يزدان موحدي، معصومه  موحدي، علي فرهادي 33
 33 به سرطان

بررسي اثربخش آموزش گروهي درمان شناختي رفتاري بر  محمد نريماني، محمد جواد بگيان كوله مرز،اكرم يوسفي 34
 34 بهبود كيفيت زندگي بيماران مبتال به ميگرن

 35 ي بر افسردگيبررسي تأثير طب فشار دكتر تورج نصر، وحيده صالح، خاتون پورمودت 35

تاثيرآموزش بر اساس مدل بزنف بر نگرش مادران نسبت به  ، مرضيه رئيسيزينب همتي، معصومه عليدوستي 36
 36 1391كودك آزاري در مراكز بهداشتي شهركرد سال 

ندا يادگاري، فرزين حق نظري، دكتر حميد پورشريفي، دكتر  37
 مجيد محمودعليلو

ي رفتاري خانواده محور بر بررسي اثربخشي درمان شناخت
 37 مشكالت رفتاري كودكان اضطرابي

 منش كرمي اهللا ولي ، فرامرزي ساالر دكتر ، يارمحمديان احمد دكتر 38
اثر بخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي به روش چند رسانه 

اي برخودرهبري دانش آموزان ناتوان ذهني آموزش پذير دوره 
 راهنمايي شهر اصفهان.

38 
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امراله ابراهيمي، زهرا امام، حميد نصيري، دكتر سيد محمد  39
 حسن، كالنتر معتمدي

هاي بهبودي جسماني و روانشناختي بر پيش بيني شاخص
 1 مبناي متغيرهاي روانشناختي در بيماران پس ازعمل قلب باز

40 
طبيب، دكتر زهرا دانا سيادت، دكتر  افشان اخوان

افزا، سونيا زرفشاني، ايماندخت گلشادي،  حميدرضا روح
 حسن عليخاصي، فاطمه نوري

تغييرات برخي فعاليتهاي  فيزيولوژيك (خوردن و خوابيدن ويا 
نوشيدن قهوه و چاي) در شرايط استرس زا (برنامه قلب سالم 

 اصفهان)
2 

افزا، زهرا دانا  ميدرضا روحافشان اخوان طبيب، دكتر ح 41
 سيادت، سونيا زرفشاني، فاطمه نوري

افزايش سوء مصرف سيگار ، مواد آرامبخش ، الكل يا مواد  
در افراد ساكن مناطق مركزي ايران بر    مخدر در هنگام تنش

 هاي پروژه ملي قلب سالم اصفهان اساس يافته
3 

معصومه محمد ارقبايي، يحيي ميان بندي، پيام جوزي،  42
 نافيان، سيد علي كيميايي

اثر بخشي درمان مثبت گرا بر مولفه هاي رواني مثبت و 
 4 بيماري روان تني

43 
حميدرضا اسكندري راد، نرگس عرب خزائلي، 

عبدالحكيم تيرگري، محمد زمان كامكار، علي نخعي، 
 روشنك اسكندري راد

هدارنده رابطه ويژگي هاي شخصيتي و ميزان ماندگاري در درمان نگ
 MMTمتادون درافراد سوء مصرف كننده مواد (كراك) در مراكز 

 ) 1390تحت نظارت دانشگاه علوم پزشكي مازندران (
5 

44 
حميدرضا اسكندري راد، محمد زمان كامكار، روشنك 

اسكندري راد، نرگس عرب خزائلي، عبدالحكيم تيرگري، 
 علي نخعي، فرشته بخشيان

و رضايت زناشويي با شكايات رابطه هوش معنوي ، صميميت 
 TMMجسماني زنان واجد همسران معتاد در مراكز 

 )1391شهرستان بهشهر (
6 

حميدرضا اسكندري راد، روشنك اسكندري راد، فرشته  45
 بخشيان، عبدالحكيم تيرگري، علي نخعي، نرگس عرب خزائلي

نقش پيش بين هوش معنوي در سالمت جسماني و روانشناختي ، 
 7 )1391رضايت زناشويي زنان متاهل شهرستان بهشهر (صميميت و 
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ليال اسماعيلي، دكتر اصغر اقايي، دكتر ابوالقاسم نوري،  46
 دكتر مهرداد كالنتري، فرشته افسر

مقايسه روابط اجتماعي و سالمت رواني بيماران سندروم روده 
 8 تحريك پذير و افراد سالم

ماعيلي، ماهگل توكلي، سعيده مهدوي، حميد مريم اس 47
 اسماعيلي، زهرا اسماعيلي

اثر بخشي آموزش گروهي مهارت هاي اجتماعي بر سرزندگي 
 9 و سازگاري نوجوانان دخترمبتال به آكنه

زهرا اسماعيلي، مريم اسماعيلي، اصغر آقايي، حميد  48
 اسماعيلي، محمد رضا كاكايي

آگاهي بر  رشد شخصي   اثر بخشي آموزش مبتني بر ذهن
 10 زنان مبتال به فشار خون اساسي

 صابر اسمخاني اكبري نژاد، ويدا آقا زاده، بهزاد اسبقي 49
قلبي و  –بررسي استرس ادراك شده در بيماران كرونري

ارتباط آن با شيوه هاي مقابله با استرس و مقايسه آن با افراد 
 سالم 

11 

مقايسه كيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان  با افراد سالم  القاسم نوري،  ليال اسماعيليفرشته افسر، اصغر آقايي، ابو 50
 12 شهر اصفهان

مرضيه افشاري، زهرا ايزدي خواه، شيرين ايراني ، نورا...  51
 ماندگاري

عروقي -سبك فردي در افراد مبتال به اختالالت روان تني قلبي
 13 و لك و پيس

مقايسه اختالل هاي خلقي  در زنان متاهل آگاه  و غير آگاه از   ، مهسا ملكي مجدين حسينمصطفي اكبري، حسي 52
 PMS  14سندرم مالل پيش از قاعدگي((

    
53 

نسرين اكبري، معصومه دل آرام، افسانه كاظميان، فرانك 

 صفدري
 15 تاثير چاقي برابعاد كيفيت زندگي كودكان 

 16 سي سبكهاي مقابله اي در بيماران مولتيپل اسكلروزيسبرر مريم اميني، فاطمه دريايي 54

اثر بخشي آموزش مهارت حل مسئله بر نشانگان جسماني در  خديجه انوري، صدراله خسروي  55
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ي قائدنياي جهرمي، امراه تاج شيوا فرماني شهرضا، عل 136
 الدين

رابطه عمل به باورهاي مذهبي و ويژگي هاي شخصيتي در 
 98 بين دانشجويان دانشگاه خوارزمي

 علي  فرهادي، معصومه نعلچي، يزدان موحدي  137
خانواده با مولفه هاي  -بررسي رابطه بين تعارض كار

شاغل فرسودگي شغلي و تمايل به ترك شغل در پرستاران زن 
 هاي دانشگاهي خرم آباد¬در بيمارستان

99 

سميرا  فالح، آرزو محرابي، عطيه رضايي، كلثوم نباتي،  138
 غالمرضا چلبيانلو

بررسي مقايسه اي عملكرد جنسي و كيفيت زندگي در زنان 
 100 مبتال به اختالل شخصيت مرزي و سالم

ن سميرا  فالح، عطيه رضايي، معين گلفام، رضوان رشنو 139
 3، حميد پور شريفي1فر

رابطه بين ابراز وجود و خشم با سازگاري اجتماعي در زنان 
 101 مبتال به سرطان پستان درشهر كرمانشاه

زهره فوالدي، دكتر امراله ابراهيمي، دكتر غالمرضا منشي،     140
 دكتر حميد افشار دكتر مهدي فوالدي  مصطفي عرب  

ت همودياليز بر مبناي پيش بيني كيفيت زندگي بيماران تح
متغيرهاي اميد، معنويت وآسيب شناسي رواني 

 (استرس،افسردگي،اضطراب)
102 

عوامل مرتبط با كيفيت زندگي زنان با مولتيپل اسكلروزيس در  قادری، عفت السادات مرقاتی خويیكوثر  141
 103 انجمن ام اس ايران

 محمد قاسمي. ليال صابري، راهله عليرضايي 142
بررسي رابطه  اختالل فزون كنشي / نارسايي توجه با اضطراب و 

من شهرستان به 22افسردگي  در بين كودكان پيش دبستاني 

 شهركرد
104 

سازي در بيماران مبتال به ارتباط ادراك بيماري و جسماني مريم قاسمي مقدم  143
 105 سرطان

محمد علي قاسمي نژاد، رضوان صدر محمدي، ام البنين  144
 محمدنيا 

مقايسه مددجويان مراجعه كننده به مراكز اقامتي ترك اعتياد و 
  Narcoticگروه هاي معتادان بي نام (

Anonymousاز لحاظ بهداشت روان  ( 
106 

 محمد قاسمي، ليال صابري، راهله عليرضايي 145
بررسي نقش اضطراب وافسردگي درتبيين اختالل بيش 
فعالي،نارسايي توجه وتركيبي دركودكان پيش دبستاني 

 شهركرد
107 

علي قائدنياي جهرمي، شيوا فرماني شهرضا، مجتبي  146
 قائدنياي جهرمي

رابطه بين انگاره پردازي خودكشي و دينداري در بين 
 108 دانشجويان دانشگاه خوارزمي

عبدالخليل قرنجيك، سپيده مرتضوي، سيد حامد  147
 سجادپور، سيد حبيب اهللا احمدي، بهزاد ريگي كوته

مقايسه ابعاد حمايت اجتماعي ادراك شده در افراد مبتال به 
 109 ديابت و افراد سالم

الخليل قرنجيك، سيد حامد سجادپور، سپيده عبد 148
 مرتضوي، الهام ابراهيمي

رابطه خودكارآمدي با جهت گيري زندگي خوشبينانه در 
 110 بيماران مبتال به ديابت

نسخه هاي گياهي درمانگران شهرستان مينودشت جهت  زهره قزلسفلي، دكتر اكرم ثناگو، دكتر ليال جويباري 149
 111 مختلف : خرده اتنوگرافي پزشكيتوانبخشي بيماري هاي 



 رديف عنوان نويسندگان صفحه

 زهره قزلسفلي، دكتر اكرم ثناگو، دكتر ليال جويباري 150
آموزش دهي مناسب و اقدامات موثر سبب تغيير نگرش 

پرستاران به حيات معجزه بخش نوزادان و نيز عدم جرات 
 مرگ نوزادان: گزارش يك مورد 

112 

ي دهكردي، دكتر رباب لطيف نژاد رودسري، اكرم  كرم 151
 فريبرز جباري 

سازگاري زناشويي  و ارتباط آن با سالمت جسمي، اضطراب 
 113 و افسردگي: بررسي مقايسه اي زنان بارور و نابارور

ولي اهللا  كرمي منش، دكتر احمد يارمحمديان، دكتر ساالر  152
 فرامرزي

روش چند رسانه  اثر بخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي به
اي بر رفتارهاي اجتماعي دانش آموزان ناتوان ذهني آموزش 

 ).1392-1391پذير دوره راهنمايي شهر اصفهان(
114 

 ولي اهللا  كرمي منش، احمد يار محمديان، ساالر فرامرزي 153
اثر بخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي به رو ش چند رسانه 

اتوان ذهني آموزش اي بر پرخاشگري كالمي دانش آموزان ن
 پذير دوره راهنمايي شهر اصفهان.

115 

 116 فرسودگي شغلي -مشكالت و چالش هاي موجود در كار باليني        ينب كريمي، قادر زاده باقري، فرهاد علي پور، روح انگيز كريميز 154

صي در ذهن آگاهي ،اضطراب،افسردگي و بهزيستي شخ صبيحه كريمي، دكتر ليال حيدري نسب 155
 117 دانشجويان

اثر بخشي تبليغات در كنترل قند خون و افزايش پايبندي به  مريم كلهرنيا گلكار، نرگس فتحي احمدسرائي 156
 118 درمان بيماران مبتال به ديابت نوع دوم

157 
سيد علي كيميايي، محمد ارقبايي، يحيي ميان بندي، مهدي 

 فتحي  
زي بر كاهش استرس و اثر بخشي آموزش تكنيك هاي آرام سا

 بهبود بيماري روان تني دانشجويان مشهد
119 

 سيد علي كيميايي، زينب آزادي 158
زنانگي  -بررسي رابطه برافراشتگي مقياس باليني مردانگي

-اجتماعي و خودبا رفتارهاي ضد MMPI-2آزمون 
 بيمارانگاري

120 

اكرم كرمي دهكردي، سارا حسيني طهماسبي، فريبرز  159
 121 الكسي تايمي و ارتباط آن بر اختالالت جسمي و رواني ري، زينب نوروزي، اسماعيل فتاح پور بارزيجبا

تن انگاره،رضايت جنسي و رابطه ان با رضايت زناشويي زوج  سيد علي كيميايي، ،مجيد اخوند زاده 160
 122 هاي دانشجو

نازنين ماني كازرون، دكتر مهدي رصافياني، نرجس  161
 123 بررسي نيازهاي خانواده هاي كودك مبتال به سرطان خون دي، آزاده رحماني بلداجي، رضوان تهجدييارمحم

 مريم محمدي كيا، مجيد محمود عليلو 162
مقايسة بازداري، قضاوت اجتماعي،  استدالل انتزاعي و 

مهارت اجتماعي غيركالمي در افراد مبتال به مالتيپل 
 بنده و افراد سالمبهبوديا –اسكلروزيس عودكننده 

124 

بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي مطالعه بركاهش اضطراب امتحان و  مريم محمدي، اميرعلي ناطق 163
 125 افزايش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستانهاي مرودشت

 126 نقش استرس در بيماريهاي روان تني برات محمدي  164

افروز، دكتر علي اكبر محسن محمودي، دكتر غالمعلي  165
 ارجمند نيا، جميله خدادادي

هاي حركتي ظريف بر توجه پايدار و بخشي فعاليتاثر
 127 آموزان با ناتواني هوشيتكانشگري دانش



 رديف عنوان نويسندگان صفحه

محمد تقي مرادي، سعيده صالح رياحي، مهسا صالحيان  166
 دهكردي

مبود توجه همراه با مرور سيستماتيك ميزان شيوع اختالل ك
 128 بيش فعالي در كودكان دبستاني ايران

يك ابزار كلينيكال مفيد براي ارزيابي بيماران  P50تست  وحيد مرادي 167
 129 اسكيزوفرنيا، افسردگي و بيش تحريكي

سپيده مرتضوي، سيد حامد سجادپور،  عبدالخليل  168
 قرنجيك، سجاد همتي

عي ادراك شده با جهت گيري رابطه بين ابعاد حمايت اجتما
 130 زندگي خوشبينانه در بيماران مبتال به سرطان

ناهيد مظلوم، مريم السادات نيلچيان، منصوره نصيريان،  169
 131 عوامل مرتبط با صميميت بين زوجين در زنان باردار شهر ميبد ستاره نفيسي

ناهيد مظلوم، منصوره نصيريان، مريم السادات نيلچيان،  170
 تاره نفيسيس

عوامل مرتبط با انسجام خانواده  بين زوجين در زنان باردار 
 132 شهر ميبد

 133 مداخالت مبتني بر پذيرش در درمان بيماران درد مزمن  سميرا معصوميان، طاهره ملك زاده  171

مداخالت مبتني بر پذيرش در بهبود وضعيت روانشناختي  سميرا معصوميان، طاهره ملك زاده 172
 134 بيماران مبتال به دردمزمن

 كمال مقتدائي، حميد افشار، منصوره سالمت 173
آگاهي اثر بخشي آموزش گروهي  شناخت درماني مبتني بر ذهن

 پذيربر كيفيت زندگي زنان مبتال به نشانگان روده تحريك
135 

 136 ي بر سندرم روده تحريك پذيرپايه هاي عصب شناختي تأثير فشار روان طاهره ملك زاده، سميرا معصوميان 1174

 137 نورومودوالسيون در كنترل درد مزمن طاهره ملك زاده، سميرا معصوميان 175

وحيد منظري توكلي، وجيهه السادات هاشمي زاده، سپيده  176
 صالحي

رابطه حمايت اجتماعي ادراك شده، تصوير بدن و افسردگي 
 138 با موفقيت در كاهش وزن زنان چاق

اثر بخشي معنادرماني گروهي بر بهبود ابعاد كيفيت زندگي  معصومه موحدي، كلثوم كريمي نژاد، يزدان موحدي 177
 139 مرتبط با سالمت در بيماران سرطاني

اثر بخشي آموزش گروهي مبتني بر رويكرد اميد درماني بر  يزدان موحدي، ابوالفضل فالحي 178
 140 جوانان نفس و سالمت روانشناختي نو افزايش عزت

سيد علي موسوي، رضوان عباسي، مريم رضايي،  زهرا  179
 واحدي، فاطمه رضوان مدني 

ارتباط بين حمايت اجتماعي خانواده با عملكرد جسماني و 
 141 سالمت هيجاني بيماران ديابتي

سيد علي موسوي، رضوان عباسي، مريم رضايي، زكيه  180
 قنبري، مريم السادات كرمي فرا 

اط بين كيفيت خواب با ميزان خستگي و عملكرد ارتب
 142 اجتماعي بيماران مبتال به سر درد

 143 اثر محروميت از خواب  بر خصومت و كسالت   علي مواليي پارده، مريم گلكار  181

تاثير بيست چهار ساعت محروميت از خواب بر  توجه و  علي مواليي پارده، مريم گلكار  182
 144 تمركز داشجويان  

 145 هاي مقابله اي دانشجويان هاي شخصي با سبك ارتباط بين ارزش هادي مونسي طوسي، جواد دري پارسا 183

يحيي ميان بندي، محمد ارقبايي، سيد علي كيميايي، علي  184
 رضا زارع، شيرين حسني

اثر بخشي آموزش مديريت استرس بر كنترل حمالت وحشت 
 146 زدگي



 رديف نعنوا نويسندگان صفحه

بررسي مقايسه اي رفتارهاي شخصيتي در بين بيماران مبتال به  راضيه ميرزائيان، ابوالفضل شمس، صفورا خسروي 185
 147 مولتيپل اسكلروزيس بر اساس تست  گاستون برژه  

 148 وزيس بررسي رفتارهاي شخصيتي  در  بيماران مالتيپل اسكلر راضيه ميرزائيان، ابوالفضل شمس، صفورا خسروي 186

رفتاري (مبتني بر آموزش گروهي) -اثر بخشي درمان شناختي مهزاد ميرشجاعيان، الهه برغمدي، دكتر حسين شاره 187
 MS 149بر عزت نفس واضطراب بيماران مبتال به

 150 بيماريهاي سايكوسوماتيك و نقش استرس در ايجاد آنها حسين ميرزاوند بروجني. محسن خاكسار بلداجي  188

بررسي فراواني نسبي و چگونگي معنا داري بين عاليم  اميرعلي ناطق، دكتر محمد خاكسار، مسيح بهراد 189
 151 سايكوسوماتيك  وزير مقياس هاي دهگانه  تحريف هاي شناختي

ي بين عوامل استرس شغلي با سردردهاي ميگرني در رابطه زهرا ناظمي 190
 152 ي راهنماييمعلمان دوره

اثر بخشي مداخالت روان شناسي مثبت بر كيفيت زندگي زنان  ه نكويي .حميد نصيري، فاطمه فتحي، مهدي غيورعاطف 191
 153 مبتال به سندروم روده تحريك پذير

 عاطفه نكويي، حميد نصيري، امراله ابراهيمي، عاطفه مبليان 192
تاثير روشهاي آرام سازي بر كيفيت زندگي و اضطراب افراد مبتال 

 دروم روده تحريك پذيربه سن
154 

 155 مروري بر عوامل موثر بر فرسودگي شغلي زهرا هاديان 193

بررسي بعد روانشناختي كيفيت زندگي و تاثير بهبود اين جنبه  خديجه  همتيان، شكوفه متقي 194
 156 بر بيماريهاي روان تني

ان تحت درمان با همو دياليز بررسي اختالل خواب در سالمند زينب  همتي، .معصومه عليدوستي 195
 157 .1390در  مراكز دياليز استان چهارمحال و بختياري سال 

ندا يادگاري، فرزين حق نظري، دكتر تورج هاشمي  196
 نصرت آباد

رفتاري خانواده محور -بررسي اثربخشي درمان شناختي
)FCBT بر كاهش افكار خودآيند منفي كودكان مبتال به (

 اختالالت اضطرابي
158 

نرجس يارمحمدي، دكتر مهدي رصافياني، نازنين ماني  197
 159 بررسي كيفيت زندگي كودكان مبتال به فلج مغزي  كازرون، آزاده رحماني بلداجي،رضوان تهجدي

بررسي اثر بخشي مداخله بازي درماني بر كاهش عالئم  آذر ياورپور، اكرم شاطالبي 198
 160 ان تني  (گزارش موردي)شناختي بيماران مبتال به اختالل رو

بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي در افراد معتاد وغيرمعتاد  عبداهللا يزداني، اميرعلي ناطق، شهريار ندافي 199
 161 مرد براساس مقياس افسردگي بك

        
200 

سپيده مرتضوي، عبدالخليل قرنجيك، سيد حامد 
 سجادپور، الهام ابراهيمي

 

ي زندگي خوشبينانه در افراد مبتال به مقايسه جهت گير
 تاالسمي ماژور و افراد سالم

 
162 
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) بر پذيرش  درد، كيفيت ACTبررسي اثر بخشي درمان پذيرش و تعهد  درماني (

زندگي  وكاهش اضطراب مرتبط با درد در بيماران مبتال به درد هاي مزمن 

 )CPPSلگن(

 1مدكترمهتاب  ضرغا ،2دكتر مهدي خوروش، 2رضائيان، معصومه 1دكتر امراله ابراهيمي
 ، خميني شهر، ايراندانشگاه آزاد اسالمي، واحد خميني شهر2 ، اصفهان، ايران؛دانشگاه علوم پزشكي اصفهان1

 

 چكيده:

دردهاي مزمن لگن يكي از انواع درد هاي مزمن  شايع با اتيولوژي سايكو سوماتيك است. هدف اين  زمينه و هدف:
و كاهش اضطراب مرتبط با   زندگي ) بر پذيرش درد، كيفيتACT(مطالعه بررسي  اثر بخشي روش پذيرش و تعهد درماني 

 .درد بيماران مبتال به درد هاي مزمن لگن بود

زنان  مراكز  ژي ووبيماران شامل دو گروه از بيماران مونث مراجعه كننده به درمانگاه هاي اورول روش بررسي:
زنان و اورولوژيست ها تشخيص درد مزمن لگن اصفهان، و مطب هاي خصوصي  كه توسط متخصصين -نور الزهرا(س) و

نفر) و 12بيماران بصورت تصادفي به دو گروه آزمايش( انتخاب شدند.1391داشتند بصورت در دسترس در سال
كنترل در ليست انتظار  قرارگرفتند و گروه ACTگروه آزمايش طي هشت جلسه تحت درمان  نفر) تقسيم شدند.12كنترل(
)  WHOQO-Briefكيفيت زندگي ( ) وPASS-20)، اضطراب مرتبط با درد(CPAQيرش درد مزمن(از پرسشنامه پذ بودند.

 .استفاده شد

پس از هشت جلسه  گروهي باعث افزايش پذيرش  ACTتحليل واريانس با اندازه هاي مكرر نشان داد درمان  يافته ها:
اين روش درماني موجب كاهش اضطراب درد شده (ولي در مرحله پيگيري اثر درمان  كاهش چشمگيري داشته است)،

در پايان در مان و سه ماه پيگيري شده   CPPSمرتبط با درد و افزايش نمرات كيفيت زندگي  زندگي بيماران مبتال به 
   .) اگرچه روي شدت درد اثر معني داري را نشان نداد>05/0Pاست(

احساس درد تاثير نداشته ولي بر پذيرش درد، فاجعه  برشدت ACTيافته هاي اين مطالعه  نشان داد اگرچه : نتيجه گيري
 .پنداري درد و اضطراب مرتبط با درد  وافزايش كيفيت زندگي موثر است

 

 .درد هاي مزمن لگن، اضطراب ،زندگي كيفيت، پذيرش درد، پذيرش و تعهد درماني :واژه هاي كليدي
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                         :afshan.akhavantabib@gmail.com E-mail ق،عرومركز تحقيقات قلب و  -دانشگاه علوم پزشكي -اصفهانمسئول: نويسنده  

در يك    نگام تنشافزايش مصرف سيگار ، الكل، مواد آرامبخش و مواد مخدر در ه

هاي پروژه ملي  بر اساس يافته جامعه نمونه از افراد ساكن در مناطق مركزي ايران

 قلب سالم اصفهان

 افزا، زهرا دانا سيادت، سونيا زرفشاني، فاطمه نوري دكتر حميدرضا روح دكتر افشان اخوان طبيب،
 ، اصفهان، ايران.دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 چكيده:

گاهي  باشد. وجود استرس يكي از عوامل خطرزاي سالمتي چه از نظر قلبي عروقي و چه به طور كلي مي ف:زمينه و هد
شود كه يكي از روشهاي  مورد استفاده افراد در مقابله با استرس و شرايط بحراني مصرف سيگار يا الكل و يا  چنين بيان مي

از سوي ديگر سيگار، الكل و همچنين مواد مخدر به طور مستقيم  ازدياد مصرف آنها است. مواد آرامبخش و مواد مخدر و يا
هاي مغزي و قلبي موثر است. لذا در اين  و غير مستقيم بر روي اركان سالمتي من جمله بيماريهاي قلبي عروقي و سكته

رابطه افزايش ) IHHPهاي پروژه ملي قلب سالم اصفهان ( مطالعه برآن شديم در يك جامعه نمونه ايراني بر اساس يافته
 .زا را بررسي كنيم مصرف سيگار با نحوه برخورد افراد با شرايط تنش

نگر طرح ملي قلب سالم اصفهان بر  مطالعه حاضر يك مطالعه مقطعي است كه داده هاي پروژه جامعه روش بررسي:
ستا بر اساس پرسشنامه آباد و اراك به تفكيك شهر و رو نجف  هاي اصفهان، نفر زن و مرد ساكن شهرستان 12514روي 

زا چه روشهاي مثبت و  اي بررسي شدند عالوه بر اطالعات دموگرافيك، نحوه برخورد اشخاص با مسائل تنش استاندارد شده
 نتايج با تست آماري كاي دو تجزيه و تحليل شد. .آيتم مختلف سوال شده است 42چه روشهاي منفي به صورت 

درصد كل جامعه است به  31/9زا  ار و افزايش مصرف آن در مقابله با شرايط تنشدر مطالعه حاضر مصرف سيگ يافته ها:
زا از روش نابجاي  درصد مردان شهري در هنگام مواجهه با شرايط استرس 6/6درصد مردان روستايي و  8/18طوريكه 

شود. از سوي ديگر  شاهده مياند. بهرحال سيگار كشيدن در زنان كمتر از مردان م مصرف سيگار براي مقابله استفاده كرده
   آنها به مواد آرامبخش و مواد مخدر روي آورده اند. 2/9درصد كل افراد جامعه در حين تنش و استرس به نوشيدن الكل و  6/1

زاي موجود در طبيعت ، تنش و استرس وارد شده و  اي است كه به موارد تنش محدوده  : لفظ استرس معموالًنتيجه گيري
زا سبب ايجاد  هاي منفي به يك عامل تنش گردد. گاهي واكنش شخاص بر اساس تفاوتهاي فردي اطالق ميهاي ا واكنش

درصد افراد  37گردد به طور مثال در مطالعه انجام شده در كشور فنالند  فشارهاي عصبي ديگري همچون افسردگي مي
دانستند.  درصد آنها سيگار را مفيد مي 8حاليكه دانستند در  خواندن كتاب و ديدن تلويزيون را جهت حل مشكالت مفيد مي

 باشد. در مطالعه حاضر نتايج مشابه نتايج فنالند مي

 قلبي عروقي. ، عوارضسالمتي، شرايط تنش زا ،مصرف سيگار ،استرس :واژه هاي كليدي

mailto:afshan.akhavantabib@gmail.com
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 :arghabaeifamily@yahoo.com E-mail  ،روانشناسي گروه ،تهران دانشگاه ،تهران مسئول:نويسنده 

  درمان شناختي رفتاري بر كيفيت زندگي مبتاليان به فرسودگي شغلي بخشي اثر

  3حسين سليمي بجستاني، 2يحيي ميان بندي، 1يد علي كيميايي، س1ارقبايي محمد
  ، گروه مشاورهقوچان،ايران؛ دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان،  ،گروه مشاوره و روانشناسي 2، مشهد، ايران؛ دانشگاه فردوسي مشهد، روانشناسي گروه

 ، تهران، ايران.دانشگاه عالمه طباطبايي تهران3

 چكيده:

امروزه با پيشرفت و گسترش جوامع انساني كيفيت زندگي انسان نيز اهميت ويژه اي يافته است و از مهم  :زمينه و هدف
پژوهش بر اين اساس  .ترين عوامل تاثير گذار بر كيفيت زندگي مي توان به ساخت شناختي و فرسودگي شغلي اشاره كرد

يفيت زندگي مبتاليان به فرسودگي شغلي انجام گرفته رفتاري  بر ك -درمان شناختي اثر بخش بودن  بررسي حاضر با هدف
 است.

 پس نفر از كارمندان يكي از سازمانها، افراد مبتال به فرسودگي شغلي 45 ميان از آزمايشي بررسي يك در روش بررسي:
 و  آزمايش نفره 15 گروه دو در تصادف و به انتخاب نفر 30 تعداد تني، بيماري روان و تاييد مصاحبه تشخيصي انجام از

 عمل به مصاحبه رفتاري-درمان شناختي اجراي از بعد و قبل در گواه و كنترل گروه افراد تمامي از و  شدند داده جاي گواه
 پاسخ(SF-36) پرسشنامه فرسودگي شغلي هومن و ساعتچي و پرسشنامه كيفيت زندگي  به تا شد خواسته آنها از و آمد

 آموزشي گواه هم هيچگونه گروه و حضور يافته دقيقه اي 45 جلسه 10 در زمايشافراد شركت كننده در گروه آ. دهند
 تحليل كوواريانس به كمك نرم آماري بوسيله آزمون آمده از پيش آزمون و پس آزمون دست به هاي داده و نكردند دريافت

 . شدند تحليل SPSS افزار

 سطح در فرسودگي شغلي و كيفيت زندگي متغير نظر از گروه، در دو آزمون پس مرحله در آماري هاي تحليل يافته ها:
)P<0.05 (فرسودگي شغلي در و يافت افزايش آزمايش گروه در كيفيت زندگي ديگر، بيان به. داد نشان را معناداري تفاوت 

 .آمد پديد  داري معني بهبود آزمايش گروه

يان به فرسودگي شغلي موثر و مفيد مي باشد و رفتاري بر افزايش كيفيت زندگي مبتال–درمان شناختي : نتيجه گيري 
 .شود گرفته كار كاهش فرسودگي شغلي و افزايش كيفيت زندگي به براي شود مي توصيه

 

  روان تني، كيفيت زندگي رفتاري، -شناختي فرسودگي شغلي، :واژه هاي كليدي

mailto:arghabaeifamily@yahoo.com
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 E-mail: amini_darya @yahoo.com،09133850790تلفن: -گروه روانشناسي باليني -اداره كل بهزيستي -شهركردنويسنده مسئول: 

 درماني گروهي بر كاهش عالئم افسردگي و اضطراب بررسي ميزان اثربخشي روان

 بيماران مولتيپل اسكلروزيس

 يياي، فاطمه درمريم اميني
 اداره كل بهزيستي شهركرد

 

 چكيده:

درماني گروهي بر كاهش عالئم افسردگي و اضطراب  اين پژوهش با هدف بررسي ميزان اثربخشي روان زمينه و هدف:
 انجام شده است. )MS(بيماران مولتيپل اسكلروزيس 

 MSعضو انجمن  )MS( بيمار مولتيپل اسكلروزيس 60 ن حجم نمونهيفرمول تعي حجم نمونه براساس :بررسي روش

درماني گروهي شامل آموزش و  جلسه روان 12نفر به عنوان گروه آزمايش در  30شهركرد انتخاب شد كه از بين آنها 
زمون استاندارد بك و استفاده از پرسشنامه و آ سپس با .تمرين تن آرامي و استفاده از مهارت حل مسئله شركت نمودند

مستقل) و پردازش  tهاميلتون اطالعات مورد نظر جمع آوري شد. جهت تجزيه و تحليل نتايج از آمار توصيفي و استنباطي(
 انجام گرفت. SPSS داده ها با كمك نرم افزار

و  4/8 به 6/22 ي ازدرماني گروه نتايج نشان داد كه در گروه آزمايش ميانگين نمره افسردگي بعد از روان يافته ها:
كه ميانگين نمره افسردگي و اضطراب در گروه كنترل  در حالي .كاهش يافته است 6/29به  4/46ميانگين نمره اضطراب از 

 .)P<05/0(تغيير آماري معني داري نداشته است ،ماه بعد از پيش آزمون انجام شد كه دو

داراي عالئم افسردگي و اضطراب با خصوصيات  MSبيماران توان براي كليه  درماني گروهي را مي وانر :ه گيرييجنت
 جمعيت شناختي متفاوت به شيوه اي موثر بكار برد.

 اضطراب. افسردگي، مولتيپل اسكلروزيس، درماني گروهي، روان :كليدي واژه هاي
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 ،09352222346تلفن:   -مشاور تحصيلي  -آموزش و پرورش خراسان رضوي  اره كلاد -خيابان جنت -مشهد  نويسنده مسئول:
                                     E-mail: Mbadeleh2004@gmail.com 

 اثربخشي درمان بهزيستي روانشناختي بر ميزان بهزيستي روانشناختي زنان نابارور

 2، حميدرضا آقامحمديان شعرباف2، هانيه ظريف گلبار يزدي1مرتضي بادله
 ، مشهد، ايراندانشگاه فردوسي مشهد2 ، مشهد، ايران؛آموزش و پرورش خراسان رضويمشاور تحصيلي 1

 چكيده:

 باشد.هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي درمان بهزيستي بر ميزان بهزيستي روانشناختي زنان نابارور مي زمينه و هدف:

نفر از زنان نابارور از مركز تحقيقات ناباروري منتصريه مشهد در تابستان  22در اين كارآزمايي باليني  بررسي: روش
نفر)  11نفر) و آزمايش ( 11به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفي در دو گروه كنترل ( 1390

 جلسه قرار گرفتند. 8تني بر بهزيستي روانشناختي به مدت قرار گرفتند. گروه آزمايش تحت روان درماني گروهي مب
 .توسط پرسشنامه بهزيستي روانشناختي، ابتدا و انتها درمان مورد سنجش قرار گرفت زنان ناباروبهزيستي روانشناختي 

ه آزمايش و بهزيستي روانشناختي در دو گرونتايج حاصله در پايان مداخله نشان دهنده تفاوت معني دار ميان  يافته ها:
  .)P>05/0(كنترل بود. بدين ترتيب كه ميزان بهزيستي روانشناختي در گروه آزمايش افزايش معني داري يافته بود

شود، اما توجه به فاكتورهاي سالمت گر چه ناباروري به خودي خود رويدادي استرس زا و منفي تلقي ميا نتيجه گيري:
تواند نقش عمده اي در ارتقا سالمت آنان و نيز تسريع روند درمان نشناختي ميروان در زنان نابارور همچون بهزيستي روا

 آنان ايفا كند.

 

 .درمان بهزيستي، بهزيستي روانشناختي، زنان نابارور :واژه هاي كليدي

mailto:Mbadeleh2004@gmail.com


 1392خرداد  8-9                                                                                                                           ي شهركردكمجله دانشگاه علوم پزش         

 سايكوسوماتيك كنگرهپنجمين ويژه نامه 
5th Congress of psychosomatic 

٦ 

 

 سخنراني

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 ،09133853616تلفن:   -كارشتاس ارشد روانشناسي  -شت و درمان لردگانشبكه بهدا -اردگان :نويسنده مسئول
                                         E-mail: f.jabbari14@yahoo.com 

 دياليزي بيماران استرس و اضطراب ميزان بر آرام سازي تكنيك تاثير بررسي

 1دهكردي كرمي اكرم، 2مسعودي سهيال، 1جباري فريبرز
 .سازمان بهزيستي شهرستان لردگان، لردگان، ايران2 ، شهركرد، ايران؛شهركرد پزشكي علوم دانشگاه 1

 چكيده:

 عوارض تواند باعث مي دياليزي بيماران در خصوص به امروزي، پيچيده درزندگي اضطراب و استرس زمينه و هدف:
 منظور به افراد استرس و اضطراب ميزان كاهش هدف با مطالعه اين. شود آنان سالمت ابعاد در جبران ناپذيري و وخيم

 در عضالني پشرونده آرامسازي تكنيك بكارگيري با عوامل اين از ناشي منفي اثرات و عوارض از جلوگيري يا و كاهش
 .شد انجام لردگان شهرستان دياليزي بيماران

 به مبتال بيمار 50 گرفت انجام لردگان شهداء بيمارستان دياليز بخش در كه تجربي نيمه مطالعه اين در روش بررسي:
 تكنيك آزمون گروه در. شدند تقسيم شاهد و آزمون دوگروه به تصادفي طور به و انتخاب دردسترس روش به دياليز

 ساستر و اضطراب ميزان.  گرديد اجرا دقيقه 20 مدت به بار سه اي هفته و هفته 6 مدت به عضالني پيشرونده آرامسازي
 من هاي آزمون از. گرديد ارزيابي) DASپرسشنامه( از بااستفاده مداخله پايان در و سوم هفته مداخله، از قبل گروه هردو

 .شد استفاده اطالعات تحليل و تجزيه جهت شونده تكرار واريانس آناليز و ويلكاكسون ويتني،

 8/38±02/4 از آزمون گروه در استرس و اضطراب رهنم ميانگين عضالني، پيشرونده آرامسازي كارگيري به : بايافته ها
 در ميزان اين كه حالي در  .)P>05/0( رسيد مداخله پايان در 32±17/5 بهو  سوم هفته در  3/34±7/3 به مداخله از قبل

 از افزايش اين كه بود 5/39 ±16/4 مداخله پايان ودر 5/37±07/6 سوم هفته در ،6/38/±14/4 مداخله از قبل شاهد گروه
 ). p>05/0(بود دار معني آماري نظر

 تكنيك مانند ، داروئي غير هاي روش گيري بكار كه گفت توان مي پژوهش ازاين حاصل نتايج به باتوجه نتيجه گيري:
.دارد وجود همودياليز بيماران در آنها عوارض از جلوگيري و واضطراب استرس كنترل به يابي دست امكان ، آرامسازي

  

  دياليز اضطراب، استرس، آرامسازي، :ليديواژه هاي ك

mailto:f.jabbari14@yahoo.com
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  E-mail: jamali_somaye88@yahoo.com، روانشناسي گروه  -ادانشگاه االزهر-تهران: نويسنده مسئول

بر فشار  آگاهي انفصاليربخشي درمان گروهي مبتني بر مدل فراشناختي ذهناث

 خون بيماران زن مبتال به فشارخون

 3الهام آقايي، 2آزاده بختياري، 2مهناز جديدي فيقان ،1سميه جمالي پاقلعه
 .دانشگاه شاهد، تهران، ايران3ن، اصفهان، ايران، دانشگاه اصفها2 الزهرا، تهران، ايران؛ دانشگاه 1

 چكيده:

هدف از پژوهش حاضر، تعيين اثربخشي درمان گروهي مبتني بر مدل فراشناختي ذهن آگاهي انفصالي بر  زمينه و هدف:
 .فشارخون بيماران زن مبتال به فشارخون بود

گروه  2در و شار خون به شيوه تصادفي ساده انتخاب بيمار زن مبتال به ف 30به منظور انجام اين پژوهش،  روش بررسي:
نفر) قرار داده شدند. روش پژوهش آزمايشي بود. ابزارهاي مورد استفاده دستگاه فشار سنج  15نفر) و كنترل ( 15آزمايشي (

رفتند. جلسه تحت درمان گروهي مبتني بر مدل فراشناختي ذهن آگاهي انفصالي قرار گ 8. گروه آزمايش طي بود جيوه اي
 داده هاي حاصل  با استفاده از آزمون تحليل كوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج بدست آمده نشان داد درمان گروهي مبتني بر مدل فراشناختي ذهن آگاهي انفصالي مي تواند فشارخون : يافته ها
 بيماران زن مبتال به فشارخون را كاهش دهد.

نتايج اين پژوهش و پژوهش هاي همسو با آن، درمان گروهي مبتني بر ذهن آگاهي انفصالي مي  با توجه به نتيجه گيري:
تواند به عنوان شيوه روان درماني انتخابي و مكمل درمان پزشكي، در جهت بهبود فشارخون بيماران مبتال به فشار خون به 

  كار گرفته شود.

 .اختي ذهن آگاهي انفصاليفشارخون، گروه درماني، مدل فراشن :واژه هاي كليدي
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 E-mail: mjahangirpour@yahoo.com   ، گروه روان شناسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه گيالن -رشت: نويسنده مسئول

معتادان تحت  اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر كاهش افسردگي

 درمان با متادون

 ، 2 دمرتضي كاون، 1مهساجهانگيرپور

 .، تهران، ايرانمالرد واحدتهران،  روان شناسي،دانشگاه پيام نورگروه  2 ؛روان شناسي، دانشگاه گيالن، رشت، ايرانگروه 1

 كيده:چ

وابستگي به مواد اختاللي مزمن و اغلب عود كننده است كه فرد را مستعد ابتال به آشفتگي هاي روان  :زمينه و هدف
اين مقاله با هدف بررسي اثربخشي شناخت درماني مبتني برذهن آگاهي بركاهش افسردگي معتادان تحت  شناختي مي كند.

 درمان با متادون انجام گرفته است.

نفر از مردان تحت درمان با متادون به روش نمونه گيري پياپي از ميان  20 تجربي نيمه مطالعه اين در :روش بررسي
جامعه پژوهش(مردان تحت متادون درماني كه به كلينيك ترك اعتياد گلستان در رشت مراجعه كرده بودند) انتخاب شدند و 

افسردگي بك به عنوان  نفربراي هر گروه). پرسشنامه 10ند(به طورتصادفي در دو گروه آزمايشي و گروه كنترل گمارده شد
شناخت درماني مبتني برذهن آگاهي در گروه  پيش آزمون در مورد دو گروه اجراشد. پس از اجراي هشت جلسه آموزش

  سنجش ميزان افسردگي، اين پرسشنامه مجددا به عنوان پس آزمون در هر دو گروه اجرا گرديد.آزمايش، به منظور 

: نتايج تحليل كوواريانس نشان داد كه بين دو گروه كنترل و آزمايش در نمرات پس آزمون افسردگي تفاوت فته هايا
 وجود دارد. )>0001/0pمعناداري(

آموزش ذهن آگاهي گروهي تاثير معناداري در كاهش افسردگي مردان تحت متادون درماني  به نظر مي رسد نتيجه گيري:
مي شود آموزش ذهن آگاهي به عنوان يك درمان شناختي براي كاهش عالئم افسردگي اين بيماران  دارد. در نتيجه پيشنهاد

 به كار برده شود.

 

  افسردگي، متادون ذهن آگاهي، :واژه هاي كليدي

mailto:mjahangirpour@yahoo.com
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 E-mail: jivad@skums.ac.ir،0381-3335652تلفن:-مغز واعصابگروه   -دانشگاه علوم پزشكي  -شهركردنويسنده مسئول:  

بيماران مسن و  مقايسه ويژگي هاي تشنج و علل آن و تغييرات سي تي اسكن در

يمارستان كاشاني شهركرد در سال جوان بستري شده در اورژانس و بخش اعصاب ب

1388 

 2، فاطمه قائد اميني1ناهيد جيواد

 دانشجوي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد،ايران.2گروه مغز واعصاب، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد،ايران؛ 1

 

 چكيده:

 60د علت آن نامشخص و در افراد باالي صرع از بيماري هاي شايع نرولوژيك بوده كه در اكثر موار زمينه و هدف:
سال بيشترين ميزان بروز را دارد. هدف از اين مطالعه مقايسه ويژگي هاي تشنج و علل آن و نيز تغييرات سي تي اسكن در 
افراد مسن و افراد جوانتر در بيماران بستري شده در بخش اورژانس و اعصاب بيمارستان كاشاني شهركرد در شش ماهه 

 بود. 88 اول سال

مقطعي مي باشد. نمونه گيري به روش احتمالي و چند مرحله اي انجام شد. معيار -مطالعه از نوع توصيفي بررسي: روش
بودند وارد مطالعه  ورود بيماران به مطالعه داشتن معيارهاي صرع و رضايت بيماران بود. بيماراني كه فاقد معيارهاي صرع

معاينات سيستميك و نرولوژيك بعمل آمد و سي تي اسكن و نوار مغز از بيماران  نشدند. از بيماران شرح حال دقيق و
 گرفته شد.

 15بيمار تشنج ژنراليزه و  99بيمار مسن بودند.  15نفر مرد بودند.   62 نفر زن و 52 بيمار بررسي شده 114 از يافته ها:
 بيمار 15 % آنها تشنج ژنراليزه داشتند. در93و  % افراد مسن دچار تشنج فوكال بودند6كه  بيمار تشنج فوكال داشتند

%) غير طبيعي 21( بيمار 24% آن افراد مسن بودند. سي تي اسكن مغز 66كه  معاينات نرولوژيك غير طبيعي بود %)2/13(
بيعي %) بيمار نوار مغز غير ط56( 64طبيعي بيشتري نسبت به جوانترها ديده شد.  بوده كه در سنين باالتر يافته هاي غير

بيماري كه براي  36كه شايعترين علت در دو گروه سني بود. در  %) ايدئوپاتيك بود4/68بيمار( 78داشتند. علت تشنج در 
 تشنج علت مشخص پيدا شد، بيشترين علت حوادث مغزي بود.

ي نيز ايدئوپاتيك گروه سن ترين علت آن در هر دو در اين مطالعه شايعترين نوع تشنج ژنراليزه بود و شايع نتيجه گيري:
علل شايع بود كه با كنترل اين موارد  اپي لپسي بود. همچنين حوادث مغزي عروقي، تروما و اختالالت متابوليك نيز از ديگر

 مي شود ميزان بروز تشنج را كاهش داد.

 .تشنج، اتيولوژي، شيوع هاي كليدي: واژه

 

mailto:jivad@skums.ac.ir
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 :farzin@mail.com E-mail، 09141008720تلفن:  -گروه روانشناسي -علوم تربيتيدانشكده روانشناسي و  -دانشگاه تبريز -تبريز نويسنده مسئول: 

 ان سردردهاي ميگرنيي تأثير درمان هيپنوتيزمي و دارودرماني در درممقايسه

 ، دكتر مجيد محمودعليلو، ندا يادگاري، دكتر علي صيدي، دكتر جليل باباپور فرزين حق نظري اسفهالن
 ، تبريز، ايران.دانشگاه تبريز ،گروه روانشناسي

 

 چكيده:

 ژوهشپ اين هدفميگرن بود.  تني زيستي اختالل روان شناسي رواني اين پژوهش، متمركز برآسيب زمينه و هدف:
 .بود ميگرني سردردهاي درمان در دارودرماني و درماني هيپنوتيزم تأثير ي مقايسه

 شركت بهعالقمند  كنندگانمراجعه ميان از شرايط واجد يكنندهشركت نفر 54تجربي پژوهش نيمه در اين روش بررسي:
 درمانيهيپنوتيزم گروه سه به برابر تعداد به هفتگي سردردهاي مدت و جنسيت سن، لحاظ از همتاشده بطور پژوهش در

 هفته هر هفته، 8 مدت به هادرمان. شدند تقسيم درماني دارو و حسي بي بر مبتني درمانيهيپنوتيزم پاتوفيزيولوژي، بر مبتني
 و مدت فراواني، شاخص سه به توجه با ميگرني سردردهاي. گرديدند انجام ساعت يك مدت به جلسه هر و جلسه يك در

 .گرفت قرار سنجش اي موردساخته محقق فرم توسط هااين شاخص. گرفتند قرار ارزيابي مورد دردهاسر شدت

 شدت در كاهش. اندداشته سردرد مختلف هايجنبه بر متفاوتي اثرات درماني هايروش كه داد نشان نتايج :يافته ها
 از بهتر حسي بي بر مبتني هيپنوتيزمي درمان و ديگر ايهدرمان از بهتر پاتوفيزيولوژي بر مبتني هيپنوتيزمي درمان سردردها،

 يك به دارودرماني و پاتوفيزيولوژي بر مبتني هيپنوتيزمي درمان سردردها مدت و فراواني كاهش در. نمود عمل دارودرماني
 .نداشت سردردها يمؤلفه دو اين بر اثري حسي بي بر مبتني هيپنوتيزمي درمان و بودند مؤثر اندازه

هاي عيني درد همچون نسبت به جنبههاي ذهني درد، همچون شدت به ميزان بيشتري رسد جنبهبه نظر مي ه گيري:نتيج
ي درد مي باشد. اي عمدتا رواني از تجربهجنبه ي دهندهفراواني و مدت، از درمان هيپنوتيزمي تاثير پذيرفته است كه نشان

كه توسط هيلگارد مطرح شده  باشدي هيپنوتيزم ميي انفكاكي پديدهرضيههاي شناختي بويژه فاين يافته منطبق با تبيين
 است.

 

 سردرد، ميگرن، درمان هيپنوتيزمي، دارودرماني. :واژه هاي كليدي
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 Email: r.heidari1353@gmail.com 09376221864، تلفن: روانشناسي گروه -آزاد اسالمي واحد بيرجنددانشگاه  -بيرجند :نويسنده مسئول 

 رفتاري مبتني بر خودكارآمدي مربوط به وزن بر -اثربخشي درمان شناختي

  بي اشتهايي رواني افراد مبتال به اين اختالل

 2وحيد منظري توكلي، 1معصومه رستمي راوري ،1روشنك حيدري
 ، اصفهان، ايران.دانشگاه اصفهان گروه روانشناسي،2، بيرجند، ايران؛ بيرجنداسالمي واحد دانشگاه آزاد  ،روانشناسي بالينيگروه  1

 

 چكيده:

ار دارند كه ابتداي از اختالالت شايع در روانپزشكي اختالالت خوردن هستند كه بر روي يك پيوستار قر :زمينه و هدف
هاي آشفته و در انتهاي آن بي اشتهايي و پراشتهايي رواني است. هدف اين هاي سالم، در اواسط آن خوردنآن خوردن

رفتاري مبتني بر خودكارآمدي مربوط به وزن بر بي اشتهايي رواني افراد مبتال به  –پژوهش بررسي اثرات درمان شناختي 
 .اين اختالل است

بيمار مراجعه كننده به  مركز مشاوره تغذيه و رژيم درماني دكتر كرماني با  30 تجربي نيمه مطالعه اين : درروش بررسي
) داراي EAT-26هاي خوردن (ي تصادفي در دسترس انتخاب شدند. اين افراد بر اساس تكميل مقياس نگرشريگ نمونه

گروه تقسيم شدند و هر دوگروه درمرحله  2دفي به اختالل بي اشتهايي رواني تشخيص داده شدند. سپس به صورت تصا
رفتاري -جلسه درمان شناختي 10) پاسخ دادند. گروه اول طي MEBSاي (پيش آزمون به مقياس سنجش رفتار تغذيه

گروهي مبتني بر خودكارآمدي مربوط به وزن را دريافت و گروه دوم هيچ گونه مداخله اي دريافت نكردند. سپس مقياس 
ها بر اساس ميانگين، انحراف استاندارد و ) درمرحله پس آزمون در دو گروه اجرا شد. دادهMEBSاي (ر تغذيهسنجش رفتا

   . تحليل كواريانس تجزيه و تحليل شد

رفتاري مبتني بر خودكارآمدي مربوط به وزن مي تواند بي اشتهايي رواني افراد -نتايج نشان داد درمان شناختي: يافته ها
 ن اختالل را به طور معناداري كاهش دهد.مبتال به اي

رفتاري مبتني بر خودكارآمدي مربوط به وزن مي تواند بي اشتهايي رواني افراد مبتال به اين -درمان شناختي نتيجه گيري:
 اختالل را كاهش دهد.

 

  خوردنخودكارآمدي مربوط به وزن، بي اشتهايي رواني، اختالل ، رفتاري-درمان شناختي :واژه هاي كليدي
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 Email: r.heidari1353@gmail.com  ،روانشناسي گروه -داانشگاه اصفهان -اصفهان :نويسنده مسئول 

اثربخشي مدل پرماي سليگمن بر سالمت رواني بيماران سايكوسوماتيك مبتال به تپش 

 قلب در بيمارستان افضلي پور كرمان

 2وحيد منظري توكلي، 1رستمي راوري ، معصومه1روشنك حيدري
 ، اصفهان، ايران.دانشگاه اصفهان ،گروه روانشناسي2، بيرجند، ايران؛ بيرجنداسالمي واحد دانشگاه آزاد  ،روانشناسي بالينيگروه  1

 

 چكيده:

هاي مختلف علوم پزشكي است كه به تأثير عوامل اجتماعي، اي از رشتهطب سايكوسوماتيك رشته زمينه و هدف:
روانشناختي و رفتاري بر بدن افراد مي پردازد. يكي از اين روشهاي اثرگذار مدل پرماي سليگمن است. هدف پژوهش 

مقياس مدل پرماي سليگمن شامل هيجان هاي مثبت، درگيري، روابط، معنا و پيشرفت بر بيماران مبتال به حاضر، تأثير پنج 
 تپش قلب مي باشد.

پرونده از بيماران مبتال به تپش  80در پژوهش شبه تجربي حاضر با طرح پيش آزمون ـ پس آزمون، ابتدا  روش بررسي:
مورد بررسي قرار گرفت. سپس از ميان آنان  1391تا  1389ان در سال هاي قلب مراجعه كننده به بيمارستان افضلي پوركرم

نفر (گروه آزمايش و گروه كنترل)  10گروه ها به دو بيمار به صورت تصادفي انتخاب شدند. در اين مطالعه آزمودني 20
جلسه مدل  10ه اول در پاسخ دادند. گرو )GHQ( تقسيم شدند و هر دوگروه در مرحله پيش آزمون به مقياس سالمت روان

پرماي سليگمن وزن را دريافت و گروه دوم هيچ گونه مداخله اي دريافت نكردند. سپس در هر دو گروه در مرحله پس 
ها از روشهاي آماري ميانگين، انحراف استاندارد و تحليل آزمون سالمت روان اجرا شد. براي تجزيه و تحليل داده

 كواريانس استفاده شد.

نتايج تحليل كواريانس نشان داد كه مدل پرماي سليگمن به طور معناداري سالمت روان بيماران سايكوسوماتيك  يافته ها:
 ).P>05/0دهد(مبتال به تپش قلب را افزايش مي

كه بخش مهمي از  معنا و پيشرفت روابط ، درگيري، سليگمن شامل هيجان هاي مثبت، يمدل پرماآموزش  نتيجه گيري:
 .را افزايش دهدمبتال به تپش قلب سايكوسوماتيك بيماران ي مثبت نگر هستند مي توانند سالمت رواني اصول روانشناس

 

 .پش قلبتمدل پرماي سليگمن، سالمت رواني،  :واژه هاي كليدي
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 دانشگاه علوم پزشكي -ياسوج نويسنده مسئول:

  و افراد عادي IIي بين بيماران مبتال به ديابت نوعمقايسه  پردازش هاي هيجان

  محمد رضا آزاد پور، قادر زاده باقري، ميدكتر آرش كاظ، دكتر شيرعلي خرامين
 .ياسوج، ياسوج، ايران پزشكي علوم دانشگاه

 چكيده:

ديابت به عنوان يكي از مهمترين مشكالت جسمي با عوارض  جدي و هزينه هاي اقتصادي باال در  زمينه و هدف:
درصد 4ين در بالغين، در سرتاسر جهان، ها، شيوع ديابت شير ترين تخمين بر اساس تازه سيستم بهداشت و درمان مي باشد.

ير قابل انكار مي باشد. غباشد. نقش عوامل روانشناختي، بويژه استرس  در ايجاد و تشديد  و حتي نوسانات اين بيماري  مي
 از طرف ديگر نقش شناخت  و طرز تلقي فرد بويژه فرايند تجزيه و تحليل فرد رد برخورد با استرس مهمترين نقش را در اثر

در اين پژوهش شيوه هاي  پردازش  هيجاني به عنوان نوع و شيوه مقابله افراد مبتال به ديابت  گذاري استرس دارا مي باشد.
 نوع دوم و افراد عادي مورد مقايسه قرار گرفته است.

 60ياسوج و  مراجعه كننده به كلينيك ديابت 2بيمار مبتال به ديابت نوع  60 تجربي نيمه مطالعه اين در روش بررسي:
، انتخاب و پرسشنامه  پردازش هيجاني راجر بيكر اجرا ندنفر همراه بيمار  كه فاقد هر نوع بيماري جسمي  مشخص بود

 گرديد.

) به طور معني داري از گروه سالم 52/115±26/ 03نتايج نشان مي دهد كه ميانگين گروه بيمار(: يافته ها
ين  گروه بيمار در شيوه سركوب ، عالئم پردازش نشده، هيجانات تنظيم نشده، ) متفاوت بوده است.  ميانگ34/39±23/94(

تجارب هيجاني تضعيف شده و سركوب  به طور معني داري از افراد سالم   بيشتر ودر شيوه خودداري تفاوت معني داري 
 مشاهده نگرديد

از نيمرخ خاص تبعيت نموده و اين  2ت نوع شيوه هاي تجزيه و تحليل هيجانات در  بيماران مبتال به دياب نتيجه گيري:
 گروه از بيماران داراي شيوه هاي خاص  پردازش هيجاني مربوط به خود مي باشند.

  

 .ديابت، فرايند هاي هيجاني، استرس، سايكوسوماتيك :واژه هاي كليدي
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 :Hamraz_khosravi@yahoo.com Email دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباد؛ -فيروزآباد نويسنده مسئول:

-اثربخشي آموزش آرام سازي عضالني بر نشانگان جسماني در بيماران قلبي

 عروقي

 3حميده نادري، 2خديجه انوري، 1خسرويصدراله 
 ، كازرون، ايراندانشگاه پيام نور كازرون3؛ كارشناس ارشد روانشناسي باليني2شگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباد، فيروزآباد، ايران؛ دان1

 

 چكيده:

مي باشد. اين عروقي  –يكي از بيماريهاي بسيار حساس به حالت هاي روان شناختي، بيماري قلبي  زمينه و هدف:
بيماري در دنياي امروزي بيش از هر بيماري ديگري كشنده است. هدف از انجام اين پژوهش اثربخشي آموزش آرامش 

 .ه استعضالني در بيماران قلبي بود

ام نفر از بيماران مراكز درماني قلبي شيراز انج 98نفر بيمار قلبي از بين  22بر روي  تجربي نيمه مطالعه اينروش بررسي: 
انتخاب شدند و به  28-شد كه به صورت دردسترس و پس از اجراي آزمون هاي جمعيت شناختي و سالمت عمومي

دقيقه اي آموزش آرامش  60جلسه  8صورت تصادفي ساده در دو گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند. گروه آزمايش 
 به عمل آمد. 28-ددا پرسشنامه سالمت عموميعضالني دريافت نمودند. از شركت كنندگان بعد از اجراي مداخله، مج

 8نتايج تحليل كوواريانس نشان داد كه بين نشانگان جسماني گروه آزمايش و كنترل تفاوت معني دار هم بعد از : يافته ها
 ).>001/0pجلسه درمان و هم در پيگيري سه ماهه وجود داشته است(

ه گرفت كه آموزش آرامش عضالني مي تواند همراه با مراقبت هاي براساس نتايج اين پژوهش مي توان نتيج نتيجه گيري:
 پزشكي در كاهش عالئم جسماني مؤثر باشد.

 

 .عروقي-آرامش عضالني، عالئم جسماني، بيماري قلبي  :واژه هاي كليدي

mailto:Hamraz_khosravi@yahoo.com


 1392خرداد  8-9                                                                                                                           ي شهركردكمجله دانشگاه علوم پزش         

 سايكوسوماتيك كنگرهپنجمين ويژه نامه 
5th Congress of psychosomatic 

۱٥ 

 

 سخنراني

 

  

 

 

 

 

 
  ،09193526188تلفن:   -   روانشناسي  گروه  -دانشگاه اصفهان  -اصفهاننويسنده مسئول: 

                         E-mail:Aliasghar.dadmehr@yahoo.com 

اي تحريك دهليزي بر بهبود هماهنگي حركتي در كودكان  اثربخشي روش مداخله

 و بدون اختالل هماهنگي رشديپذير با  ناتوان ذهني آموزش

 علي اصغر داد مهر1، مختار ملك پور1، امير قمراني1، سميه رحيم زاده2 

.، تهران، ايرانتربيتي، دانشگاه عالمه طباطبايي گروه علوم 2، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران؛   روانشناسي  گروه1  

 

 چكيده:

هليزي بر بهبود هماهنگي حركتي(جهت يابي و تشخيص پژوهش حاضر، بررسي اثر تحريك دهدف  زمينه و هدف:
 . جوانب حركتي)، در كودكان ناتوان ذهني با اختالل هماهنگي رشدي بود

پذير  آموزان ناتوان ذهني آموزش روش پژوهش از نوع آزمايشي بود. جامعه اين پژوهش شامل كليه دانش :بررسي روش
آموز با استفاده از  دانش 30نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي تعداد شهر اصفهان در مقطع ابتدايي بودند كه به روش 

) غربال شده و به روش تصادفي در دو گروه كنترل و آزمايش جاگذاري DCD-Q,07سياهه اختالل هماهنگي رشدي (
بود. داده ) DCD-Q,07و سياهه اختالل هماهنگي رشدي (  اوزرتسكي-شدند. ايزار اين پژوهش مقياس رشد حركتي لينكلن

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. مستقل و تحليل كوواريانس چند متغيري tها با استفاده از آزمون آماري 

اي تحريك دهليزي بر بهبود جهت يابي و تشخيص جوانب حركتي اين كودكان موثر بود  روش مداخله ها: يافته
)001/0P< .( 

آموزان  اي تحريك دهليزي در بهبود هماهنگي حركتي در دانش مداخله نتايج اين پژوهش نشان داد كه روش گيري: نتيجه
ناتوان ذهني با اختالل هماهنگي رشدي موثر بوده، بنابراين استفاده از اين روش به عنوان روشي در بهبود  بخشي از 

 شود.  مشكالت حركتي اين كودكان پيشنهاد مي

 پذير با اختالل هماهنگي رشدي. كودكان ناتوان ذهني آموزشهاي حركتي،  تحريك دهليزي، مهارت: واژه هاي كليدي
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 Email:simarajabpour@yahoo.com ؛09390801870 تلفن: -گروه روانشناسي –پيام نور واحد فاروج  دانشگاه -فاروج نويسنده مسئول:

هاي اجتماعي كودكان مبتال به  درماني در بهبود مهارت بررسي اثربخشي بازي

 نارسايي يادگيري

، محمد 4، فاطمه جهانشاهي3، مرتضي رجب پور فرخاني2، زهره رجب پور فرخاني1سميه رجب پور فرخاني
 5، حسين كدخدا3محمدي پور

كارشناسي ارشد  4، قوچان، ايران؛ دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان  3؛  كارشناس پرستاري, بيمارستان شهدا 2، فاروج، ايران؛  دانشگاه پيام نور فاروج1

 عضو هيئت علمي دانشگاه فرهنگيان 5؛ روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

 چكيده:

هاي اجتماعي و عزت نفس كودكان  درماني در بهبود مهارت شي بازيحقيق حاضر با هدف بررسي اثربخ زمينه و هدف:
 .مبتال به نارسايي يادگيري انجام گرديد

نفر از ميان  30اي به حجم  تجربي با طرح گروه كنترل نابرابر بود.  بدين منظور نمونه تحقيق حاضر از نوع نيمهروش بررسي: 
دارس استثنايي شهرستان قوچان به روش در دسترس انتخاب شد. گروه دانش آموزان مبتال به نارسايي يادگيري از بين م

هاي گروه آزمايش در يك  نفره ( آزمايش و كنترل ) تقسيم گرديدند . آزمودني 15نمونه به صورت تصادفي به دو گروه 
له اي دريافت رفتاري حضور يافتند و گروه كنترل هيچ گونه مداخ -اي بازي درماني شناختي  جلسه 15ي آموزشي  دوره

هاي  بندي مهارت بندي نارسايي يادگيري مايكل باست، مقياس درجه ننمود. ابزار مورد استفاده در تحقيق مقياس درجه
 .تحليل شد SPSSافزار  ها با استفاده از نرم اجتماعي گرشام و اليوت بود. داده

هاي اجتماعي, رفتارهاي مربوط به همكاري ,  هارترفتاري در بهبود م -درماني شناختي نتايج نشان دادكه بازي: يافته ها
 .خويشتنداري ,كودكان مبتال به نارسايي ويژه در يادگيري مؤثر است

توان از  هاي اجتماعي كودكان مبتال به نارسايي ويژه در يادگيري مي بنابراين براي افزايش مهارت نتيجه گيري:
 .درماني استفاده كرد بازي

 

 .هاي اجتماعي, نارسايي يادگيري درماني , مهارت بازي :واژه هاي كليدي
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 ،09333943659روانشناسي باليني ـ تلفن :  روهگ -اسالمي واحد بيرجند دانشگاه آزاد -بيرجند  :نويسنده مسئول

                                 E-mail: farzaneh.pychology@gmail.com 

مدل پرما سليگمن بربهبود سالمت روانشناسي مثبت بر مبناي  اثر بخشي شناخت

 روان كارگران سايكوسوماتيك مبتال به تپش قلب درمعدن مس سرچشمه كرمان.

 دنيا جهرمي، روشنك حيدري، محمد علي رستمي راوري، نيره مقدم، كامبيز جهاني، علي قائمعصومه رستمي راوري
 ، بيرجند، ايرانبيرجند اسالمي واحد دانشگاه آزاد

 

 چكيده:

بيماري هاي جسمي و روان تني سالمت روان افراد را به  سالمت روان براي افراد امري ضروري است. زمينه و هدف:
 شامل هيجان هاي مثبت، ،نسليگمروانشناسي مثبت پنج مقياس اثر  ابيبا هدف ارزي پژوهش حاضر. دنخطر مي انداز

 .انجام شده استسالمت روان بيماران مبتال به تپش قلب  بر (مدل پرما) معنا و پيشرفت روابط، درگيري،

بين  از از نوع پيش آزمون پس آزمون با گروه كنترل مي باشد. ميداني، -روش اين پژوهش شبه تجربي روش بررسي:
نفر به روش نمونه گيري هدفمند براي شركت در پژوهش  25 تپش قلب مبتال به  كارگران معدن مس سرچشمه كرمان

آموزش روانشناسي مثبت به طور تصادفي درگروه  بيماران پس از ارزيابي اوليه توسط متخصص قلب، .ندانتخاب گرديد
سشنامه سالمت بيماران پر به عنوان گروه كنترل جايگزين شدند.دوم بدون آموزش به عنوان گروه آزمايش و گروه سليگمن 
را دريافت  آموزش روانشناسي مثبتجلسه  12گروه آزمايش  پس آزمون تكميل نمودند.-مرحله پيش آزمون دوروان در 

 .نمود

 افزايش سالمت روان و كاهشمدل پرماي سليگمن باعث  آموزش نتايج تحليل واريانس حاكي از آن بود كه يافته ها:
به تپش قلب در آزمودني هاي گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل در مرحله پس  در بيماران سايكوسوماتيك مبتالعالئم 

 آزمون گرديد.

مبتال سايكوسوماتيك تأثير به كارگيري مدل پرما سليگمن بر بهبود بيماران يافته هاي پژوهش حاضر بيانگر  نتيجه گيري:
زان، ايمن و در عين حال كارا و اثربخش، بكارگيري آن در هاي ار به تپش قلب مي باشد. با توجه به ماهيت اين گونه برنامه

 توصيه مي شود. بيماران

 . تپش قلب ،سايكوسوماتيك ،بهداشت روان ،سليگمن مدل پرما ،: روانشناسي مثبتواژه هاي كليدي
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                  يلي،گروه روانشناسي،دانشكده تحصيالت تكممجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي تنكابن -ولي آباد -تنكابن -مازندران   :نويسنده مسئول
 E-mail: atiyerezaii@yahoo.com ،09376509907تلفن : 

 مزمن تنشي سردرد كاهش در رفتاري شناختي درمان روش بررسي اثربخشي

 3شريفي حميد پور، 2غالمرضا چلبيانلو، 1عطيه رضايي
 ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان2، تنكابن، ايران؛ دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابنژوهشگران جوان، پباشگاه 1

 ، تبريز، ايران.گروه روانشناسي دانشگاه تبريز3 

 

 چكيده:

 سردرد به مبتال ارانبيم سردرد كاهش در رفتاري شناختي درمان اثربخشي بررسي هدف با اين مطالعه زمينه و هدف:
  .گرفت انجام زنان مزمن در تنشي

 هاي روانپزشكي مطب به كننده مراجعه مزمن تنشي سردرد به مبتال زن 36 باليني كارآزمايي مطالعه اين در روش بررسي:
 و  )وردم گروه( شناختي رفتاري درمان با توام دارودرماني گروه دو در تصادفي بصورت تبريز شهرستان اعصاب و مغز و

 هفته يك مدت براي را سردرد مداخله، روزنگار از بعد و قبل ها آزمودني. شدند تقسيم  )شاهد گروه( تنها دارودرماني گروه
 .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد كواريانس آماري تحليل آزمون از استفاده با شده جمع آوري اطالعات و نمودند تكميل

 ،5/7±28/2و  16/6±43/2  سردرد دفعات هاي شاخص ميانگين شاهد و مورد گروه در يبترت به مداخله از : پسيافته ها
 با كواريانس تحليل بدست آمد. نتايج 15/2±69/0و  53/1±39/0و مدت سردرد  79/1±45/0و  52/1±41/0شدت سردرد

) و >05/0P)،شدت(>01/0Pدفعات( هاي شاخص در توام شاهد و مورد گروه دو بين كه داد نشان آزمون پيش اثر حذف
 .) تفاوت معني داري وجود دارد>P 001/0مدت سردرد(

 موثر تنشي مزمن سردرد كاهش در دارودرماني به رفتاري شناختي درمان افزودن مطالعه اين نتايج اساس بر نتيجه گيري:
 .گيرد قرار استفاده مورد بيماران اين درمان در درماني روش اين شود مي توصيه لذا. است

 

  شناختي درمان رفتاري، درمان درماني، دارو تنشي، سردرد: ژه هاي كليديوا
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  05282240016تلفن:  – 3روبروي انديشه -خيابان انديشه - تربت جام -خراسان رضوي نويسنده مسئول:
E-mail:rahnamarahnama500@yahoo.com                   

هاي روان  ) بر افزايش حالتRCETهيجاني ديني (-اثر بخشي درمان شناختي

  شناختي مثبت بيماران  مزمن كليوي

 4غفاري پريسا ،3هادي علي آبادي، 1فرشته مباشري، 2مهين عصمتي مقدم، 1بي بي فهيمه شجاعي، 1فاطمه رهنما
، ايران؛ تهران ،بائيطدانشگاه عالمه طبا3، بيرجند، ايران؛ بيرجنداسالمي واحد دانشگاه آزاد 2، تربت جام، ايران؛ تربت جاماسالمي واحد دانشگاه آزاد 1

 ، فريمان، ايران.فريمانواحد دانشگاه پيام نور 4

 

 چكيده:

هاي روان  ) بر  حالتRCETهيجاني ديني (-اختيبررسي اثر بخشي درمان شنهدف  پژوهش حاضر   زمينه و هدف:
 بوده است.  شناختي مثبت بيماران  مزمن كليوي

در سـال   تربت جامشهرستان  بيماران مزمن كليوي  جامعه آماري شامل كليه تجربي نيمه مطالعه در اين روش بررسي:
نفـر)و گـروه   20به دوگـروه كنتـرل (   نفر به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب، سپس به تصادف 40بود. تعداد  91

هيجـاني  -دقيقه اي  تحت تاثير  درمان شناختي 90جلسه 15نفر) تقسيم شدند.  سپس گروه آزمايش به مدت 20آزمايش (
پرسشنامه حالت هاي روان شـناختي مثبـت    ابزار مورد استفاده در اين پژوهش ) (متغير مستقل)قرار گرفتند.RCETديني (

  تفاده از آزمون تحليل كوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.. داده ها با اسبود

همچنـين   .، حالت هاي روان شناختي مثبت  گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل معنادار بودنتايج نشان داد يافته ها:
 . وجود نداردري  يافته ها نشان داد در حالت هاي روان شناختي مثبت با توجه به سابقه ي بيماري تفاوت معنادا

 .، حالت هاي روان شناختي مثبت  گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل معنادار بودنتايج نشان داد نتيجه گيري:
 .وجود نداردهمچنين يافته ها نشان داد در حالت هاي روان شناختي مثبت با توجه به سابقه ي بيماري تفاوت معناداري  

 

 حالت هاي روان شناختي مثبت،بيماري مزمن كليوي ) ،RCETهيجاني و ديني ( –ختي درمان  شنا :واژه هاي كليدي

mailto:RAHNAMARAHNAMA500@YAHOO.COM
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 ،0381-2220016تلفن:   -گروه اعصاب و روان -بيمارستان هاجر  -دانشگاه علوم پزشكي  -شهركردنويسنده مسئول: 

                      E-mail: koroush.shahbazi@yahoo.com 
 

عالئم بيماران مبتال به سندرم روده بر روي دارو درماني و اثر بخشي هيپنوتراپي 

 تحريك پذير

 1قربانعلي رحيميان ،2اصغر آقايي، 1كمال صولتي دهكردي ،1كورش شهبازي
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان، اصفهان، ايران.2، شهركرد، ايران؛ دانشگاه علوم پزشكي شهركرد1

 

 چكيده:

شايع ترين اختالالت عملكرد دستگاه گوارش است كه با درد شكمي  سندرم روده تحريك پذير يكي از زمينه و هدف:
زاج در غياب هر گونه اختالل عضوي مشخص مي شود. هيپنوتراپي در كاهش عالئم اين بيماري مزمن و تغييردر اجابت م

شده است. هدف از اين مطالعه مقايسه اثر بخشي هيپنوتراپي توام با  انجاماما پژوهش هاي كمي در اين زمينه  .موثر است
 ده تحريك پذير بود.دارو درماني و دارو درماني تنها روي عالئم بيماران مبتال به سندرم رو

غالب اسهال، انتخاب و به صورت تصادفي  عالمتبيمار داراي  34در اين مطالعه كارآزمايي باليني تعداد  بررسي:روش 
به دو گروه هيپنوتراپي توام با دارو درماني و دارو درماني تنها تقسيم شدند. ابزار اندازه گيري شامل مقياس فراواني و عالئم 

بود كه در سه مرحله پيش از مداخالت، پس از مداخالت و شش ماه پس از آخرين مداخالت درماني بر ) BSS-FSروده (
) و Ancovaاسميرنف، تحليل كواريانس (-طريق آزمون هاي كولموگراف روي بيماران اجرا گرديد. داده هاي آماري از
 آزمون لوين مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

زمون اختالف معني داري بين گروه هيپنوتراپي با دارو درماني و گروه دارو درماني در فراواني در مرحله پس آ يافته ها:
بين دو گروه، شش ماه پس از آخرين مداخالت اين اختالف معني  .)P>05/0عالئم سندرم روده تحريك پذير وجود داشت(

 ). P<05/0دار به دست نيامد(

ار درمان هاي دارويي مي تواند در كاهش فراواني و عالئم بيماران مبتال به كارگيري هيپنوتراپي در كن بهنتيجه گيري: 
سندرم روده تحريك پذير، نسبت به دارو درماني تنها موثرتر باشد، اما عدم استمرار اين نوع درمان ها منجر به عود عالئم 

 بيماري مي شود.

 

 .هيپنوتراپي، دارودرماني، سندرم روده تحريك پذير :واژه هاي كليدي

 

http://journal.skums.ac.ir/browse.php?a_id=1151&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
http://journal.skums.ac.ir/browse.php?a_id=1151&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
http://journal.skums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://journal.skums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://journal.skums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://journal.skums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A2%D9%82%D8%A7%D9%8A%DB%8C
http://journal.skums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=+%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://journal.skums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85+%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87+%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9+%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
http://journal.skums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://journal.skums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C
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 E-mail: Z_sadeghi1985@yahoo.com ،09139206149تلفن:   -ازاد اسالمي واحد تهران مركزدانشگاه   -تهراننويسنده مسئول: 

  تاثير روش كرانيوساكرال تراپي بر عاليم كودكان مبتال به نقص توجه و بيش فعالي 

 .2، دكتر ابراهيم پيشياره1، دكتر مهناز استكي1زهره صادقي عمروآبادي
  ، ايران.تهران ،ستي و توانبخشيدانشگاه علوم بهزي2، تهران، ايران؛ تهران مركزاسالمي واحد دانشگاه آزاد 1

 

 چكيده:

اي از اختالالت مورد استفاده ) براي طيف گستردهCAMهاي درماني مكمل و جايگزين (امروزه روش زمينه و هدف:
كه از مانورهاي دستي با نيروهاي  شودهاي مكمل و جايگزين محسوب ميگيرد. كرانيوساكرال تراپي يكي از درمانقرار مي

هاي اين روش هاي جمجمه قابليت حركت داشته و تكنيكگردد. در اين رويكرد استخوانسالمت استفاده ميسبك جهت 
هاي هاي لنفاوي و افزايش پادتنهاي گرهانتقال پيام در رشته هاي عصبي را بهبود بخشيده و ايمني بدن را با رفع گرفتگي

ال تراپي در كاهش عاليم نقص توجه و بيش فعالي مورد بررسي كنند. در اين پژوهش اثربخشي كرانيوساكربدن، تقويت مي
 .قرار گرفت

كودك مبتال به نقص توجه همراه با بيش فعالي از مركز كاردرماني رشد به صورت نمونه در دسترس  24 بررسي:روش 
موظف به  كانوالدين كودشروع دوره  قبل ازانتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه كنترل و آزمايش تقسيم شدند. 

گرديد. تكرار  ها مجدداًو در پايان دوره نيز اين ارزيابيشدند ) CPRSتكميل پرسشنامه مشكالت رفتاري كودكان كانرز (
-جلسه به صورت هفتگي و هر هفته دو جلسه بود. سپس داده 15مدت اجراي روش كرانيوساكرال تراپي در گروه آزمايش 

 .اريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتها به روش كوهاي حاصل از پرسشنامه

نتايج حاصل از آناليز داده ها نشان داد كرانيوساكرال به صورت معناداري بر اضطراب و خجالت، مشكالت  يافته ها:
  .اجتماعي و مشكالت روان تني شركت كنندگان موثر بوده است

 به مبتال كودكان تواند بهبود عاليم درمي كه است يبيومكانيك اصالح نوعي تراپي بنابراين كرانيوساكرالنتيجه گيري: 
 .بخشد فعالي را تسهيل بيش با همراه توجه نقص

 

 هاي مكمل و جايگزين، كرانيوساكرال تراپي، اختالل تقص توجه همراه با بيش فعالي، مايع مغزي نخاعيدرمان :واژه هاي كليدي

http://journal.skums.ac.ir/browse.php?a_id=1151&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
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  ،09367238683تلفن:   -كوچه حكمت غربي–شهرك فاطميه  -سعادتشهر(پاسارگاد) -شيرازنويسنده مسئول: 

                  E-mail: samimimaede@yahoo.com  

  بررسي افسردگي و اختالالت اضطرابي در مبتاليان به فيبروميالژيا 

 بهروز خليلي ،مائده صميمي

  ، ايران.سعادت شهر ، پزشك عمومي

 

 چكيده:

رداخته است. مزيت اين مطالعه به بررسي افسردگي و اختالالت اضطرابي در مبتاليان به فيبروميالژيا پ زمينه و هدف:
منحصر به فرد اين مطالعه نسبت به ساير مطالعات در سطح جهان در مطرح كردن اين سوال با بيماران است كه آيا شروع 

 .عالئم فيبروميالژيا مرتبط با يك بحران روحي بوده است

نفر زن مي  63ا مرد و نفر از آن ه 15سال است كه  78تا  22بيمار با سن بين  78گروه مطالعه شامل  بررسي:روش 
باشند. به كليه ي بيماران پرسشنامه ي افسردگي بك داده شد و با همه ي آن ها مصاحبه ي هميلتون جهت بررسي اضطراب 
انجام شد، هم چنين يك پرسشنامه شامل عالئم رايج در فيبروميالژيا براي بررسي بيشتر عالئم غالب در مبتاليان و ارتباط آن 

 .افسردگي در اختيار بيماران قرار گرفتها با اضطراب و 

% از بيماران شروع عالئم بيماري پس از يك بحران روحي بوده است. 4/74نتيجه ي مطالعه نشان مي دهد كه در  يافته ها:
 % از افراد تحت مطالعه مبتال91% دچار اختالل اضطرابي مي باشند. 4/74% مبتال به افسردگي و 9/85بر اساس آناليز آماري 

% 6/25% حساسيت به نور، 2/28% حساسيت به صدا ، 8/30% اختالل خواب، 7/66% خستگي مداوم ، 9/85به درد مزمن ، 
دچار اختالل خوردن مي باشند. بر طبق آناليز آماري خستگي و حساسيت به صدا در مبتاليان به فيبروميالژيا و افسردگي به 

ژيا كه اختالل افسردگي ندارند ديده مي شود. بين اضطراب و اختالل خواب نيز طور بارزي بيشتر از گروه مبتال به فيبروميال
به رابطه ي ارزشمندي رسيديم كه بيانگر افزايش اختالل خواب در بيماران فيبروميالژيايي است كه اختالل اضطرابي نيز 

 دارند.

اختالل اضطرابي با فيبروميالژيا وجود  : اين نتايج نشان مي دهد كه رابطه ي كامال مشخصي بين افسردگي ونتيجه گيري
دارد و حتي شايد بتوان گفت يكي از علل عمده ي ايجاد كننده ي فيبروميالژيا تغييرات روحي اضطراب آور و افسرده 

 .كننده مي باشد

 

 فيبروميالژيا ، اختالالت اضطرابي، افسردگي :واژه هاي كليدي

http://journal.skums.ac.ir/browse.php?a_id=1151&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
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 E-mail: yazdan_movahedi@yahoo.com ،گروه روانشناسي  -تبريزدانشگاه   -تبريزنويسنده مسئول: 

اثربخشي حضور ذهن درماني شناختي در كاهش اضطراب و افسردگي بيماران  

 كرونر قلبي: با پيگيري دو ماهه

 2يزدان موحدي، 1دكتر علي فرهادي 
  تبريز، ايران. ، دانشگاه تبريز ،گروه روانشناسي 2، خرم آباد، ايران؛ گروه پزشكي اجتماعي، دانشگاه علوم پزشكي لرستان 1

 

 چكيده:

از مسايل مهمي كه مبتاليان به بيماري قلبي با آن روبرو هستند مشكالت روحي و رواني چون افسردگي  زمينه و هدف:
درصد بيماران آن را تجربه مي كنند و به همين سبب موجب تاخير در بازگشت به كار،  65و اضطراب مي باشد كه تقريبا 

يفيت زندگي و افزايش خطر مرگ مي شود. بنابراين درمان اين واكنش ها موجب تسريع در بهبودي و نيز افزايش كاهش ك
طول عمر آنان خواهد شد كه با توجه به جدي بودن اثرات اضطراب و افسردگي بر پيش آگهي سكته قلبي درمان آنها 

 .ضروري بنظر مي رسد

مرد مبتال به بيماري  40ربي ، دو گروهي و سه مرحله اي است كه بر روي اين پژوهش، مطاله اي نيمه تج بررسي:روش 
قلبي كه به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند انجام شد. هدف از اين پژوهش تعيين و مقايسه ميانگين 

گردآوري داده ها پرسش نامه ي اضطراب و افسردگي مبتاليان قبل، بعد و دو ماه بعد از مداخله در دو گروه بود. ابزار 
و تحليل كوواريانس چندمتغيره استفاده شد.  SPSSاضطراب و افسردگي بك بود و به منظور دستيابي به نتايج از نرم افزار 

شركت كنندگان در اين پژوهش قبل، بعد و در دوره پيگيري مداخله به كمك پرسشنامه ي اضطراب و افسردگي بك مورد 
 .دبررسي قرار گرفتن

با توجه به يافته ها مالحظه شد كه اضطراب و افسردگي مبتاليان بعد و دو ماه بعد از مداخله كاهش قابل  يافته ها:
  .در گروه آزمايش تفاوت آماري معني داري مشاهده گرديد >P 001/0توجهي در مقايسه با قبل از مداخله داشته است و با 

ختي مبتني بر حضور ذهن بر ميزان اضطراب و افسردگي مبتاليان و تداوم اثر آن، با توجه به تاثير درمان شنانتيجه گيري: 
 .به كارگيري اين روش در همه ي سطوح پيشگيري و درمان مبتاليان به بيماريهاي جسمي ضروري بنظر مي رسد

 

 .حضورذهن، اضطراب، افسردگي، بيماري قلبي :واژه هاي كليدي
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 ،گروه مشاوره و راهنمايي  -دانشكده ادبيات -دانشگاه شهركرد -جاده سامان -كردشهرنويسنده مسئول: 
                            E-mail: mgkaveh@yahoo.com 

بررسي ميزان شيوع و نقش عوامل مؤثر بر سردردهاي تنشي كارمندان و اعضاي  

 هيأت علمي دانشگاه شهركرد

  ، محمد ربيعي منيژه كاوه   
  ، شهركرد، ايران. گروه مشاوره و راهنمايي، دانشگاه شهركرد

 

 چكيده:

پژوهش حاضر بررسي ميزان شيوع و نقش عوامل مؤثر بر سردردهاي تنشي كارمندان و اعضاي  هدف زمينه و هدف:
 .هيات علمي است

نفر از كاركنان شامل اعضاي هيات علمي  47ژوهش از نوع توصيفي است. در اين مطالعه تعداد  روش پ بررسي:روش 
 شنامه را تكميل كردند. ابزار مورد استفاده در اين تحقيقو كارمندان دانشگاه شهركرد به شيوه تصادفي انتخاب شدند و پرس

 .ژوهش ضريب همبستگي پيرسون است پرسشنامه سنجش سردردهاي تنشي بود. روش آماري مورد استفاده در پ

% شيوع 32% افراد تجربه سردرد دارند. بيشترين سردردها از نوع سردردهاي تنشي با  89نشان مي دهد يافته ها  يافته ها:
ست. بيشتر افراد سردرد را بعد از رويداد خاص تجربه مي كنند. نتيجه پژوهش نشان داد بين شدت سردرد با افسردگي ا
)r=0.42وp< 0.006 ) اضطراب ،(r=0.42 وp< 0.006) نااميدي ،(r=0.38 وp< 0.014و اعتماد به نفس ( )r=0.56 وp< 0.001 ،(

) همبستگي مثبت و معني p< 0.03و  r=0.38د اتفاقات ناگوار در زندگي () و وجوp< 0.021و r=0.25نارضايتي از زندگي (
، رضايت از دار وجود دارد. همچنين بين سردرد و فعاليت هاي بدني، رژيم غذايي، نظم در زندگي، رضايت زناشويي

 . سالمت روان شناختي همبستگي وجود ندارد

ان شناختي مانند افسردگي، اضطراب، نااميدي، كمي اعتماد ژوهش نشانگر اين است كه بين متغيرهاي روپنتيجه گيري: 
به نفس، عدم رضايت از زندگي و وجود اتفاقات ناگوار در زندگي با بروز سردرد رابطه وجود دارد. عوامل روان شناختي 

 د.بيماري هاي سايكوسوماتيك مانند سردرد نقش داشته باشن مانند افسردگي، اضطراب و نااميدي مي توانند در 

 

 .سردرد تنشي، سايكوسوماتيك، كارمندان، اعضاي هيات علمي، شيوع :واژه هاي كليدي
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 E-mail: j.karami@razi.ac.ir ، -رازيدانشگاه  -كرمانشاهنويسنده مسئول: 

  هاي آن در بيماران كليوي و افراد سالممقايسه آلكسي تيميا  و جنبه 

 2رستمي، سميرا 2، علي مواليي پارده2علي زكي يي، 1دكتر جهانگير كرمي   
 .عضو هسته مطالعاتي روانشناسي رازي 2، كرمانشاه، ايران؛ دانشگاه رازي كرمانشاه1

 

 چكيده:

بسياري از بيماران در تنظيم هيجان هاي خود مشكل دارند. بيماران كليوي نيز ممكن است با چنين  زمينه و هدف:
ررسي اين موضوع پژوهش حاضر با هدف مقايسه آلكسي تيميا  و جنبه هاي آن در بيماران مشكلي مواجه باشند، براي ب
 .كليوي و افراد سالم انجام شد

اي بود، براي انجام آن از  بين بيماران كليوي مراجعه طرح پژوهشي حاضر توصيفي از نوع علي مقايسه بررسي:روش 
فر به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شد و براي گروه دوم(افراد  ن 110كننده به بيمارستان  امام رضا(ع) كرمانشاه 

ها پژوهش از براي گرداوري  داده. نفر  از بين دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه انتخاب شد 110غير بيمار) نيز 
شاخص  آماري تحليل  و SPSS19هاي آلكسي تيميا تورنتو استفاده شد سپس  براي تحليل داده ها از نرم افزار پرسشنامه

 )استفاده شد.MANQAواريانس چند راهه(

(دشواري در آشنايي احساسات، دشواري در  هاي آنتحليل داده ها نشان داد كه  در ميزان آلكسي تيميا و جنبه يافته ها:
ا و جنبه هاي توصيف احساسات و تفكر عيني) بين دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد و به طوري كه ميزان آلكسي تيمي

 آن در بيماران كليوي از افراد غير بيمار بيشتر است. 

توان گفت كه آلكسي تيميا به عنوان يك عامل خطرساز در بروز بيماري هاي با توجه به نتايج پژوهش مي: نتيجه گيري
درمان بيماران كليوي به بنابرين پيشنهاد مي شود كه در  .تواند مطرح باشدكليوي و ايجاد آمادگي براي اين بيماران مي

  ها توجه شود.تنظيم هيجان آن

 

 

 آلكسي تيميا، بيماران كليوي، تنظيم هيجان  :واژه هاي كليدي
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  كارشناس ارشد مشاوره خانواده -علوم پزشكي لرستاندانشگاه  -خرم آبادنويسنده مسئول: 
                    E-mail: kolsoumkariminejad@gmail.com  

 اثربخشي معنادرماني گروهي بر كاهش اضطراب و افسردگي بيماران سرطاني 

     2، يزدان موحدي1معصومه موحدي ،1كلثوم كريمي نژاد 
  ، تبريز، ايران.دانشگاه تبريز2، خرم آباد، ايران؛  دانشگاه علوم پزشكي لرستان1

 

 چكيده:

سرطان دسته اي از بيماريهاست كه با رشد كنترل نشده و تهاجم به بافت هاي موضعي و متاستاز  زمينه و هدف:
مشخص مي شود. نرخ بروز سرطان در طول پنجاه سال گذشته به گونه اي يكنواخت افزايش پيدا كرده است. در اين 
پژوهش، اثربخشي معنادرماني به شيوه گروهي بر كاهش اضطراب و افسردگي بيماران سرطاني بيمارستان شفاي اهواز مورد 

 .ه استبررسي قرار گرفت

پس آزمون با گروه كنترل بود. جامعه آماري شامل كليه  -اين پژوهش، مطالعه نيمه تجربي پيش آزمون بررسي:روش 
در بيمارستان شفاي اهواز تحت درمان قرار داشتند. روش نمونه گيري به شيوة  1390كه در سال افراد مبتال به سرطان بودند 

نفر از جامعه فوق كه طبق  40سرشماري بود. ابتدا از كلية افراد آزمون اضطراب و افسردگي بك به عمل آمد؛ سپس تعداد 
 20نفر براي گروه آزمايش و  20دند. از اين تعداد، معيار نقطه برش باليني پرسشنامه در وضعيت نامطلوبي بودند انتخاب ش

دقيقه اي هر هفته يك جلسه  90جلسه  8نفر براي گروه گواه به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. روش معنادرماني طي 
وش اجرا شد. پس از اتمام جلسات پس آزمون روي دو گروه آزمايش و كنترل اجرا شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از ر

 .در نظر گرفته شد >01/0Pتحليل كوواريانس استفاده شد. در اين پژوهش سطح معني داري 

بر اساس نتايج حاصل از تحليل كوواريانس، بين ميانگين نمره هاي پس آزمون گروه آزمايش و كنترل تفاوت  يافته ها:
 . معني داري وجود داشت

  .اضطراب و افسردگي بيماران سرطاني مي شود معني درماني به شيوه گروهي باعث كاهش: نتيجه گيري

 

  معني درماني، اضطراب، افسردگي، سرطان.  :واژه هاي كليدي
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 09127411668 تلفن: -گروه روانشناسي سالمت -علوم پزشكي زنجاندانشگاه  -زنجاننويسنده مسئول: 

                                E-mail: kherad739@yahoo.com 

 

  پنج عامل بزرگ شخصيت درمبتاليان به اولسر پپتيك 

 قمركياني 
  ، زنجان، ايران.دانشجوي دكتراي روانشناسي سالمت، دانشگاه علوم پزشكي زنجان

 

 چكيده:

ت دستگاه گوارشي نظير زخم(اولسر) پپتيك شايع ترين اختالل روان تني است. اثرات اقتصادي مشكال زمينه و هدف:
ميليارد  10اين بيماري بسيار قابل توجه بوده وهزينه هاي مستقم وغير مستقيم مربوط به آن در اياالت متحده ساالنه بيش از 

مختلف در استرس متفاوت است. مطالعه حاضر  نحوه عملكرد شخصيتهاي. . استرس دراين بيماري نقش دارددالر است
 باهدف تعيين ميزان پنج عامل بزرگ شخصيت ورابطه آن با شدت اولسر پپتيك صورت گرفت.

بيماران مراجعه كننده به  زن ومرد مبتال به اولسراز بين 120بود وتعدادروش مقطعي تحليلي مطالعه به  بررسي:روش 
پرسشنامه پنج به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند.ابزار مطالعه  ندرمانگاههاي دولتي وخصوصي شهر زنجا

مستقل ، همبستگي   tاستفاده از روشهاي توصيفي، آزمون وبا SPSS16بود. داده هادر نرم افزار ) NEO-FFI1عاملي (
 .رگرسيون مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت اسپيرمن، پيرسون و

مؤلفه گشودگي همبستگي منفي  ). p<05/0وشدت بيماري رابطه معناداري نداشتند  (پنج عامل اصلي شخصيت  يافته ها:
باوجدان بودن  .دارد) r=21/0( ومؤلفه باوجدان بودن همبستگي مثبت معناداري باسن  ) r=-26/0( معناداري با سن 

متغير درصد از تغييرات 4،سنمتغير پيش بين  .داشتدر هردوجنس  را يانگينروان آزردگي كمترين م و انگينباالترين مي
يكرد. بين دوجنس در شدت بيماري تفاوت معناداري درصد از تغييرات باوجدان بودن را پيش بيني م6 گشودگي ومالك 

 .وجو د داشت

باتوجه به محدوديت مطالعات واهميت موضوع لزوم اجراي تحقيقات با نمونه هاي بزرگتر در موقعيت هاي : نتيجه گيري
  .ف ودرصورت امكان در شرايط آزمايشي توصيه مي شوداجتماعي مختل

 

  . پنچ عامل بزرگ شخصيت ، اولسر پپتيك :واژه هاي كليدي
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   - روانشناسي گروه - روانشناسي و تربيتي علوم دانشكده - دانشگاه فردوسي - مشهد – خراسان رضوي: نويسنده مسئول

 E-mail: kimiaee@um.ac.ir ، 09155008538 تلفن                                         
 

 

آموزش تكنيك هاي آرام سازي بر كاهش اضطراب و بهبود بيماري روان  بخشي اثر 

  تني دانشجويان مشهد

   3پريسا نامقي ،2يحيي ميان بندي ،1ارقبايي محمد ،1سيد علي كيميايي
 ،روانشناسي گروه3قوچان، ايران؛ قوچان،  واحد اسالمي، آزاد دانشگاه، روانشناسي گروه2، مشهد، ايران؛ مشهد فردوسي دانشگاه، روانشناسي گروه1

 .تربت جام، تربت جام، ايران واحد اسالمي، آزاد دانشگاه

 چكيده:

 استفاده لزوم امروز صنعتي جوامع در تني روان هاي بيماري و اضطراب  بيشتر چه هر رشد به توجه با زمينه و هدف:
 توان مي و شود مي احساس ديگري زمان هر از بيش مخاطرات اين كاهش زمينه در كارآمدتر هاي تكنيك از بيشتر چه هر
پژوهش حاضر با هدف اثر بخش بودن آموزش  اساس، اين  بر.  برد نام سازي آرام تكنيك از ها تكنيك اين جمله از

 انجام گرفته است.  ي آرام سازي بر كاهش اضطراب و بهبود بيماري روان تني دانشجويان مشهدتكنيك ها

 معاينات انجام از پس تني روان عالئم با كننده مراجعه دانشجوي 40 ميان از آزمايشي بررسي يك در بررسي:روش 
 دو در تصادف به و انتخاب دانشجو مراجع 20 تعداد مراجعين، در تني روان تشخيص تاييد و روانپزشك بوسيله پزشكي

 توسط مداخله اجراي از بعد و قبل در گواه و آزمايش گروه افراد تمامي از. شدند داده جاي گواه و آزمايش نفره 10 گروه
 آموزش روش. دهند پاسخ)   BAI( بك اضطراب پرسشنامه به تا شد خواسته آنها از و آمد عمل به مصاحبه روانشناس دو
 دريافت آموزشي گواه گروه. شد انجام آزمايش گروه مورد در اي دقيقه 45 جلسه 8 در سازي آرام هاي نيكتك اجراي و

 .شدند تحليل SPSS افزار نرم  با t آماري آزمون كمك به آمده دست به هاي داده. نكردند

 معناداري تفاوت تني روان و  اضطراب  متغيرهاي نظر از گروه دو در  آزمون پس مرحله در آماري هاي تحليل يافته ها:
 آزمايشي گروه تني روان بيماري در و يافت كاهش آزمايش گروههاي در اضطراب ديگر بيان به). p>05/0(داد نشان را

 .آمد پديد  داري معني بهبود

ي موثر و مفيد م دانشجويان تني روان بيماري بهبود و اضطراب كاهش بر سازي آرام هاي تكنيك آموزش: نتيجه گيري
  .شود گرفته كار به دانشجويان تني روان بيماري درمان و كاهش اضطراب براي شود مي توصيه باشد و

 

  . روان تني آموزش آرام سازي، اضطراب، :واژه هاي كليدي
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 E-mail: goodarzi.iraj@skums.ac.ir -03813335652تلفن:   -ي پزشكروان گروه -دانشگاه علوم پزشكي  –شهركرد : نويسنده مسئول

مقايسه تاثير دارو درماني و رفتار درماني در بيماران مبتال به وسواس آلودگي و  

  پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهركردكنترل مراجعه كننده به كلينيك روان

 دكتر ايرج گودرزي
 .گروه روانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران

 

 چكيده:

مطالعه حاضر با هدف مقايسه تاثير دارو درماني و رفتار درماني در بيماران مبتال به وسواس آلودگي و  زمينه و هدف:
 كنترل انجام شد.

ار دچار وسواس آلودگي و كنترل به مراجعه كننده به كلينيك روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بيم 22 بررسي:روش 
شهركرد شكل تصادفي در دو گروه يازده نفري مورد بررسي قرار گرفتند. گروه اول به مدت دوازده هفته تحت درمان با 

سه رفتار درماني به روش در معرض قرار  جل 12ميلي گرم بر كيلوگرم و گروه دوم تحت  80فلوكسيتين با دوز حداكثر 
دادن و جلوگيري از پاسخ قرار گرفتند. مقياس وسواس فكري عملي مادزلي براي سنجش پاسخ به درمان بيماران مورد 

 .تي تست مورد مقايسه قرار گرفتنداستفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون توصيفي و 

بود. عالوه بر اين نتايج مطالعه نشان داد  كه دو روش دارو درماني و  2/30±5رد مطالعه ميانگين سن افراد مو يافته ها:
رفتار درماني در بهبود عالئم وسواس موثر بوده ولي از نظر اثر بخشي تفاوت معني داري در دو گروه مشاهده 

 ود.) با اين حال رفتار درماني موجب بهبود بيشتري در عالئم بيماران شده بp=89/0نشد(

با توجه به نتايج مطالعه دو روش دارو درماني و رفتار درماني در بهبود عالئم بيماران وسواسي موثر بوده : نتيجه گيري

 است.

 

  وسواس، رفتار درماني، فلوكسيتين :واژه هاي كليدي

mailto:goodarzi.iraj@skums.ac.ir
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 روانشناسي  گروه - دانشكده روانشناسي - دانشگاه پيام نور، واحد تهران جنوب –تهران : نويسنده مسئول

                     E-mail: maryam_mamanpush@yahoo.com 

 

  اثر مقابله درمانگري بر بهزيستي شخصي و راههاي مقابله اي افراد مصروع 

  رضا آقايوسفيعلي مريم مأمن پوش،
  .، ايرانتهران، دانشگاه پيام نور، واحد تهران جنوب، روانشناسيگروه 

 

 چكيده:

صرع از فراگيرترين اختالالت مغزي است كه در جوامع مختلف نيم تا يك در صد افراد جامعه را مبتال  زمينه و هدف:
معرض بسياري از فشارهاي اجتما عي و  در ،سازد. اين بيماران عالوه بر تحمل عوارض مصرف داروهاي ضد صرع مي

مجرد و داراي تحصيالت بااليي نباشند زياد است . هدف از انجام اين ، خانوادگي قرار دارند و احتمال اين كه بيكار
 .پژوهش سنجش اثر مقابله درمانگري  بر بهزيستي فردي  و راههاي مقابله اي افراد مصروع بود

نفر از مصروعين عضو انجمن صرع استان  60شي  است. شركت كنندگان شامل پژوهش از نوع  آزماي بررسي:روش 
بودندكه بصورت تصادفي از ليست اسامي اعضاي انجمن صرع استان اصفهان انتخاب  1389اصفهان، در شش ماه دوم سال 

مقابله درمانگري   نفره ي آزمايش و كنترل قرار گرفتند . سپس آموزش و تمرين 30تخصيص تصادفي در دو گروه  با شده و
فولكمن،  –در هشت هفته ي دو ساعته اجرا شد . پيش و پس از اجراي آموزش و تمرين ، پرسشنامه ي مقابله ي الزاروس 

. مالك ورود افراد (مرد و زن) در اين ني ها تكميل شدشكل بزرگساالن كامينز، توسط آزمود –و نشانگر بهزيستي شخصي 
 سال  بود. 50سال و حداكثر  18ع  ( گرندمال  ) حداقل به مدت دو سال، حداقل سن تحقيق داشتن سابقه بيماري صر

همچنين فقدان بيماري هاي ديگري از جمله بيماري هاي روان پزشكي و نداشتن عقب ماندگي ذهني  در نظر گرفته شده كه 
تحليل كواريانس و با استفاده از . چك شده است . داده ها از طريق DSM - IVتوسط مصاحبه ي باليني و بر اساس مالك 

 .، تحليل شدند spssنرم افزار 

). همچنين مقابله درمانگري >01/0Pنتايج نشان داد مقابله درمانگري بر  بهزيستي فردي افراد مصروع مؤثر است( يافته ها:
يري  مؤثر بوده برنمرات همه خرده مقياس هاي راه هاي مقابله اي  بجز دوري جويي ، خويشتن داري ، مسؤليت پذ

 . )>01/0Pاست(

افراد مصروع به دليل بيماري مزمن و طوالني شان ، مصرف مداوم دارو و عوارض جانبي آن ، برچسب خوردن : نتيجه گيري
به عنوان يك بيمار ، طرد شدن ، پيش بيني ناپذيري حمالت ، مشكالت در يافتن شغل و همسر، مشكالت بيشتري از ديگر افراد 

د . لذا آموزش چگونگي مقابله با تنيدگي ها ميتواند به اين افراد كمك كند، تنيدگي ها را كاهش دهد و بهزيستي فردي جامعه دارن
 .آنها را بهتر كند. مقابله درمانگري  به عنوان يك روش درماني مي تواند در طرح درماني اين بيماران ادغام شود

  دي ، صرعمقابله درمانگري ، بهزيستي فر :واژه هاي كليدي
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 E-mail: samira.masumian@yahoo.com گروه روانشناسي باليني،  -طباطبايي دانشگاه عالمه  -تهران نويسنده مسئول:
 

بر زنان مبتال به كمر درد  اثربخشي درمان كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي

 مزمن 

 4، طاهره ملك زاده3، دكتر مسعود هاشمي2شعيري ، دكتر محمدرضا1معصوميانسميرا 

دانشگاه شهيدبهشتي، تهران، 3 اهد، تهران، ايران؛گروه روانشناسي باليني، دانشگاه ش 2گروه روان شناسي باليني، دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران، ايران؛ 1
 گروه روانشناسي، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران.4؛ نايرا

 

 چكيده:

پژوهش حاضر با هدف تعيين . رسد مي درصد 84 از بيش به آن شيوع كه است شايعي بيماري كمردرد زمينه و هدف:
 ن استرس بيماران مبتال به كمر درد مزمن انجام شد.بر ميزا اثربخشي درمان كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي

است. بدين  گروه كنترل با پيش آزمون پس آزمون طرح با تجربينيمه  مطالعه ي نوع از پژوهش حاضر روش بررسي:
اي  نفر انتخاب و به گونه18منظور، از بين بيماران مبتال به درد مزمن مراجعه كننده به كلينيكهاي درد شهر تهران، تعداد 

تصادفي در دو گروه كنترل و آزمايشي قرار گرفتند. براي جمع آوري داده ها از زير مقياس استرس فرم كوتاه مقياسهاي 
 ) استفاده شد.DASS– 21افسردگي اضطراب استرس (

دار امعن منجر به كاهش ويتني حاكي از آن بود كه درمان كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي-نتايج آزمون من يافته ها:
 ميانگين نمرات استرس در گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل شد. 

مي تواند به عنوان مداخله  نتايج اين پژوهش نشان داد كه درمان كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي گيري: نتيجه
 سودمندي در جهت كاهش استرس بيماران مبتال به كمر درد مزمن موثر باشد.

 ، كمر درد، استرس.درد مزمن: واژه هاي كليدي
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 ،09133008507تلفن:  -گروه روانشناسي -واحد علوم تحقيقات اصفهان -دانشگاه آزاد اسالمي -اصفهان: نويسنده مسئول
                     E-mail: maryam.hariri42@gmail.com 

ارزيابي عملكرد خانواده با بيماران مبتال به اختالالت روان تني (ديابت، فشار خون، 

 بيماري قلبي)

 2، فائزه خانباني2زرين دخت آقا رشتي ،1مريم حريري، 1غالمرضا منشي
 .اناير اصفهان، واحد خوراسگان،مي، دانشگاه آزاد اسال2؛ دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم تحقيقات اصفهان، اصفهان، ايران1

 

 چكيده:

ارزيابي عملكرد خانواده در بيماران مبتال به اختالالت روان تني (ديابت ،قلب، با هدف پژوهش حاضر  زمينه و هدف:
 فشار خون) انجام گرفته است.

به اختالالت روان  جامعه آماري پژوهش شامل كليه بيماران مبتال .روش پژوهش از نوع همبستگي است بررسي:روش 
نفر از بيماران مبتال به شيوه نمونه  39فشار خون) در شهر اصفهان مي باشد به منظور انجام اين پژوهش  تني (ديابت ،قلب،

ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه عملكرد خانواده مي باشد كه روايي  گيري تصادفي ساده انتخاب شده اند.
داده هاي به دست آمده از روش رگرسيون لجستيك مورد تجزيه و تحليل  .به دست آمده است 88/0 براي اين نمونه آماري

 .قرار گرفته است

و بين عملكرد  )>05/0P(نتايج پژوهش نشان مي دهد كه بين عملكرد خانواده و بيماري قلب رابطه وجود دارد يافته ها:
 )<p 05/0 نا داري وجود ندارد.(خانواده و بيماري ديابت و همچنين فشار خون رابطه مع

ين يافته ها براي پيش گيري و  درمان بيماران قلبي تلويحات مهمي دارد. براي نمونه اگر آميزش عاطفي را ا: نتيجه گيري
در خانواده ها افزايش و مولفه هاي ايفاي نقش و كنترل رفتار را كاهش دهيم  از  بروز رفتار هاي پر خطر پيش گيري  به 

رده ايم لذا با توجه به اين هزينه هاي هنگفتي كه درمان و توان بخشي  مي توان  خانواده را اولين پايگاه پرورش عمل آو
 .عملكرد خانواده در نظر گرفت و با  ايجاد برنامه هاي آموزشي بروز بيماري قلبي را كاهش داد

 

  ختالالت روان تنيعملكرد خانواده ، ديابت ،فشار خون، بيماري قلبي،ا :واژه هاي كليدي

mailto:maryam.hariri42@gmail.com
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 E-mail: yazdan_movahedi@yahoo.com  گروه روانشناسي.  –مركز مشاوره  -دانشگاه تبريز -تبريز: نويسنده مسئول

  كارآيي درمان اميد محور بر ارتقاي كيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان

  2، علي فرهادي2، معصومه  موحدي1يزدان موحدي
  .، خرم آباد، ايراندانشگاه علوم پزشكي لرستان2 ؛ايران تبريز، ،دانشگاه تبريز ،روانشناسيگروه 1

 

 چكيده:

ل بسيار مهم و از عناصر ضروري در بيماران سرطاني است كه اثرات زيادي در سازگاري اميد از عوام زمينه و هدف:
بيماران با شرايط زندگي، به خصوص در زمان درد و محروميت دارد. اميد در افزايش كيفيت زندگي بيمار سهم به سزايي 

اثربخشي مداخالت ارتقاء دهنده ي اميد داشته و در مراحل مختلف بيماري تاثيرگذار مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي 
 .در بيماران مبتال به سرطان بود

نفر از  30، در بيمارستان شفاي اهواز بر روي 1390اين مطالعه يك كارآزمايي باليني بود كه در سال  بررسي:روش 
سشنامه كيفيت زندگي مرتبط بيماران مبتال به سرطان انجام شد. قبل و بعد از مداخله براي هر دو گروه آزمايش و كنترل پر

بيمار). مداخالت ارتقاء دهنده اميد براي بيماران گروه آزمايش به صورت مباحثه عميق  15با سالمت تكميل شد (هر گروه 
و چهره به چهره و با روش يادگيري بر اساس حل مساله انجام شد. داده ها با استفاده از تحليل كوواريانس چند متغيره 

 .حليل قرار گرفتندمورد تجزيه و ت

تحليل داده ها نشان داد كه، بين ميانگين نمره هاي پس آزمون گروه آزمايش و كنترل تفاوت معني داري وجود  يافته ها:
، به نحوي كه آموزش روان درماني گروهي اميد محور موجب بهبود ابعاد كيفيت زندگي مرتبط با سالمت )>01/0P(داشت 

  در گروه آزمايش شده است.

مداخالت ارتقا دهنده ي اميد در افزايش اميد بيماران موثر مي باشد، بنابراين بجاست كه به منظور افزايش : تيجه گيرين
كيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان، ارايه خدمات آموزشي و برنامه هاي ارتقا دهنده ي اميد با روشهاي مناسب مانند 

 .ل بيمار در فرايند بحث با برنامه ريزي مدون انجام گيرديادگيري بر اساس حل مساله با مشاركت فعا

 

 .اميد درماني، كيفيت زندگي، سرطان :واژه هاي كليدي
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 E-mail: Javadbagiyan@yahoo.com  گروه روانشناسي.  -محقق اردبيليدانشگاه  -اردبيل: نويسنده مسئول

بررسي اثربخش آموزش گروهي درمان شناختي رفتاري بر بهبود كيفيت زندگي 

  بيماران مبتال به ميگرن

 2اكرم يوسفي،1محمد جواد بگيان كوله مرز، 1محمد نريماني
  . ايران ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد، بروجرد ؛ايران ،اردبيل ،دانشگاه محقق اردبيلي ،انشناسيروگروه 1

 

 چكيده:

هاي عصب شناختي است. اين بيماري امروزه عالوه بر ها در كلينكترين شكايتسردرد يكي از رايج زمينه و هدف:
شود. بنابراين هدف پژوهش حاضر هاي روزمره ميفعاليت عوارض جسمي، باعث كاهش كيفيت زندگي و ايجاد اختالل در

 .بررسي اثربخش آموزش گروهي درمان شناختي رفتاري بر بهبود كيفيت زندگي بيماران مبتال به ميگرن بود

ي آماري اين اين پژوهش آزمايشي و از نوع پيش آزمون پس آزمون با گروه كنترل اجرا شد. جامعه بررسي:روش 
دهند. تشكيل مي 1391زنان و مردان مبتال به سردرد ميگرن و كليه زنان و مردان سالم شهرخرم آباد در سال پژوهش را كليه

نفر از مبتاليان به سردرد ميگرن بودند كه به روش نمونه گيري ساده از بين اين مراجعه  40هاي پژوهش شامل آزمودني
خرم آباد انتخاب و در دو گروه آزمايش و كنترل گمارده شدند. پزشكي و مغز و اعصاب شهر هاي روانكنندگان به كلينيك

ها از مقياس سنجش عالئم سردرد ميگرن نجاريان و مقياس كيفيت زندگي استفاده شد داده هاي به براي جمع آوري داده
 .) مورد تحليل آماري قرار گرفتMANOVAدست آماده با استفاده از تحليل واريانس چند متغيري(

)  نشان داد كه درمان شناختي رفتاري در بهبود كيفيت زندگي و MANOVAنتايج تحليل واريانس چند متغيري( يافته ها:
  .كاهش اضطراب و سردرد بيماران مبتال به ميگرن مؤثر و كارآمد بود

ست، بنابراين اين نتايج نشان داد كه سردردهاي ميگرني داراي پيامدهاي منفي بر سالمت روان افراد مبتال ا: نتيجه گيري
هاي توان از پيامدهاي منفي اين بيماري بر جنبهبا انجام مداخالت پيشگيرانه اوليه مبتني بر آموزش شناختي رفتاري مي

 مختلف زندگي بيماران  جلوگيري كرد.

 

 .درمان شناختي رفتاري، كيفيت زندگي، ميگرن :واژه هاي كليدي
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 E-mail: dr.nasr444@gmail.com  . مركز مشاوره – آموزش و پروش استان فارس -شيراز: نويسنده مسئول

 بررسي تأثير طب فشاري بر افسردگي

 2، خاتون پورمودت1، وحيده صالح1ج نصردكتر تور
  . ايران ،بوشهر، نور بوشهردانشگاه پيام2 ؛ايران ،شيراز ،آموزش و پروش استان فارس، مشاور1

 

 چكيده:

ترين اختالل سالمت روان است. طب سوزني و طب فشاري از مداخالت رايج طب مكمل افسردگي شايع زمينه و هدف:
راي درمان افسردگي پيشنهاد شده است. لذا اين پژوهش با هدف بررسي تأثير طب فشاري بر و جايگزين دارو هستند كه ب
 .افسردگي انجام گرفته است

نفر كه بيشترين ميزان  30باشد. براي دستيابي به هدف مذكور، روش پژوهش حاضر از نوع آزمايشي مي بررسي:روش 
نفره (گروه آزمايش و كنترل) قرار گرفتند. به منظور  15روه افسردگي را داشتند انتخاب و به صورت  تصادفي در دو گ

آزمون اجرا گرديد. سپس گروه آزمايشي ) به صورت پيش1961ها، پرسشنامه افسردگي بك (گيري افسردگي آزمودنياندازه
 .اجرا شدآزمون جلسه  تحت درمان طب فشاري قرار گرفتند و دوباره پرسشنامه افسردگي بك به عنوان پس 25به مدت 

آزمون گروه كنترل و آزمايش تفاوت معناداري ديده نشد. اما ميانگين افسردگي گروه بين ميانگين افسردگي پيش يافته ها:
كنترل و آزمايش پس از مداخله تفاوت معناداري با يكديگر داشت. همچنين بين ميانگين نمرات افسردگي گروه آزمايش 

  .) P≥001/0ي مشاهده گرديد (قبل و بعد از مداخله تفاوت معنادار

خطر، مؤثر و مهم در درمان افسردگي است بي ايدهد كه طب فشاري شيوهنتايج پژوهش حاضر نشان مي: نتيجه گيري
 .تواند به طور معناداري شدت بيماري را در بيمارن افسرده كاهش دهدكه مي

 

 ب مكمل. افسردگي، طب فشاري، ط :واژه هاي كليدي

mailto:dr.nasr444@gmail.com
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تاثيرآموزش بر اساس مدل بزنف بر نگرش مادران نسبت به كودك آزاري در مراكز 

 1391سال ، بهداشتي شهركرد

 3، مرضيه رئيسي2معصومه عليدوستي، 1زينب همتي

  . پزشكي تهران، تهران، ايران دانشگاه علوم3؛ ايران ،شهركرد، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد2 ؛ايران ،اصفهان ، دانشكاه علوم پزشكي اصفهان، ايران1

 

 چكيده:

 تأثير ارزيابي هدف با تحقيق نمايد. ايناختالل رواني بروز  مي تواند به شكل در كودكي تجربه سوء رفتار زمينه و هدف:

 .انجام شد بر نگرش مادران نسبت به كودك آزاري بزنف مدل اساس بر آموزش

 مراكز بهداشتي شهركرد سال تحت پوشش 6تا  2داراي كودك در ما 94 مداخله اي، مطالعه در اين بررسي:روش 
براي گروه آزمون در خصوص  بزنف مدل اساس بر آموزش. بصورت تصادفي در دو گروه آزمون و كنترل قرار گرفتند

آشنايي با مراحل رشد كودك، انواع كودك آزاري، عوارض بد رفتاري عاطفي، عوارض غفلت از كودك و رفتار صحيح با 
پرسشنامه  ،جمع آوري اطالعاتفت. ابزار گر صورتودك با استفاده از روش سخنراني، بحث گروهي و بارش افكار ك

 هاي آزمون توسط اطالعاتماه بعد از آموزش تكميل شد. 2) كه قبل از آموزش و q=74/0محقق ساخته بود(آلفا كرونباخ

 .شد تحليل و تجزيهتي مستقل و من ويتني  -ي تي زوجآمار

سطح تحصيالت پدران و مادران و ميانگين سن مادران، پدران و فرزندان در دو گروه تفاوت معني داري با هم  فته ها:يا
نگرش نسبت به رفتار، اعتقاد نرم ها، عوامل قادر  ،درباره نتايج رفتار داعتقاة سازه هاي مدل بزنف (نمرنداشت ميانگين 

با هم نداشت و بعد از آموزش در گروه آزمون بطور معني داري  داري يمعن تفاوت قبل از آموزشگروه دو  دركننده) 
  .)p>05/0(افزايش يافت

  پيشنهاد و را افزايش داد انسالمتي و تكامل طبيعي كودك مي توان با ادامه چنين برنامه هاي آموزشي: نتيجه گيري
 .شود بهره گرفته بهداشت، آموزش هاي مدل از سنتي هاي آموزش از استفاده جاي به هاي بهداشتي برنامه در گردد مي

 

 . نگرش مدل بزنف، كودك آزاري، :واژه هاي كليدي

mailto:m_alidosti@hlth.mui.ac.ir
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 ،09141020587  تلفن: - گروه روانشناسي -ده علوم تربيتي و روانشناسدانشك -دانشگاه تبريز -تبريز  :نويسنده مسئول
                                   E-mail: nedayadegari@gmail.com 

 

بررسي اثربخشي درمان شناختي رفتاري خانواده محور بر مشكالت رفتاري 

 كودكان اضطرابي

 ، فرزين حق نظري، دكتر حميد پورشريفي، دكتر مجيد محمودعليلوندا يادگاري
 ، تبريز، ايرانتبريز دانشگاهگروه روانشناسي، 

 

 چكيده:

دوره است،  اين اين با توجه به اين موضوع كه اختالالت اضطرابي مشكالت روانشناختي رايجي در  زمينه و هدف:
 اضطرابي انجام شد. كودكان رفتاري مشكالت بر محور خانواده رفتاري شناختي درمان اثربخشي بررسي با هدف پژوهش

 جلسه 16 طي چندگانه پايه خطوط طرح از استفاده با موردي تك تجربي طرح ارچوبچ در پژوهش اين روش بررسي:
براي سنجش مشكالت رفتاري اين  .گشت ماهه اجرا يك پيگيري با هاكودك داراي اختالل اضطرابي و مادر آن سه روي

 شد. كودكان از چك ليست رفتاري كودكان آخنباخ استفاده

درمان شناختي رفتاري خانواده محور بر اهداف درمان معنادار بود. كاهش عالئم براي  نتايج نشان داد كه اثر يافته ها:
 دروني  و بيروني مشاهده گرديد.مشكالت رفتاري 

درمان شناختي رفتاري خانواده محور كه بر پذيرش استقالل كودك توسط والد تاكيد دارد، مي تواند در  نتيجه گيري:
 باشد. كاهش مشكالت رفتاري كودكان موثر

 

 .مشكالت رفتاري اضطرابي، اختالالت محور، خانواده ،رفتاري شناختي درمان :واژه هاي كليدي
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 برخودرهبري اي رسانه چند روش به اجتماعي هاي مهارت آموزش اثربخشي

 )1391(اصفهان شهر راهنمايي دوره پذير آموزش ذهني ناتوان آموزان دانش

  منش كرمي اهللا ولي ، فرامرزي ساالر دكتر ، يارمحمديان احمد دكتر
 ، اصفهان، ايراندانشگاه اصفهان

 چكيده:

 بر اي رسانه چند روش به اجتماعي هاي مهارت آموزش بخشي اثر بررسي ،رحاض پژوهش از هدف زمينه و هدف:

 .باشد مي اصفهان شهر راهنمايي دوره پذير آموزش ذهني ناتوان آموزان دانش خودرهبري

 مي اصفهان شهر راهنمايي دوره تحصل به مشغول آموزان دانش از نفر 30پژوهش اين در نمونه عدادت روش بررسي:

 نفره 15 گروه دو در و انتخاب وايلند اجتماي سازگاري آزمون اجراي از پس اي مرحله چند گيري نمونه صورت به كه باشند

 داستان، شامل كه اي رسانه چند روش به ماعياجت هاي مهارت آموزش سپس و داده قرار تصادفي صورت به كنترل و آزمايش

 .گرديد اجرا جلسه 15 در دقيقه 45 مدت به باشد مي نقش ايفاي و تصوير

 آموزش ذهني ناتوان كودكان خودرهبري  در را داري معني تفاوت آزمون پس و آزمون پيش از آمده دست به نتايج يافته ها:

 )p>05/0( دهد مي نشان اصفهان شهر راهنمايي دوره پذير

 در مناسب روشي اي رسانه چند روش به اجتماعي هاي مهارت آموزش آمده دست به هاي يافته به باتوجه: نتيجه گيري 

 نمود استفاده سهولت به آموزشي مراكز در آن از توان مي و باشد مي آموزان دانش از دسته اين خودرهبري تقويت زمينه

 

 .بري، مهارت هاي اجتماعيناتواني ذهني، خودره :واژه هاي كليدي
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                        E-mail: h_nas_cli_psy@mui.ac.ir ،  مركز تحقيقات سايكوسوماتيك -دانشگاه علوم پزشكي -اصفهانمسئول: نويسنده  

هاي بهبودي جسماني و روانشناختي بر مبناي متغيرهاي پيش بيني شاخص

 روانشناختي در بيماران پس ازعمل قلب باز

 3محمد حسن كالنتر معتمدي، دكتر سيد 1حميد نصيري، 2زهرا امام ،1يامراله ابراهيمدكتر 
 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات اصفهان، اصفهان، ايران؛2دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران؛ 1

 دانشگاه علوم پزشكي بقيت اهللا اعظم، تهران، ايران3 

 چكيده:

عوامل عروقي شايع ترين علت مرگ و مير بوده كه هم عوامل جسماني و هم  -بيماري هاي قلبي زمينه و هدف:
روانشناختي در ايجاد و فرايند بهبودي و توانبخشي آن نقش دارد.  هدف از اين مطالعه تعيين ارتباط عوامل روانشناختي 
(نگرش هاي نا كارامد،بخشودگي در روابط بين فردي) و آسيب هاي روانشناختي( افسردگي، اضطراب و استرس) با 

 شاخص هاي بهبودي بعد از عمل قلب بود

نفر از بيماران مراجعه كننده به مركز قلب جماران تهران به منظور انجام عمل جراحي  53نمونه شامل  :يروش بررس
بودند كه  با توجه به مالك هاي ورود به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. پس از  1391قلب در نيمه اول سال 

، (DAS-26)، نگرشهاي ناكارآمد (IFI-25)ين فرديبخشودگي بجلب رضايت و همكاري شركت كنندگان پرسشنامه هاي 
قبل  )Cardiovascular Recovery Index)، و شاخص بهبودي بيماران قلبي(DASS-21مقياس افسردگي، اضطراب و استرس (

توسط روشهاي ضريب همبستگي  SPSS-20داده ها تحت نرم افزار  و حداقل سه ماه بعد از عمل قلب باز تكميل شدند.
 تحليل رگرسيون، تحليل گرديدند. پيرسون و

نتايج مطالعه حاكي است، نگرشهاي ناكار آمد با نمرات افسردگي رابطه مستقيم و نمرات بخشودگي با افسردگي،  :يافته ها
اضطراب و استرس پس از عمل رابطه معكوس دارد. همچنين از بين خرده مقياسهاي بخشودگي ، كنترل رنجش با هر سه 

اضطراب و استرس رابطه منفي معناداري نشان داد و درك واقع بينانه فقط با متغير اضطراب رابطه منفي متغير افسردگي، 
معناداري دارد. به عالوه بخشودگي و نگرشهاي ناكارآمد ميتوانند بهبود جسماني افراد بعد از عمل را پيش بيني كنند. 

كننده تب، درد و تنگي نفس بعد از عمل جراحي قلب باز همچنين نمرات افسردگي، اضطراب و استرس ميتوانند پيش بيني 
 باشند.

بر اساس يافته هاي اين مطالعه  برخي شاخص هاي بهبودي جسماني و وضعيت روانشناختي بيماران پس  نتيجه گيري:
اين بيماران از عمل قلب توسط متغير هاي روانشناختي قابل پيش بيني است و احتماال با كنترل اين متغيرها شرايط بهبودي 

 را مي توان تسريع كرد.

 

 هاي ناكارآمد، استرس، اضطراب و افسردگييماري قلبي،عمل باي پاس قلب، بخشودگي، نگرشب :واژه هاي كليدي
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 E-mail: afshan.akhavantabib@gmail.com، مركز تحقيقات قلب و عروق -دانشگاه علوم پزشكي -اصفهاننويسنده مسئول:  

 تغييرات بعضي حاالت فيزيولوژيك (خوردن و خوابيدن) در شرايط پر تنش

ايماندخت گلشادي،   افزا، سونيا زرفشاني، ، دكتر زهرا دانا سيادت، دكتر حميدرضا روحدكتر افشان اخوان طبيب
 حسن عليخاصي، فاطمه نوري

 ايران.اصفهان، اصفهان، دانشگاه علوم پزشكي 

 چكيده:

هاي مختلف افراد به اين  هاي موجود در جامعه و نيز برخي واكنش معضالتي همچون استرس و تنش زمينه و هدف:
تواند سبب بروز مشكالتي در سالمتي اشخاص گردد. گاهي واكنش افراد به استرس در جهت مناسب و در  ها خود مي تنش
در اين مطالعه برآن شديم در يك جامعه نمونه ايراني بر اساس باشد.  اي از اوقات به سوي روشهاي نامناسب مي پاره
 ) اين موارد بررسي گردند.IHHPهاي پروژه ملي قلب سالم اصفهان ( يافته

نگر طرح ملي قلب سالم اصفهان استفاده شده است. جهت بررسي  در اين مطالعه مقطعي از پروژه جامعهروش بررسي: 
آباد و اراك به تفكيك  نجف هاي اصفهان،  نفر زن و مرد ساكن شهرستان 12600زا  با شرايط استرسارتباط نحوه مقابله افراد 

عالوه بر اطالعات دموگرافيك، نحوه برخورد اشخاص با  .اي بررسي شدند شهر و روستا بر اساس پرسشنامه استاندارد شده
 آيتم مختلف مورد بررسي قرار گرفت.  42زا چه روشهاي مثبت و چه روشهاي منفي به صورت  مسائل تنش

% مردان 1/54% زنان روستايي و 9/45% مردان شهري و 1/52% زنان شهري و 9/47افزايش مصرف چاي در  يافته ها:
% مردان 4/51% زنان روستايي و 6/48% مردان شهري و 5/47% زنان شهري و 5/52. در همين بررسي روستايي مشاهده شد

% مردان 6/46% زنان شهري و 4/53زا و پر تنش رو به خوردن بيشتر مي آوردند. از طرفي ديگر  روستايي در شرايط استرس
زا افزايش خواب پيدا كردند. حال آنكه  استرس % مردان روستايي در شرايط5/46% زنان روستايي و 5/53شهري و همچنين 

 % مردان روستايي در شرايط پر تنش رو به 5/50% زنان روستايي و 5/49% مردان شهري و  5/49% زنان شهري و 5/50
 پردازي مي آورند. بافي و خيال خيال

ي همچون افسردگي زا سبب ايجاد فشارهاي عصبي ديگر هاي منفي به يك عامل تنش گاهي واكنش نتيجه گيري:
يابد  در مطالعه حاضر مشاهده مي گردد كه مصرف چاي مردان شهري و روستايي در شرايط پر استرس افزايش مي .گردد مي

حال آنكه درصد بيشتري از زنان شهري و مردان روستايي براي مقابله با شرايط پر تنش به خوردن روي مي آورند. همين 
هنگام مواجهه با استرس مشاهده مي گردد. ولي هم زنان شهري و هم زنان روستايي در  پردازي در مورد در افزايش خيال

 خوابند.  هنگام استرس بيشتر مي

 

 .استرس، نغييرات فيزيولوژيك، عوامل تنش زا :واژه هاي كليدي

mailto:afshan.akhavantabib@gmail.com
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 ،پزشك عمومي-مركز تحقيقات قلب و عروق -دانشگاه علوم پزشكي -اصفهانمسئول: نويسنده 
afshan.akhavantabib@gmail.com Email: 

در يك    افزايش مصرف سيگار ، الكل، مواد آرامبخش و مواد مخدر در هنگام تنش

هاي پروژه ملي  بر اساس يافته جامعه نمونه از افراد ساكن در مناطق مركزي ايران

 قلب سالم اصفهان

 افزا، زهرا دانا سيادت، سونيا زرفشاني، فاطمه نوري دكتر حميدرضا روح ان اخوان طبيب،دكتر افش

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 چكيده:

گاهي  باشد. وجود استرس يكي از عوامل خطرزاي سالمتي چه از نظر قلبي عروقي و چه به طور كلي مي زمينه و هدف:
استفاده افراد در مقابله با استرس و شرايط بحراني مصرف سيگار يا الكل و يا شود كه يكي از روشهاي  مورد  چنين بيان مي

از سوي ديگر سيگار، الكل و همچنين مواد مخدر به طور مستقيم  ازدياد مصرف آنها است. مواد آرامبخش و مواد مخدر و يا
زي و قلبي موثر است. لذا در اين هاي مغ و غير مستقيم بر روي اركان سالمتي من جمله بيماريهاي قلبي عروقي و سكته

) رابطه افزايش IHHPهاي پروژه ملي قلب سالم اصفهان ( مطالعه برآن شديم در يك جامعه نمونه ايراني بر اساس يافته
 .زا را بررسي كنيم مصرف سيگار با نحوه برخورد افراد با شرايط تنش

نگر طرح ملي قلب سالم اصفهان بر  پروژه جامعهمطالعه حاضر يك مطالعه مقطعي است كه داده هاي  روش بررسي:
آباد و اراك به تفكيك شهر و روستا بر اساس پرسشنامه  نجف  هاي اصفهان، نفر زن و مرد ساكن شهرستان 12514روي 

زا چه روشهاي مثبت و  اي بررسي شدند عالوه بر اطالعات دموگرافيك، نحوه برخورد اشخاص با مسائل تنش استاندارد شده
 شد.تجزيه و تحليل آماري كاي دو  تست نتايج با .شده استآيتم مختلف سوال  42روشهاي منفي به صورت چه 

درصد كل جامعه است به  31/9زا  در مطالعه حاضر مصرف سيگار و افزايش مصرف آن در مقابله با شرايط تنش يافته ها:
زا از روش نابجاي مصرف  ام مواجهه با شرايط استرسدرصد مردان شهري در هنگ 6/6درصد مردان روستايي و  8/18طوريكه 

درصد كل  6/1شود.از سوي ديگر  اند. بهرحال سيگار كشيدن در زنان كمتر از مردان مشاهده مي سيگار براي مقابله استفاده كرده
 اند.   آنها به مواد آرامبخش و مواد مخدر روي آورده 2/9افراد جامعه در حين تنش و استرس به نوشيدن الكل و 

زاي موجود در طبيعت ، تنش و استرس وارد شده و  اي است كه به موارد تنش محدوده  لفظ استرس معموالً نتيجه گيري:
زا سبب ايجاد  هاي منفي به يك عامل تنش گردد. گاهي واكنش هاي اشخاص بر اساس تفاوتهاي فردي اطالق مي واكنش

درصد افراد  37ه طور مثال در مطالعه انجام شده در كشور فنالند گردد ب فشارهاي عصبي ديگري همچون افسردگي مي
دانستند.  درصد آنها سيگار را مفيد مي 8دانستند در حاليكه  خواندن كتاب و ديدن تلويزيون را جهت حل مشكالت مفيد مي

 باشد. در مطالعه حاضر نتايج مشابه نتايج فنالند مي

 قلبي عروقي. ، عوارضسالمتي، شرايط تنش زا ،مصرف سيگار ،استرس :واژه هاي كليدي
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                 09357280697تلفن:  ؛روانشناسي گروه -روانشناسي و تربيتي علوم دانشكده -دانشگاه فردوسي - مشهد – خراسان رضوينويسنده مسئول:  

arghabaeifamily@yahoo.com E-mail:  

 درمان مثبت گرا بر مولفه هاي رواني مثبت و بيماري روان تني بخشي اثر

  1سيد علي كيميايي ،1، معصومه نافيان1پيام جوزي ،2، يحيي ميان بندي1ارقبايي محمد
 ، قوچان، ايران.دانشگاه آزاد اسالمي، واحد قوچان2ايران؛ ، مشهد، مشهد فردوسي دانشگاه

 

 چكيده:

 ، نشاط از سرشار زندگي ايجاد در عواطف نقش شدن گرفته ناديده به توجه با گرا مثبت درمان امروزه زمينه و هدف:
 رواني اختالالت به معطوف كه( سنتي باليني شناسي روان مكمل عنوان به كرده و ايجاد آشتي عاطفه و منطق بين دارد سعي
 پژوهش حاضر بابر اين اساس  .كند كمك آنها درمان به افراد، زندگي در شادكامي و مثبت احساسات افزايش با) است

 تني انجام گرفته است. روان بيماري و مثبت رواني هاي مولفه بر گرا مثبت درمان بخشي هدف بررسي اثر

 و روانپزشكي معاينات انجام از تني پس روان عالئم با كننده مراجعه 30 ميان از آزمايشي بررسي يك در :روش بررسي
 گواه و آزمايش نفره 8 گروه دو در تصادف و به انتخاب مراجع 16 تعداد مراجعين، در تني بيماري روان تشخيص تاييد
 خواسته مداخله اجراي از بعد و قبل در گواه و كنترل گروه افراد تمامي عالوه بر مصاحبه تشخيصي، از و شدند داده جاي
 آزمايش گروه مورد در اي دقيقه 45 جلسه 10 درمان مثبت گرا در. دهند پاسخ  مولفه هاي رواني مثبت پرسشنامه به تا شد

 افزار نرم به كمك كوواريانس تحليل بوسيله آمده دست به هاي داده و نكردند دريافت آموزشي گواه گروه و شد انجام
SPSS شدند تجزيه و تحليل. 

 تفاوت مولفه هاي مثبت و بيماري روان تني متغير نظر از گروه در هردو آزمون پس مرحله در آماري هاي تحليل:يافته ها
موجب بهبودي  و در گروه آزمايش، مولفه هاي رواني مثبت افزايش يافت ديگر عبارت به). >05/0P(داد نشان را معناداري

 .شد آزمايش گروه تني روان بيماري معنادار در

       تني موثر و مفيد مي باشد و توصيه روان بهبود بيماري و مثبت رواني هاي افزايش مولفه بر گرا مثبت درمان :نتيجه گيري
 .شود گرفته كار مولفه هاي مثبت زندگي و كاهش بيماري روان تني افراد بهافزايش  براي شود مي

  

 روان تني. درمان مثبت گرا، مولفه هاي مثبت رواني، :واژه هاي كليدي

mailto:arghabaeifamily@yahoo.com
mailto:arghabaeifamily@yahoo.com


 1392خرداد  8-9                                                                                                                             ي شهركردكمجله دانشگاه علوم پزش

 سايكوسوماتيك كنگرهپنجمين ويژه نامه                  
5th Congress of psychosomatic 

٤۳ 
 

 پوستر

 

 

  :sksandari20@yahoo.com E-mail، 09118590819تلفن:  -گروه روانشناسي – آزاد اسالمي واحد ساريدانشگاه  -سارينويسنده مسئول:  

رابطه ويژگي هاي شخصيتي و ميزان ماندگاري در درمان نگهدارنده متادون 

تحت نظارت دانشگاه  MMTدرافراد سوء مصرف كننده مواد (كراك) در مراكز 

 )1390علوم پزشكي مازندران (

روشنك  ،1علي نخعي، 4، محمد زمان كامكار3عبدالحكيم تيرگري، 2، نرگس عرب خزائلي1حميدرضا اسكندري راد
  5راداسكندري 

دانشگاه علوم 4دانشگاه علوم پزشكي مازندران، ساري، ايران؛ 3، تهران، ايران؛ عالمه طباطباييدانشگاه 2زاد اسالمي ساري، ساري، ايران؛ آدانشگاه 1
 .، ايرانبهشهر، پيام نور بهشهرپزشكي گلستان، گرگان، ايران؛ دانشگاه 

 

 چكيده:

معضل سوء مصرف مواد، مشكل پيچيده و چند وجهي است. سوء مصرف مواد، همراه با مخاطرات  زمينه و هدف:
از موثرترين درمانهاست كه باعث كاهش مصرف مواد غير  نگهدارنده متادون، يكيدرمان بسياري براي فرد و جامعه است. 

قانوني و ارتكاب اعمال مجرمانه مي شود. در كنار ساير عوامل همچون سن، تاهل، اشتغال و دوز ميزان ماندگاري در درمان 
 ژگي هاي شخصيتي است.مهمترين انها، ويرا تحت تاثير قرار مي دهند كه يكي از  نگهدارنده متادون

اين پژوهش مطالعه اي توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري پژوهش مشتمل است بر كليه افراد  روش بررسي:
نفر مي باشند. نمونه آماري پژوهش  80به تعداد  ساريآتيه شهرستان  MMTسوء مصرف كننده مواد مراجعه كننده به مركز

فراد سوء مصرف كننده مواد كه براساس جدول كرجسي و مورگان از  جامعه آماري به نفر از ا 66مشتمل است بر تعداد 
 NEO-FFI-60روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده اند . جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه شخصيتي نئو 

گي پيرسون و به كمك نرم ، آزمون مربع خي و ضريب همبست tاستفاده شد. داده هاي پژوهش با استفاده از آزمون آماري 
 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. spss-16افزار 

،  شخصيتي روان رنجوري و ميزان ماندگاري در درمان نگهدارنده متادون  اين بررسي نشان داد كه بين ويژگي يافته ها:
هاي    متادون و ديگر ويژگي اما، بين ميزان ماندگاري در درمان نگهدارنده ).p،282/-=r >05/0رابطه معكوس وجود دارد(

 شخصيتي همچون برونگرايي، انعطاف پذيري، موافق بودن و با وجدان بودن رابطه اي مشاهده نشده است.

هاي شخصيتي و ميزان ماندگاري در درمان ، رابطه معني   نتايج  پژوهش نشان داد كه بين بعضي از ويژگي نتيجه گيري:
 داري وجود دارد.

 

 .هاي شخصيتي، درمان نگهدارنده متادون، ماندگاري در درمان، كراك ويژگي :واژه هاي كليدي

mailto:sksandari20@yahoo.com
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  :sksandari20@yahoo.com E-mail، 09118590819تلفن:  -گروه روانشناسي – آزاد اسالمي واحد ساريدانشگاه  -سارينويسنده مسئول:  

صميميت و رضايت زناشويي با شكايات جسماني زنان واجد  ،رابطه هوش معنوي

 )1391( شهرستان بهشهر TMMدر مراكز همسران معتاد 

، عبدالحكيم 4، نرگس عرب خزائلي3، روشنك اسكندري راد2، محمد زمان كامكار1حميدرضا اسكندري راد
  4ن، فرشته بخشيا 1، علي نخعي5تيرگري

عالمه دانشگاه 4، ايران؛  بهشهر،  پيام نور بهشهردانشگاه 3دانشگاه علوم پزشكي گلستان ،گرگان ، ايران؛ 2زاد اسالمي ساري ، ساري ، ايران؛ آدانشگاه 1
 دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، ساري ، ايران.5، تهران ، ايران؛  طباطبايي

 

 چكيده:

آسيبي جدي به كيان خانواده وارد آورده و مشكالت فراواني را در حوزه  اعتياد به عنوان يك مشكل، زمينه و هدف:
هدف  از اين رو، زناشويي، صميميت و وضعيت جسماني همسران مردان سوء مصرف كننده مواد ايجاد نموده است.

ان پژوهش حاضر بررسي رابطه هوش معنوي، صميميت و رضايت زناشويي با شكايات جسماني زنان واجد همسران مرد
 سوء مصرف كننده مواد مي باشد

پژوهش، تحقيقي توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري پژوهش مشتمل است بر كليه همسران اين روش بررسي:
. نمونه آماري مشتمل است بر همسران مردان سوء مصرف 1391مردان سوء مصرف كننده مواد در شهرستان بهشهر در سال 

نفر از بين همسران  140شهرستان بهشهر داراي پرونده مي باشند. نمونه تحقيق به تعداد  TMMكننده مواد كه در مراكز 
افراد سوء  مصرف كننده مواد كه تمايل به شركت در پژوهش را داشتند، بصورت در دسترس انتخاب شده است. جهت 

، رضايت QIMپرسشنامه صميميت  جمع آوري داده ها از  پرسشنامه هوش معنوي عبداهللا زاده و همكاران، فرم كوتاه
زناشويي انريچ و مقياس درجه بندي شدت بيماري شكركن و همكاران استفاده شد. داده هاي پژوهش با استفاده از آزمون 

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت spss-16ضريب همبستگي و نرم افزار 

ف كننده مواد، شكايات جسماني با هوش معنوي رابطه اين بررسي نشان داد كه در بين همسران مردان سوء مصر يافته ها:
). همچنين، شكايات جسماني با رضايت زناشويي رابطه p=05/0) و با صميميت نيز رابطه معكوس دارد (p=05/0معكوس (

 ). p=05/0معكوس دارد (

جسماني با هوش نتايج پژوهش نشان داد كه در بين همسران مردان سوء مصرف كننده مواد، شكايات  :نتيجه گيري
 رابطه معكوس دارد . معنوي، صميميت و رضايت زناشويي

 

  ، همسران مردان سوء مصرف كننده مواد.رضايت زناشويي، صميميت، هوش معنوي ،شكايات جسماني :واژه هاي كليدي

mailto:sksandari20@yahoo.com
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 :09118590819sksandari20@yahoo.com E-mailتلفن:  -گروه روانشناسي – آزاد اسالمي واحد ساريدانشگاه  -ساري: نويسنده مسئول 

صميميت و رضايت  ،و روانشناختي جسماني سالمت در  نقش پيش بين هوش معنوي

 )1391(شهرستان بهشهرمتاهل زنان  زناشويي

، نرگس 1، علي نخعي4تيرگري، عبدالحكيم 3فرشته بخشيان، 2، روشنك اسكندري راد1حميدرضا اسكندري راد
 3عرب خزائلي

عالمه دانشگاه 4دانشگاه علوم پزشكي گلستان ،گرگان ، ايران ؛  3، ايران؛  بهشهر،  پيام نور بهشهردانشگاه  2زاد اسالمي ساري ، ساري ، ايران؛ آدانشگاه 1
 دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، ساري ، ايران.5، تهران ، ايران؛  طباطبايي

 

 چكيده:

يكي از اساسي ترين عوامل پايداري و استحكام خانواده، معنويت مي باشد. تحقيقات نشان داده است كه  زمينه و هدف:
معنويت نه تنها مي تواند آثار بحران هاي شديد زندگي را تعديل كند، بلكه مي تواند تامين كننده سالمت جسماني و 

هدف بررسي رابطه ميان هوش  ر به اهميت هوش معنوي، پژوهش حاضر باو رضايت زناشويي نيز باشد. نظ روانشناختي
  .انجام شده است از زنان متاهل شهرستان بهشهر گروهيدر  صميميتو  سالمت جسماني و روانشناختي، رضايت زناشويي معنوي

اين پژوهش، تحقيقي توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري پژوهش مشتمل است بر كليه زنان  :روش بررسي
زن متاهل سالم مراجعه كننده به  150. نمونه آماري مشتمل است بر تعداد  391در سال  متاهل ساكن در شهرستان بهشهر

صورت تصادفي و داوطلبانه در اين پژوهش  مراكز خدمات بهداشتي (جهت تشكيل پرونده در طرح پزشك خانواده) كه به
شركت نموده اند. جهت جمع آوري داده ها از  پرسشنامه هوش معنوي عبداهللا زاده و همكاران ، فرم كوتاه پرسشنامه 

نجاريان و مقياس درجه بندي شدت بيماري شكركن و  LCS-25، رضايت زناشويي انريچ ، پرسشنامه  QIMصميميت 
مورد تجزيه و تحليل  spss-16. داده هاي پژوهش با استفاده از آزمون ضريب همبستگي و نرم افزار همكاران استفاده شد

 قرار گرفت

پيش بيني نمايد.  ./.5اين بررسي نشان داد كه هوش معنوي مي تواند سالمت جسماني زنان متاهل را با ضريب  يافته ها:
 ./. پيش بيني نمايد.4را با ضريب  هوش معنوي مي تواند رضايت زناشويي زنان متاهل همچنين

نتايج پژوهش نشان داد كه هوش معنوي با سالمت جسماني و روانشناختي، صميميت و رضايت زناشويي  :نتيجه گيري
 .در زنان متاهل رابطه معني داري دارد

 
 ل .متاه سالمت جسماني، صميميت، سالمت روانشناختي، رضايت زناشويي، زنان واژه هاي كليدي:

 

 

mailto:sksandari20@yahoo.com
mailto:sksandari20@yahoo.com
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 -E-mail:l_es_2010@yahoo.com گروه روانشناسي -دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي -دانشگاه اصفهان -اصفهاننويسنده مسئول:  

مقايسه روابط اجتماعي و سالمت رواني بيماران سندروم روده تحريك پذير و افراد 

 سالم

  2فرشته افسر ،1دكتر مهرداد كالنتري ،2دكتر ابوالقاسم نوري ،2دكتر اصغر اقايي ،1اسماعيليليال 
  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان، اصفهان، ايران2، اصفهان، ايران؛ دانشگاه اصفهان1

 

 چكيده:

سندروم روده تحريك پذير و مقايسه روابط اجتماعي وسالمت رواني در بيماران پژوهش حاضر با هدف،  زمينه و هدف:
 . افراد سالم انجام شد

به منظور . بود 1390شامل كليه بيماران سندروم روده تحريك پذير در سال جامعه آماري اين پژوهش  :روش بررسي
ب ساله مراجعه كننده به بيمارستان ها و مراكز درماني شهر اصفهان و مط 50تا  18نفر از مراجعين   111انجام اين پژوهش 

و از همراهان سالم  نفر درهمين محدوده سني 93پزشكان متخصص به شيوه در دسترس، انتخاب شدند و گروه كنترل نيز از 
انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در اين تحقيق پرسشنامه جمعيت شناختي محقق ساخته و پرسشنامه كيفيت زندگي  بيماران

بود كه در اين پژوهش خرده مقياس هاي روابط اجتماعي و )WHOQOL-100(سازمان بهداشت جهاني استاندارد شده
 سالمت رواني مورد ارزيابي قرار گرفت

. نتايج اين پژوهش داده هاي به دست آمده با روش آماري تحليل كواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت يافته ها:
تفاوت معني داري م روده تحريك پذير در مقايسه با افراد عادي نشان داد كه ميانگين نمره روابط اجتماعيدر بيماران سندرو

 .ولي در خرده مقياس سالمت رواني بين گروه كنترل و گواه تفاوت معني داري وجود نداشت ) p>001/0(داشت

رار نتايج اين پژوهش ارتباط غير قابل انكار بيماري هاي جسماني و مشكالت روانشناختي را مورد تاييد قنتيجه گيري: 
 مي دهد 

 

 .روابط اجتماعي، سالمت رواني ، سندروم روده تحريك پذير :واژه هاي كليدي

mailto:l_es_2010@yahoo.com
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 E-mail:mar_yam_es@yahoo.com،03117932561 تلفن:  -گروه روانشناسي  -دانشگاه اصفهان  -اصفهان نويسنده مسئول:
 

بخشي آموزش گروهي مهارت هاي اجتماعي بر سرزندگي و سازگاري اثر 

 نوجوانان دختر مبتال به آكنه
 4، زهرا اسماعيلي3حميد اسماعيليدكتر ، 2، سعيده مهدوي1، ماهگل توكلي1دكتر مريم اسماعيلي

گاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد، دانشجوي پزشكي، باشگاه پژوهشگران جوان، دانش2ايران؛  دانشگاه اصفهان، اصفهان، ،گروه روانشناسي1

، اصفهان اصفهان، علوم پزشكي انشگاهگروه روانشناسي، د4 ؛، اصفهان، ايرانپزشكي اصفهانپزشك عمومي، دانشگاه علوم 3، ايران؛ اصفهان

 ايران.

 

 چكيده:

اجتماعي و سازگاري  آكنه يكي از مشكالت پوستي در سنين نوجواني است كه روابط اجتماعي، زمينه و هدف:
ثير قرار مي دهد. هدف از اين پژوهش آموزش گروهي مهارت هاي اجتماعي بر سرزندگي و أسرزندگي آنها را تحت ت

 ساله) مبتال به آكنه بود. 16تا 13سازگاري بيماران پوستي نوجوان دختر (

-1387تان در سال تحصيلي نفر از دانش آموزان مبتال به آكنه دوره دبيرس 30آزمودني هاي اين تحقيق  روش بررسي:
جلسه آموزش گروهي مهارت هاي اجتماعي قرار گرفتند و گروه گواه هيچ  8بودند. گروه آزمايش تحت مداخله  1388

ابزار مورد استفاده اين تحقيق پرسشنامه بهزيستي روانشناختي مخصوص نوجوانان در محور  آموزشي دريافت نكردند.
 اجتماعي بود.سرزندگي و سازگاري 

بررسي شده بود، نشان داد كه آموزش گروهي  SPSSنتايج كه با روش آماري مانكوا و با استفاده از نرم افزار  يافته ها:
 مهارت هاي اجتماعي بر سرزندگي و سازگاري اجتماعي نوجوانان دختر مبتال به آكنه موثر بود.

ري نوجوانان مبتال به ااين پژوهش آموزش مهارت هاي اجتماعي را در جهت افزايش سرزندگي و سازگ نتيجه گيري:
 آكنه را پيشنهاد مي كند.

 
 مهارت هاي اجتماعي، سازگاري، سرزندگي، آكنه.هاي كليدي:  واژه
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  E-mail:zahraesmaeili76@yahoo.comگروه روان شناسي،  -اصفهاندانشگاه علوم پزشكي   -اصفهان نويسنده مسئول:

اثربخشي آموزش مبتني بر ذهن آگاهي بر رشد شخصي زنان مبتال به فشار 

 خون اساسي

 5، محمد رضا كاكايي4حميد اسماعيلي ، دكتر3، دكتر اصغر آقايي2، دكتر مريم اسماعيلي1زهرا اسماعيلي

گروه روانشناسي، 3 گروه روانشناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران؛2ايران؛گروه روانشناسي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، 1

انشجوي كارشناسي د5پزشك عمومي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران؛ 4دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان، اصفهان، ايران؛

 انشگاه پيام نور نجف آباد، اصفهان، ايران.ارشد ادبيات فارسي، د
 

 كيدهچ

بر رشد شخصي در زنان مبتال به فشار خون  ثير آموزش مبتني بر ذهن آگاهيأپژوهش حاضر با هدف ت زمينه و هدف:
در  1391سال مبتال به فشارخون اساسي در سال  65تا45اساسي انجام گرفته است. جامعه آماري اين پژوهش كليه زنان 

از ميان جامعه زنان مبتال به فشارخون اساسي به روش تصادفي خوشه  نفر 30شهر اصفهان بود. به منظور انجام اين پژوهش 
 اي انتخاب و به صورت تصادفي در گروه هاي آزمايش و گواه گمارده شدند.

گروه آزمايش مداخله مبتني بر ذهن آگاهي را دريافت و گروه كنترل در . وش پژوهش نيمه تجربي بودر روش بررسي:
دقيقه اي و به مدت دو ماه تحت مداخالت ياد  90جلسه  8نفر). گروه آزمايش تعداد  15گروه ليست انتظار قرار گرفتند(هر 

در اين پژوهش پرسشنامه اطالعات جمعيت شناختي  ابزار شده قرارگرفتند و گروه گواه اين مداخالت را دريافت نكردند.
ي بود كه در سه مرحله پيش آزمون، ) در محور رشد شخص1995محقق ساخته و پرسشنامه بهزيستي روانشناختي ريف (

 استفاده قرار گرفتند. ماهه) مورد 2يري(پس آزمون و پيگ

افته هاي حاصل از تحليل كوواريانس نشان داد كه آموزش مبتني بر ذهن آگاهي بر رشد شخصي در زنان مبتال ي يافته ها:
گيري مرحله پي اين افزايش در و )P>01/0( ودبه فشارخون اساسي در مراحل پس آزمون در مقايسه با گروه كنترل موثر ب

 ). P>02/0( نيز مشاهده شد

ر مجموع اين تحقيق استفاده از مداخله آموزش مبتني بر ذهن آگاهي را جهت افزايش رشد شخصي د نتيجه گيري:
 كند. پيشنهاد مي

 شخصي.موزش مبتني بر ذهن آگاهي، زنان مبتال فشار خون اساسي، رشد آ واژه هاي كليدي:
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 ،09144156557تلفن:   -گروه آموزشي روانشناسي باليني  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل  -اردبيلنويسنده مسئول: 
E-mail:saber.smkhani@yahoo.com 

قلبي و ارتباط آن با شيوه هاي –بررسي استرس ادراك شده در بيماران كرونري

 مقابله با استرس و مقايسه آن با افراد سالم

 1، بهزاد اسبقي2زاده ويدا آقا، 1صابر اسمخاني اكبري نژاد

باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل، اردبيل، 2دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل، اردبيل، ايران؛  ،گروه روانشناسي1

 ايران.

 

 چكيده:

ارتباط آن با شيوه هاي هدف از پژوهش حاضر بررسي استرس ادراك شده در بيماران كرونر قلبي و  زمينه و هدف:
 مقايسه آن با افراد سالم است. مقابله اي استرس و

نفر افراد سالم كه به صورت تصادفي انتخاب شدند، خواسته شد تا  50بيمار كرونري قلبي و  50از  بررسي: روش
پرسشنامه استرس ادراك شده (كوهن و همكاران) و پرسشنامه شيوه هاي مقابله با استرس (بيلينگز و موس) را تكميل كنند. 

، t-test ،ANOVAفراواني، رتبه درصدي، ميانگين، براي تحليل داده هاي پژوهش از شاخص ها و روش هاي آماري شامل 
 و ضريب همبستگي استفاده شد.

نتايج تحليل همبستگي نشان داد كه بين ميزان سن و بعد رفتاري شيوه هاي مقابله اي در بيماران رابطه معناداري  يافته ها:
همچنين در  .)P<05/0(اهده نگرديداما بين ميزان سن و استرس ادراك شده رابطه معناداري مش )،P>05/0(وجود دارد

بيانگر وجود تفاوت معناداري  t. نتايج آزمون)P>05/0(ادراك استرس منفي و مثبت بين دو گروه تفاوت معنادار مشاهده شد
. تحليل واريانس يك )P>05/0(در شيوه هاي مقابله اي بين دو گروه نبود، ولي در بعد رفتاري تفاوت معنادار مشاهده گرديد

 ،.)P<05/0(نشان دهنده تفاوت معناداري بين ميزان تحصيالت و شيوه هاي مقابله اي بيماران در هر سه بعد آن نبود سويه
 .)P>05/0(اما مشاهده شد كه بين ميزان استرس مثبت و سطح تحصيالت در بيماران رابطه معنادار وجود دارد

استرس زا و روش مقابله اي در بين بيماران و كاهش نتايج پژوهش حاضر نشان دهنده اهميت عوامل  نتيجه گيري:
 عوامل خطر ساز و عوارض بيماري مي باشد.

 استرس ادراك شده، شيوه هاي مقابله اي، بيماري كرونر قلبي. واژه هاي كليدي:
 

 

mailto:saber.smkhani@yahoo.com
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  E-mail: afsar2013@yahoo.com ،گروه روانشناسي -واحد خوراسگان –آزاد اسالمي دانشگاه  -اصفهاننويسنده مسئول:  

 مقايسه كيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان  با افراد سالم شهر اصفهان

 2، ليال اسماعيلي1، ابوالقاسم نوري1اصغر آقايي ،1فرشته افسر
  ، اصفهان، ايران.دانشگاه اصفهان2؛ اصفهان، ايراندانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان، 1

 

 چكيده:

درحال حاضر بررسي كيفيت زندگي به عنوان يك موضوع مهم درمطالعات بيماريهاي مزمن، به خصوص  زمينه و هدف:
سرطان مي باشد. هدف ازاين پژوهش بررسي كيفيت زندگي افراد مبتال به سرطان و افراد سالم در شهر اصفهان در 

 بود. 1391سال

نفر بيمار سرطاني مراجعه كننده به بيمارستان سيد الشهدا اصفهان به روش نمونه گيري  55در اين تحقيق  روش بررسي:
نفر فرد سالم به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. اطالعات با استفاده از پرسشنامه كيفيت زندگي  62در دسترس و 

مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار  t) گردآوري شد و با استفاده از آزمون WHO QOL– BREF( سازمان بهداشت جهان
 گرفت. 

 ). >01/0pيافته ها نشان داد بين كيفيت زندگي افراد مبتال به سرطان با افراد سالم تفاوت معناداري وجود دارد( يافته ها:

طوالني تر با بيماران مبتال به سرطان مي توانند نقش نتيجه آنكه مراقبين بهداشتي به دليل تماس مستقيم و  نتيجه گيري:
مهمي در راستاي بهبود كيفيت زندگي بيماران داشته باشند. از سوي ديگر مداخله سياستگذاران عرصه سالمت در اين زمينه 

 كامالٌ محسوس به نظر مي رسد.

 

 WHO QOL – BREFسرطان، كيفيت زندگي، پرسش نامه  :واژه هاي كليدي

. 

mailto:afsar2013@yahoo.com
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  E-mail:afshar@gmail.com، گروه روانشناسي –دانشگاه ازاد اسالمي  واحد علوم و تحقيقات  -اصفهاننويسنده مسئول:  

عروقي و لك و پيس -مقايسه سبك فردي در افراد مبتال به اختالالت روان تني قلبي

  در  شهر اصفهان

 زهرا ايزدي خواه، شيرين ايراني، نورا... ماندگاري مرضيه افشاري،
 دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد علوم و تحقيقات، اصفهان، ايران. 

 چكيده:

رويكرد رواني در سبب شناسي اختالل هاي روان تني، هر واكنش روان تني را نشانه نمادين نوعي  زمينه و هدف:
مله مؤلفه هاي شخصيتي كه به نظر مي رسد در شيوع اختالالت روان تني تعارض ويژه رواني در درون فرد مي داند. از ج

عروقي و لك و پيس -مؤثر باشد، سبك فردي است. هدف اصلي اين پژوهش، مقايسه دو گروه بيمار سايكوسوماتيك قلبي
 در زيرمقياس هاي متفاوت سبك فردي مي باشد.

نفر بيمار مبتال به لك و  80يسه اي بود. در اين پژوهش تحليلي به روش علي مقا-اين مطالعه توصيفي روش بررسي:
نفري) مراجعه كننده به برخي مراكز درماني شهر اصفهان با توجه به  40عروقي (در دو گروه -پيس يا مشكالت قلبي

 تشخيص پزشك متخصص انتخاب شدند و با استفاده از مقياس سبك فردي مورد ارزيابي قرارگرفتند. داده هاي پژوهش با
 روش هاي آمار توصيفي، تحليل واريانس چند متغيره و آزمون تعقيبي تجزيه و تحليل گرديد.

تفاوت معنادار نشان داد.  002/0تحليل چند متغيري زيرمقياس هاي سبك فردي در دو گروه مذكور با خطاي  يافته ها:
عروقي در زيرمقياس هاي خشنود ساختن ديگران، وابستگي و انتقاد از خود به طور -بررسي بيشتر نشان داد كه بيماران قلبي

 باالتري دارند.معني دار به نسبت بيماران مبتال به لك و پيس ميانگين 

عروقي در زير مقياس هاي خشنود ساختن ديگران، وابستگي و انتقاد از خود مي تواند -تفاوت بيماران قلبي نتيجه گيري:
عروقي نقش داشته باشد كه نياز به بررسي هاي بيشتر و مقايسه ديگر گروه هاي بيماران -در شكل گيري بيماري هاي قلبي
در اين زمينه مي باشد. همچنين با توجه به نتايج حاصله، ارزيابي و توجه به متغيرهاي سايكوسوماتيك و جامعه سالم  

 .عروقي ضروري به نظر مي رسد-مذكور به عنوان عوامل مؤثر در فرآيند درمان بيماران قلبي

 

 لك و پيس  ،عروقي -قلبي ، بيمارياختالالت روان تني، سبك فردي :واژه هاي كليدي
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 E-mail: E-hosain.hosahni63@yahoo.com، 09185828876تلفن:   -گروه روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه :نويسنده مسئول 

سندرم مالل پيش از مقايسه اختالل هاي خلقي  در زنان متاهل آگاه  و غير آگاه از  

  )FMS( قاعدگي

 ، مهسا ملكي مجديحسين حسيندكتر مصطفي اكبري، 
 ، كرمانشاه، ايران.دانشگاه رازي كرمانشاهگروه روانشناسي، 

 

 چكيده:

تواند منجر به اختالالت جسمي و رواني بشود، كه آگاهي از اين سندرم سندرم مالل پيش از قاعدگي مي زمينه و هدف:
گاه و غير آگاه از  تواند از پيامدهاي آن بكاهد. هدف از پژوهش حاضر مقايسه اختالل هاي خلقي در زنان متاهل آمي

 است. (PMS) سندرم مالل پيش از قاعدگي

طرح پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري پژوهش حاضر را زوج هاي  معلم جوان شهر  روش بررسي:
نفر از ميان آنها  210اي به حجماي، نمونهدادندكه به صورت نمونه گيري خوشهسال تشكيل مي 30كرمانشاه با ميانگين سني 

و پرسشنامه سندرم مالل پيش از ) DASS(انتخاب شدند. شركت كنندگان پرسشنامه هاي افسردگي، استرس و اضطراب 
قاعدگي تهيه شده توسط شيوا سيه بازي و همكاران را جواب دادند. داده هاي دريافتي با استفاده از فرمول همبستگي 

 تحليل قرار گرفت.پيرسون و رگرسيون مورد 

ها نشان داد زناني كه از سندرم مالل پيش از قاعدگي آگاه هستند نسبت به زنان غير آگاه كمتر دچار تحليل داده :يافته ها
 .)p>05/0اختالل هاي خلقي هستند (

را حفظ كنند تواند به زنان كمك كند كه سالمت روان خود آگاهي يافتن از سندرم مالل و نشانگان آن مي :نتيجه گيري
يا كمتر نسبت به اختالالت خلقي آسيب پذير باشند. باتوجه به نتايج پژوهش سندرم مالل پيش از قاعدگي از فاكتورهاي 

 موثر در اختالالت خلقي است.

 

 اختالالت خلقي، زوجين. ،(PMS)سندرم مالل پيش از قاعدگي :واژه هاي كليدي

mailto:E-hosain.hosahni63@yahoo.com
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 ،09133836002تلفن:   -گروه بهداشت  -دانشكده پرستاري و مامايي  -رحمتيه  -شهركردنويسنده مسئول:  
                         E-mail: Karami675@yahoo.com 

 

 تاثير چاقي بر ابعاد كيفيت زندگي كودكان

 نسرين اكبري، معصومه دل آرام، افسانه كاظميان، فرانك صفدري
ايران.شهركرد،  شهركرد، پزشكي علوم دانشگاه  

 

 چكيده:

ارتباط بين چاقي و كيفيت زندگي يك ارتباط پيچيده است زيرا از يك طرف عوامل متعددي در چاقي  زمينه و هدف:
نقش دارند و يك موضوع چند عاملي است و از طرف ديگر كيفيت زندگي نيز داراي ابعاد متفاوتي است كه هر بعد تحت 

مورد  اطالعات كمي در اما ،علي رغم اينكه شيوع چاقي در كودكان رو به افزايش است و عوامل زيادي قرار مي گيردتاثير 
هدف تعيين تاثير چاقي بر كيفيت زندگي كودكان چاق و غير چاق از  كيفيت زندگي آنها وجود دارد لذا اين مطالعه با

 .در شهركرد انجام شد ديدگاه خود و والدين آنها

ساله در مدارس  6-12چاق و غير چاق  كودك 142تحليلي  كيفيت زندگي  -در يك مطالعه توصيفي  :بررسي روش
ابتدايي شهركرد از ديد گاه خود و والدينشان مورد بررسي قرارگرفت. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه كيفيت زندگي 

)pedsqol(  اطالعات  جسمي، عاطفي، اجتماعي و عملكرد مدرسه بود. حيطهو والدين آنها در چهار  كودكدر دو ديدگاه
و توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار ) ANOVA(آزمون تي مستقل، كاي اسكوئر و استنباطي روش هاي آمار با استفاده از

 گرفت.

 87نفر كودك  142از سال بودند.  5/9±5/1سنيسال با ميانگين  6-12در دامنه سني  نشان داد كودكان يافته ها  يافته ها:
ميانگين نمره كيفيت بود. 5/17±5/1و در گروه غير چاق 2/27±8/2 چاق گروهدر  BMI ميانگين نفر پسر و 55نفر دختر و 

زندگي كودكان چاق از ديدگاه والدين بجز در حيطه عملكرد مدرسه در بقيه حيطه ها پايين تر از ميانگين  نمره كيفيت 
يافته ها همچنين نشان داد، والدين گروه چاق نسبت به والدين گروه غير چاق نمره كيفيت زندگي از ديدگاه خودشان بود. 

زندگي را در همه حيطه ها پايين تر گزارش كرده بودنددر مقايسه ديدگاه كودكان چاق و غيرچاق، ميانگين نمره كل كيفيت 
بوده است. ميانگين نمره كيفيت  M=3/79±2/19و  M=2/73±5/16زندگي از ديدگاه كودكان چاق و غير چاق به ترتيب 

زندگي گروه چاق در همه حيطه ها پايين تر از گروه غيرچاق بود و از نظر آماري نيز اختالف معني دار بوده 
آنها  BMI با ميانگين والدين آنهااز ديدگاه  كودكان چاق كيفيت زندگي همچنين بين ميانگين نمره كلي .)P>0001/0است(

 در اين مطالعه بين جنس و كيفيت زندگي ارتباط معني دار مشاهده نگرديد. مشاهده گرديد. ارتباط معني دار

داد چاقي مي تواند تمام حيطه هاي كيفيت زندگي بخصوص حيطه عاطفي و رواني يافته هاي پژوهش نشان  نتيجه گيري:
متفاوت است و از آنجا كه ثابت شده، را تحت تاثير قرار دهد ولي ميزان اين تاثيرات در گزارشات والدين با كودكان 

اختالالت رواني و عاطفي مي تواند بيماري هاي جسمي را افزايش داده و مشكالت اين افراد را بيشتر كند، بنابراين الزم 
 است پزشكان و كليه حرفه هاي بهداشتي به اين موضوع توجه ويژه داشته باشند.

 

 .چاقي، والدين، كودكانزندگي، كيفيت  هاي كليدي: واژه
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 E-mail: amini_darya @yahoo.com،09133850790تلفن: -گروه روانشناسي باليني -اداره كل بهزيستي -شهركردنويسنده مسئول: 

 بررسي سبك هاي مقابله اي در بيماران مولتيپل اسكلروزيس

 ، فاطمه درياييمريم اميني

 بهزيستي شهركرداداره كل 

 چكيده:

باچالش هاي فراواني در زندگي روزمره روبرو مي شوند كه استفاده  )MS(بيماران مولتيپل اسكلروزيس زمينه و هدف: 
هدف اين مطالعه تعيين سبك هاي  .از رفتارهاي مقابله اي را به منظور سازگاري با اين چالش ها براي آنان الزم مي سازد

 مقابله اي در بيماران مولتيپل اسكلروزيس مي باشد.

نفر  100اصفهان انتخاب و با MSنفر بيمار مولتيپل اسكلروزيس عضو انجمن بيماران  100در اين مطالعه، : بررسيروش 
قابله اي با يكديگر مقايسه شدند. فرد سالم از جمعيت قابل دسترس كه به صورت تصادفي انتخاب و از لحاظ سبك هاي م

داده ها از طريق پرسشنامه دموگرافيك و مقياس سبك هاي مقابله اي جالويس جمع آوري و سپس با استفاده از روش 
 تحليل كواريانس چند متغيري و تحليل كواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

). همچنين نتايج P=0001/0تفاوت معناداري را بين دو گروه نشان داد (يافته هاي تحليل كواريانس چند متغيري يافته ها: 
) طفره آميز P=0001/0تحليل كواريانس نشان داد تفاوت معناداري بين دو گروه در سبك هاي مقابله اي مواجه مستقيم (

)002/0=P) 001/0) و تسكين دهنده=Pه مورد و شاهد در ساير ) وجود دارد. معهذا اين نتايج تفاوت معناداري بين دو گرو
 .سبك هاي مقابله اي نشان نداد

اين بررسي نشان داد كه بيماران مولتيپل اسكلروزيس تمايل كمتري به استفاده از ي به طور كلي يافته هانتيجه گيري: 
سبك مقابله اي مواجه مستقيم دارند و در مقابل، بيشتر سبك هاي طفره آميز و تسكين دهنده را نيز در رويارويي با استرس 

در رويارويي با چالش هاي ناشي از بيماري و  ها به كار مي گيرند. بنابراين به نظر مي رسد كه بيماران مولتيپل اسكلروزيس
مدار استفاده مي كنند. يافته ها نقش ارزيابي شناختي بيماران مولتيپل اسكلروزيس از -درمان آن بيشتر از سبك هاي هيجان

 ار چالش هاي بيماري يا آنچه در مفهوم جديد ادراك بيماري ناميده مي شود، در سبك هاي مقابله اي را مورد تأكيد قر
 .مي دهد

 سبك هاي مقابله اي، مولتيپل اسكلروزيس، استرس، سازگاري. :واژه هاي كليدي
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 :Hamraz_khosravi@yahoo.com  E-mail، گروه روانشناسي -آزاد اسالمي واحد فيروزآباددانشگاه  -فيروزآبادنويسنده مسئول:  

  عروقي-قلبي بيماران در جسماني نشانگان مهارت حل مسئله بر آموزش اثربخشي

 خديجه انوري، صدراله خسروي 
 ، فيروزآباد، ايران.فيروزآباد واحد اسالمي آزاد دانشگاه

 
 

 چكيده:

 اين. باشد مي عروقي – قلبي بيماري شناختي، روان هاي حالت به حساس بسيار بيماريهاي از يكي زمينه و هدف:
مهارت حل  آموزش اثربخشي پژوهش اين انجام از هدف. است كشنده ديگري بيماري هر از بيش امروزي دنياي در بيماري
 بود قلبي بيماران درمسئله 

 كه شد انجام شيراز قلبي درماني مراكز بيماران از نفر 98 بين از قلبي بيمار نفر 22 روي بر پژوهش اين :روش بررسي
 صورت به و شدند انتخاب 28-عمومي سالمت و شناختي جمعيت هاي آزمون اجراي از پس و دردسترس صورت به

 دريافت حل مسئله آموزش اي دقيقه 60 جلسه 8 آزمايش گروه. گرفتند قرار كنترل و آزمايش گروه دو در ساده تصادفي
 .آمد عمل به 28-عمومي سالمت پرسشنامه مجددا مداخله، اجراي از بعد كنندگان شركت از. نمودند

 8 از بعد هم دار معني تفاوت كنترل و آزمايش گروه جسماني نشانگان بين كه داد نشان كوواريانس تحليل نتايج:يافته ها
 .)>001/0p(است داشته وجود ماهه سه پيگيري در هم و درمان جلسه

 هاي مراقبت با همراه تواند مي حل مسئله آموزش كه گرفت نتيجه توان مي پژوهش اين نتايج براساس :نتيجه گيري
 .باشد مؤثر جسماني عالئم كاهش در پزشكي

 

 

 .عروقي-مهارت حل مسئله، عالئم جسماني، بيماري قلبي :واژه هاي كليدي

mailto:Hamraz_khosravi@yahoo.com
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  :E-mail: ayazi_z56@yahoo.com ،  اداره پرستاري -معاونت درمان -دانشگاه علوم پزشكي -شهركردنويسنده مسئول:  

داراي سابقه تحصيلي دانشجويان رشته پرستاري درماندگي آموخته شده در

 1391دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،سال-مشروط

 ، 1فرزادرحيمي، 1محمدرحيمي مديسه، 1جعفرمقدسي، 2دكتر زهره اميري، 1دكتر معصومه معزي ،1زهرا ايازي
 1حسينعلي مهرعليان

 علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران.دانشگاه 2ايران؛ ، شهركرد، علوم پزشكي شهركرد دانشگاه

 چكيده:

همراهي اين دوره با تغييرات  طع زندگي است.اثير گذار ترين مقأين وتردوره دانشجويي يكي از حساست زمينه و هدف:
شغل  ،ازدواج بحرانهاي ،هويت يابيهاي جديدو مسئوليتها ،محيط خوابگاه دوري از خانواده ،كالس مختلطازجمله:متعدد

ه ابعاد فردي اجتمايي مندبرهاتو نها ميآاسترسهاونگرانيهاي زيادي ميكندكه عدم حل سازگارانه  و...دانشجو رامستعد
اين مطالعه با هدف تعيين  روان ايشان ازاهميت ويژه اي برخورداراست. سالمت ازاين روتوجه به وتحصيلي وي اثرگذارد.

نشجويان رشته پرستاري داراي سابقه تحصيلي مشروط دردانشگاه علوم پزشكي وضعيت درماندگي آموخته شده دردا
 تدوين شده است..1391شهركرد،سال

نفرازدانشجويان رشتة پرستاري دانشگاه علوم پزشكي 127مقطعي،-تحليلي–: دراين مطالعه توصيفيروش بررسي
 پرسشنامه استانداردو  العات فردياط ،روش سرشماري انتخاب وپس ازكسب سابقه تحصيليه ب 1391درسال شهركرد

 گرديد.آزمونهاي آماري توصيفي واستنباطي تجزيه و تحليل  با داده هاگرديد. )توسط ايشان تكميلGHQ-28سالمت عمومي(

با  %4/51يعني سالم ونمره 23 مساوي يا مواردكمتر %6/28يافته هاي حاصله نشان دادنمره كل سالمت روان در يافته ها:
بود.  دانشجويان دختر از بهتر بوده كه ناسالم مي باشند. وضعيت دانشجويان پسر 38-80% نمونه ها20ونمره  23-37نمره

داراي 09/28دانشجوياني كه درطول دوران تحصيل،يك ترم بعنوان دانشجوي نمونه برگزيده شده اند با نمره سالمت روان
 . تحصيلي از نظر نمونه بودن باسالمت روان وجود نداشتولي ارتباط معني داري بين سابقه  سالمت روان بهتري بودند

درجايگاه باالتري 1/23درصدنمونه ها)،برخالف تصور بانمره سالمت روان7دانشجوياني كه حتي يك ترم مشروط شده اند(
 ازدانشجويان غيرمشروط قرارداشتند.

 موفقيت تجربه فراگيران اماچنانچه.دارد اندبستگي كرده تجربه كه شكستهايي به فراگيران عملكرد عمده نتيجه گيري:
 حالتي القاي مثبت،موجب ونتايج موفقيت درموقعيت فراگيران قرارگرفتن. خواهندداشت باشند،عملكردمناسبتري داشته

 دريادگيري محوري نقش"انگيزش"هرچند.نامند مي"شده آموخته كوشندگي"عبارتي، به شده،يا آموخته آنراكفايت شودكه مي
 دانشگاه،اساتيد، بعدعاطفي همچون عواملي امرمعلول قراردهدواين تأثير راتحت عملكردوي است ممكن ،امادارد دانشجو
 دركالس وعاطفي مطلوب ايجادروابط چون كارهايي راه منظور همين به.باشد مي تدريس واهداف ها درس،روش كالس

 باتوانايي متناسب دشواروآسان تكاليف بين كار،توازن كالس،مشاركت،تقسيم وساختارغيررقابتي گروهي ودانشگاه،پاداش
 نظام اندركاران ودست اساتيد به آموخته دانش درماندگي معضل درمان براي وتشويق آموزشي حمايتهاي وتأمين دانشجويان

 .گردد مي توصيه آموزشي

 .پزشكي شهركرددانشگاه علوم  مشروط، دانشجوي پرستاري، درماندگي آموخته شده، :واژه هاي كليدي



 1392خرداد  8-9                                                                                                                             ي شهركردكمجله دانشگاه علوم پزش

 سايكوسوماتيك كنگرهپنجمين ويژه نامه                  
5th Congress of psychosomatic 

٥۷ 
 

 پوستر

 

 

 

 :faribaasefi@ yahoo.com E-mail دانشكده پرستاري و مامايي،  -دانشگاه علوم پزشكي -شهركردنويسنده مسئول:  

تني در پرستاران بيماري هاي روان  

 ، داراب غالمي بروجني فريبا آصفي
 .ايران، شهركرد، علوم پزشكي شهركرد دانشگاه

 چكيده:

استرس يك عامل خطر است كه ممكن است كيفيت زندگي و سالمت ما را به خطر اندازد. گروه هاي : زمينه و هدف
 استرس و بار بررسي مطالعه حاضر با هدف .هستند به خصوص در خطر مراقبت هاي بهداشتي كاركنانشغلي معين، مانند 

 است.  بيماري هاي روان تني در پرستاران انجام شده همچنين راهبردهاي مقابله اي،

 تهيه شده است.  2010از سال  up to dateو    PubMedمروري،  با جستجو در سايت هاي   اين مقاله بررسي:  روش

ميزان متوسط استرس در اكثريت پرستاران ديده شده است. مهمترين علل استرس، به اتمام نرسيدن  كارها در   يافته ها:
هان بيمار، اضافه كاري، حقوق ناكافي، نداشتن تجربه حرفه اي كافي،  نوبت وقت كاري بعلت كمبود نيرو ، برخورد با همرا

 كاري و مراقبت از بيماران بد حال هستند. افزايش سن و رتبه،  نقش قابل مالحظه اي در كاهش اين استرس ها ندارد.
ميزان استرس وعاليم كمتري  آنهايي كهافرادي كه سطح بااليي از استرس و عاليم جسمي و رواني بيشتري دارند، نسبت به 

تمايل زيادتري به استفاده از راه هاي غير معمول سازش با استرس دارند. بيماري هاي روان تني مانند: كمردرد، دارند، 
اسيديته، سفتي در گردن و شانه ها، فراموشي، عصبانيت و نگراني بطور قابل مالحظه ايي در پرستاراني كه نمره باالتري از 

 ند بيشتر است.استرس دار

ارتقاء بهداشت رواني در محيط كار باعث افزايش رضايت شغلي مي شود.  الزم است فعاليت هايي كه  :نتيجه گيري
 شرايط كاري را در بيمارستان ها بهبود مي بخشند به صورت اورژانسي صورت بگيرد. 

 

 .بيماري هاي روان تني، پرستاران، استرس واژه هاي كليدي:
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 Email: Mbadeleh2004@gmail.com، 093522222346تلفن:   -مشاور تحصيلي  -آموزش و پرورش خراسان رضوي  -مشهد  نويسنده مسئول: 

بررسي اثربخشي شناخت درماني گروهي بر روي افسردگي  و فشار خون بيماران 

 عروق كرونر قلبي

 ، ناهيد زرگراني، محمد حسين بياضيمرتضي بادله  
 آموزش و پرورش خراسان رضوي، مشهد، ايران. 

 

 چكيده:

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي مداخله شناخت درماني گروهي بر روي افسردگي  و فشار خون  :زمينه و هدف
 بيماران عروق كرونر قلبي انجام شد.

بستري در بخش قلب بيمارستان طرح پژوهشي از نوع نيمه تجربي است .جمعيت مورد مطالعه، بيماران  :روش بررسي
سال مبتال به بيماري  49آزمودني مرد و زن با ميانگين سني  32هاي قائم (عج) و مهر شهر مشهد و حجم نمونه شامل 

نفره جايگزين  16كرونري قلب بودند كه با استفاده از نمونه گيري در دسترس انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه 
ساعته تحت آموزش شناخت درماني گروهي قرار گرفتند و گروه كنترل هيچ  2تا  5/1سه هفتگي جل 8شدند.گروه آزمايش 

مداخله اي دريافت نكردند.آزمودني هاي دو گروه پرسشنامه افسردگي بك را پيش از درمان (خط پايه) و  پس از درمان 
طي درمان و گروه كنترل پيش از درمان و تكميل نمودند. همزمان فشار خون آزمودني هاي گروه آزمايش پيش از درمان و 

 پس از درمان توسط فشار سنج اندازه گيري شد .

) معني دار بوده >0/0p 1تحليل كوواريانس نشان داد كه اثر پيش آزمون و پس آزمون در افسردگي در سطح  ( :يافته ها
 ).>0p/ 05است. اما در فشار خون حداكثر و حداقل معني دار نبود(

شناخت درماني گروهي مي تواند  افسردگي بيماران عروق كرونر قلبي را كاهش دهد ولي بر روي فشار  گيري:نتيجه 
 خون حداكثر و حداقل معني دار نبود .

 

                 .بيماري عروق كرونر قلبي شناخت درماني گروهي، افسردگي، فشار خون، :واژه هاي كليدي

 



 1392خرداد  8-9                                                                                                                             ي شهركردكمجله دانشگاه علوم پزش

 سايكوسوماتيك كنگرهپنجمين ويژه نامه                  
5th Congress of psychosomatic 

٥۹ 
 

 پوستر

 

 

 

 

 :Usha.barahmand@gmail.com E-mail، گروه روانشناسي -محقق اردبيلي -اردبيلنويسنده مسئول:  

  كيفيت زندگي در بيماران داراي صرعمطالعه افسردگي، نشخوار ذهني بر

 2زينب شهبازي ،1اوشا برهمند
 ، اردبيل، ايران.اردبيل علوم و تحقيقاتدانشگاه آزاد اسالمي، واحد ، اردبيل، ايران؛ دانشگاه محقق اردبيلي ،گروه روانشناسي1

 

 چكيده:

بر كيفيت زندگي در بيماران داراي افسردگي، نشخوار ذهني و عزت نفس هدف مطالعه بررسي رابطه ي  :زمينه و هدف
  صرع بود.

بيمار داراي صرع در اين مطالعه مشاركت داشتند. بيماران به شاخص هاي خود  168يك نمونه هدفمند از  روش بررسي:
براي تحليل اين پژوهش از تحليل رگرسيون استفاده گزارشي مربوط به افسردگي ، نشخوار و كيفيت زندگي پاسخ دادند. 

 .شد

متوسط تا شديد را گزارش كردند. هر دو افسردگي و نشخوار  % از بيماران افسردگي62يافته ها آشكار كرد كه  يافته ها:
ذهني با كيفيت زندگي ادراك شده ارتباط داشت. در حالي كه فراواني حمالت صرعي با شدت افسردگي همبستگي 
نداشت، آن با نشخوار ذهني و كيفيت زندگي همبستگي مثبت داشت. تحليل رگرسيون آشكار كرد كه نشخوار ذهني عامل 

بيني كننده بهتري از كيفيت زندگي است تا افسردگي. تفاوت هاي جنسي هم در افسردگي و هم در نشخوار ذهني پيش 
مشاهده شد به طوريكه زنان نمرات باالتري را گزارش كردند. به نظر مي رسد كه هر قدر تعداد حمالت صرعي بيشتر باشد 

ن تر است. از آنجايي كه افسردگي نيز با نشخوار و كيفيت نشخوار ذهني بيشتر است و كيفيت زندگي افراد مصروع پايي
 زندگي ارنباط دارد اما با تعداد حمالت صرعي ارتباط ندارد

مي توان نتيجه گرفت كه تأثير افسردگي بر كيفيت زندگي احتماال مستقل از تعداد حمالت صرعي و مقدار  نتيجه گيري:
حمالت صرعي و  كيفيت زندگي مصروعين بايد جهت كاهش تعدادنشخوار ذهني بيماران مصروع است. براي افزايش 

 افسردگي اين بيماران نيز مي تواند در افزايش كيفيت زندگي آنان كمك كند.نشخوار ذهني آنان تالش كرد. توجه به 

 

 .افسردگي، نشخوار ذهني، كيفييت زندگي، صرع :واژه هاي كليدي

mailto:Usha.barahmand@gmail.com
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 ،09122042395 تلفن:  -ماماييكارشناس ارشد  -دانشكده پرستاري و مامايي -دانشگاه علوم پزشكي -تبريزمسئول: نويسنده  
                    Email: so_bayati@yahoo.com 

 

 

 خلق و خوپيشگيري از بارداري بر هاي تركيبي قرصمقايسه تأثير نسل دوم و سوم 

 كمال قضابانويي، ژيال نهايي مهناز شهنازي، عزيزه فرشباف خليلي، ،سميه بياتي پايان
 تبريزدانشگاه علوم پزشكي 

 

 چكيده:

هاي خوراكي پيشگيري از بارداري به اختالالت خلقي از عوامل موثر در عدم تداوم استفاده از قرص زمينه و هدف:
 باشد.ي ضد بارداري بر خلق در زنان سنين باروري ميها قرصرود. هدف از اين پژوهش مقايسه نسل دوم و سوم شمار مي

از زنان سنين باروري در مراكز  نفر 82كنترل شده بر روي  دو سو كورآزمايي باليني تصادفي ر كااين  :روش بررسي
ي ضد بارداري ها قرصبندي تصادفي در دو گروه دريافت كننده صورت بلوك  به ها نمونهبهداشتي شرق تهران انجام شد. 

ماه بعد از مداخله  4و  2 ،) قبل از مداخلهPANASر (نسل دوم و نسل سوم قرار گرفتند. خلق مثبت و منفي توسط ابزا
تجزيه و تحليل شد. سطح معني دار  ANCOVAبا آزمون آناليز واريانس با اندازه گيري مكرر و آزمون  ها دادهشد. ثبت 

 در نظر گرفته شد. 05/0كمتر از 

هاي دوم و ثر خلق قبل از مداخله در ماهتفاوت آماري معني داري در خلق مثبت و منفي بين دو گروه با كنترل ا يافته ها:
اي در خلق مثبت و  هاي ضد بارداري نسل دوم در ماه دوم و چهارم سبب كاهش قابل مالحظهچهارم وجود داشت. قرص

افزايش خلق منفي و نسل سوم باعث افزايش خلق مثبت و كاهش خلق منفي شده بود. در مقايسه درون گروهي تفاوت 
 ن خلق مثبت و منفي در دو گروه در سه مقطع زماني وجود داشت.داري در ميزا معني

آگاهي زنان را  اي در مراكز تنظيم خانوادهمشاورهو  توان با ايجاد برنامه آموزشي يمبر اساس نتايج حاضر  :نتيجه گيري
 داد.هاي ضد بارداري بر خلق افزايش درباره اثرات احتمالي قرص

 

 .هاي ضد بارداري، خلق و خو هاي ضد بارداري، نسل سوم قرص نسل دوم قرص :واژه هاي كليدي

 

http://us.mc1217.mail.yahoo.com/mc/compose?to=so_bayati@yahoo.com
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 سايكوسوماتيك كنگرهپنجمين ويژه نامه                  
5th Congress of psychosomatic 

٦۱ 
 

 پوستر

 

 

 

 :yazdan_movahedi@yahoo.comE-mail، گروه روانشناسي -تبريزدانشگاه  -تبريزنويسنده مسئول:  

ارتباط بين مؤلفه هاي حمايت اجتماعي ادراك شده اميد به زندگي و بهزيستي 

 روان شناختي در بيماران مبتال به سرطان

 يزدان موحدي ،منصور بيرامي

 ايران.، تبريز، تبريز دانشگاهگروه روانشناسي، 

 

 چكيده:

گرچه بيماريهاي مزمن، مانند سرطان و پيامدهاي آن، مانند استرس و افسردگي، به عنوان شرايط فشارزا  زمينه و هدف:
كننده ي فشاررواني تلقي مي شوند، ولي اين واكنش ها پيامد گريزناپذير ضايعه نيستند و بروز آنها بستگي به عوامل خنثي 

مانند حمايت اجتماعي و كارآمدي روش مقابله با استرس، دارد. هدف از اين پژوهش بررسي رابطه ي مؤلفه هاي حمايت 
 اجتماعي ادراك شده با اميد به زندگي و بهزيستي ذهني در بيماران سرطاني بود.

از بيمارستان هاي شهر خرم آباد (بدون در نظر  بيمار مبتال به سرطان به صورت تصادفي ساده 120تعداد  روش بررسي:
گرفتن مرحله ي بيماري) انتخاب شدند، و توسط آزمون هاي خود گزارش دهي حمايت اجتماعي ادراك شده فيليپس، اميد 

و به زندگي و بهزيستي ذهني ريف مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آمار توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون 
 تحليل شدند. 19رگرسيون چندگانه 

. >P)01/0() مشاهده شد=0r/ 52بين حمايت اجتماعي ادراك شده با اميد به زندگي، همبستگي مثبت معناداري ( يافته ها:
. >P)01/0() وجود داشت=0r/ 36همچنين، بين حمايت اجتماعي ادراك شده با بهزيستي ذهني نيز همبستگي منفي معنادار (

. نتايج نشان مي دهد كه با افزايش نمره >P)01/0() بود=67/0rن اميد به زندگي و بهزيستي ذهني معني دار (همبستگي بي
مؤلفه هاي حمايت اجتماعي ادراك شده، حمايت اجتماعي ادراك شده، اميد به زندگي و بهزيستي ذهني افزايش مي يابد. 

 درصد از واريانس اميد به زندگي و بهزيستي ذهني بيماران سرطاني را تبيين مي كنند.  22توانستند 

اين پژوهش نشان دهنده ي نقش مؤثر حمايت اجتماعي در ارتقاي اميد به زندگي و بهزيستي ذهني در  نتيجه گيري:
بيماران بايستي مدنظر قرار گيرد. ضمن بيماران مبتال به سرطان بود كه در مشاوره ي روانشناختي و درمان افسردگي در اين 

 درماني را طلب مي كند. -اينكه شيوع باالي افسردگي در اين بيماران لزوم توجه بيشتر مسولين بهداشتي

 كليد واژه

 

 حمايت اجتماعي ادراك شده، اميد به زندگي، بهزيستي ذهني، سرطان  واژه هاي كليدي:
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5th Congress of psychosomatic 

٦۲ 
 

 پوستر

 

 

 

 :yazdan_movahedi@yahoo.comE-mail، گروه روانشناسي -تبريزدانشگاه  -تبريزنويسنده مسئول:  

ارتباط بين مؤلفه هاي حمايت اجتماعي ادراك شده با استرس ادراك شده و 

 افسردگي در بيماران مبتال به سرطان

  2، ايرج شاكرمي1يزدان موحدي، 1دكتر منصور بيرامي
 ، خرم آباد، ايران.دانشگاه علوم پزشكي لرستانايران؛ ، تبريز، تبريز دانشگاهگروه روانشناسي، 1

 

 چكيده:

گرچه بيماريهاي مزمن، مانند سرطان و پيامدهاي آن، مانند استرس و افسردگي، به عنوان شرايط فشارزا  زمينه و هدف:
ي فشاررواني  تلقي مي شوند، ولي اين واكنش ها پيامد گريزناپذير ضايعه نيستند و بروز آنها بستگي به عوامل خنثي كننده

مانند حمايت اجتماعي و كارآمدي روش مقابله با استرس، دارد. هدف از اين پژوهش بررسي رابطه ي مؤلفه هاي حمايت 
 اجتماعي ادراك شده با استرس ادراك شده و افسردگي در بيماران سرطاني بود.

رستان هاي شهر خرم آباد (بدون در نظر بيمار مبتال به سرطان به صورت تصادفي ساده از بيما 120تعداد  روش بررسي:
گرفتن مرحله ي بيماري) انتخاب شدند، و توسط آزمون هاي خود گزارش دهي حمايت اجتماعي ادراك شده فيليپس، 
استرس ادراك شده كوهن و افسردگي بك مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آمار توصيفي، ضريب همبستگي 

 ون چندگانه تحليل شدند.پيرسون و رگرسي

) مشاهده شد =r-0/ 42بين حمايت اجتماعي ادراك شده با استرس ادراك شده، همبستگي منفي معناداري ( يافته ها:
)01/0(P< . ) 0/ 57همچنين، بين حمايت اجتماعي ادراك شده با افسردگي نيز همبستگي منفي معنادار-r= وجود داشت (
)01/0(P< . همبستگي بين استرس) 67/0ادراك شده و افسردگي معني دارr=01/0() بود(P< . نتايج نشان مي دهد كه با كم

شدن نمره حمايت اجتماعي ادراك شده، استرس ادراك شده و افسردگي افزايش مي يابد. بر اساس تست افسردگي بك، 
 28مؤلفه هاي حمايت اجتماعي ادراك شده، توانستند  درصد از بيماران، افسردگي در حد متوسط و شديد داشتند. 6/47

 درصد از واريانس استرس و افسردگي بيماران سرطاني را تبيين مي كنند. 

اين پژوهش نشان دهنده ي نقش مؤثر حمايت اجتماعي در كاهش نشانه هاي استرس ادراك شده و  نتيجه گيري:
ره ي روانشناختي و درمان افسردگي در اين بيماران بايستي مدنظر قرار افسردگي در بيماران مبتال به سرطان بود كه در مشاو

 درماني را طلب مي كند. -گيرد. ضمن اينكه شيوع باالي افسردگي در اين بيماران لزوم توجه بيشتر مسولين بهداشتي

 

 حمايت اجتماعي ادراك شده، استرس ادراك شده، افسردگي، سرطان. واژه هاي كليدي:
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 :P.Porzoor@gmail.com E-mail ، گروه روانشناسي -محقق اردبيليدانشگاه  -اردبيلنويسنده مسئول:  
 

در بيماران داراي كيفيت زندگي با خود كارآمدي هاي شخصيتي و مقايسه ويژگي

  سردردهاي ميگرني و افراد سالم

  پرويز پرزور
 گروه روانشناسي، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران. 

 چكيده:

امروزه سردرد به صورت يكي از شكايت هاي شايع افراد در آمده است، اين بيماري، عالوه بر عوارض  زمينه و هدف:
ويژگي هاي شود. بنابراين هدف پژوهش حاضر مقايسه جسمي باعث كاهش كيفيت زندگي و خودكارآمدي افراد مي

 باشد. در بيماران داراي سردردهاي ميگرني و افراد سالم مي خودكارآمديو  كيفيت زندگي، شخصيتي

ي آماري اين پژوهش را كليه زنان و مردان شاهدي بود. جامعه -اين پژوهش پس رويدادي از نوع مورد :روش بررسي
نفر  30پژوهش شركت كنندگان  .دهندتشكيل مي 1391در سالاردبيل مبتال به سردرد ميگرن و كليه زنان و مردان سالم شهر

فرد  30بودند و نيز اردبيل از مبتاليان به سردرد ميگرني مراجعه كننده به كلينيك هاي روانپزشكي و مغز و اعصاب شهر
سالم بودند كه مبتال به سردر ميگرني و تنشي نبودند (بر اساس خود گزارش دهي) به روش نمونه گيري در دسترس و به 

ها از پرسشنامه ح تحصيالت و ترتيب تولد) انتخاب شدند. براي جمع آوري دادهشيوه همتا سازي( بر اساس سن، سط
هاي پژوهش با استفاده از تحليل واريانس چند متغيري داده استفاده شد. خودكارآمديو  كيفيت زندگي،  NEOشخصيتي

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

-ويژگيشان داد كه بين دو گروه ميگرني و سالم در سه متغير ) نMANOVAنتايج  تحليل واريانس چند متغيره ( :هايافته
 تفاوت معنادار وجود دارد. P≥01/0در سطح  خودكارآمديو  كيفيت زندكي، هاي شخصيتي

هاي شخصيتي در بيماران ميگرني بيش ازافراد سالم بود كه مي بر اساس نتايج اين مطالعه، برخي شاخص گيري:نتيجه
 و خودكارآمدي اين بيماران تأثيرگذار باشد. بنابراين توجه به ساختار روان شناختي اين بيماران تواند بر كيفيت زندگي 

 تواند در درمان و در پيش آگهي بيماري تأثير داشته باشد.مي

 

 .يميگرنسردردهاي شخصيتي، كيفيت زندگي، خودكارآمدي و ويژگي :واژه هاي كليدي

mailto:%20P.Porzoor@gmail.com


 1392خرداد  8-9                                                                                                                             ي شهركردكمجله دانشگاه علوم پزش

 سايكوسوماتيك كنگرهپنجمين ويژه نامه                  
5th Congress of psychosomatic 

٦٤ 
 

 پوستر

 

 

 

 :P.Porzoor@gmail.com E-mail ، گروه روانشناسي -محقق اردبيليدانشگاه  -اردبيلنويسنده مسئول:  

  

هاي روان تني در پيش بيني افسردگي سوء ناگويي خلقي(آلكسي تايميا) و شاخص

  مصرف كنندگان مواد مخدر

  پرويز پرزور
 گروه روانشناسي، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران. 

 چكيده:

سوء مصرف مواد موضوعي است كه مورد توجه روانشناسان باليني و روانپزشكان قرار گرفته است؛  زمينه و هدف:
منفي از اند رشد عاطفي نابسنده، ناكارآمدي، دشواري در سازمان دهي رفتار و داشتن هيجان هاي مطالعات نشان داده

بررسي ناگويي خلقي(آلكسي تايميا) و لذا هدف پژوهش حاضر  ويژگيهاي افرادي است كه وابستگي دارويي دارند.
 .هاي روان تني در پيش بيني افسردگي سوء مصرف كنندكان مواد مخدر بودشاخص

مل معتادان مراكز اي است. جامعه آماري اين پژوهش شااين پژوهش توصيفي و از نوع علي مقايسه روش بررسي:
ها از پرسشنامه سرپايي استان اردبيل بود كه به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. براي جمع آوري داده

SCL90 )براي سنجش ويژگي هاي روان تني، پرسشنامه آلكسي تايمياTAS-20 .باي  ) و پرسشنامه افسردگي بك استفاده شد
هاي آمار توصيفي(ميانگين و انحراف معيار) و آماره استنباطي شامل شده از روشتجزيه رو تحليل اطالعات جمع آوري 

 همبستگي ساده، رگرسيون چند متغيري استفاده شد.

هاي سالمت روان در سوء مصرف كنندكان نتايج نشان داد كه بين آلكسي تايميا و افسردگي و همچنين شاخص نتايج:
د. نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري نشان داد كه متغيرهاي ناگويي خلقي و مواد همبستگي مثبت و معناداري وجود دار

 هاي روان تني به عنوان قوي ترين پيش بين افسردگي در سوء مصرف كنندكان مواد مخدر هستند.شاخص

يش هاي روان تني و آلكسي تايميا پتوان بر اساس شاخصافسردگي در سوء مصرف كنندگان مواد را مي نتيجه گيري:
 بيني كرد.

 

 .آلكسي تايميا، شاخص روان تني، افسردگي و سوء مصرف كنندگان مواد :واژه هاي كليدي

mailto:%20P.Porzoor@gmail.com
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 E-mail: z.khorrami11@gmail.com مركز بهداشت استان،   -دانشگاه علوم پزشكي -شهركردنويسنده مسئول:  

 خانواده در برخورد با كودكان معلولنقش مشاوره و آموزش 

  ، زهرا خرميدكتر عبدالرحيم كاظمي، عباسعلي عسگري، ابوالقاسم شريفي زهرا پرمر،
 علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران. دانشگاه

 

 چكيده:

معلوليت يك فرد براي خانواده، نه تنها شخص مبتال بلكه  بوده كه بعد از مشخص شدن حقيقتيمعلوليت  زمينه و هدف:
 مهمترين موضوع در اين شرايطوالدين و ساير اعضاي خانواده وارد حوزه توانبخشي مي شوند. تأمين سالمت رواني 

شيوه هاي مؤثر مشاوره  ،روانشناسي معلوالن. با مي باشدتوانبخشي مد نظر روانشناسان و متخصصان بهداشت رواني 
  با فرد معلول، هانوع رابطه  ارزيابيهمچنين  .دوتشريح نم خانواده معلوليت را براي مي توان ،والدينآگاهي و  خانواده

اين مطالعه با هدف نقش  .گردد استفادهاستقالل در زندگي آتي،  منزل براي ايجاد بافت ارتباطي مناسبمي تواند براي 
 . صورت پذيرفتانواده در برخورد با كودكان معلول مشاوره و آموزش خ

خانواده داراي كودك معلول انتخاب و پرسشنامه اي با  30تعداد  ،دراين پژوهش توصيفي تحليلي روش بررسي:
 -روابط زناشويي، ارتباط اجتماعيدر خانواده، بررسي وضعيت افسردگي، احساس گناه، مضامين پذيرش كودك 

 مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت   spss v16طراحي گرديد و نتايج با نرم افزار  و... همانيحضور در م ،خانوادگي

). همچنين بين p >05/0بين داشتن كودك معلول با كيفيت رابطه زناشويي رابطه معني داري مشاهده گرديد ( :يافته ها
   ). p >05/0گرديد (ميزان حضور والدين در مهماني و وجود كودك نيز رابطه معني داري مشاهده 

اعضاي خانواده در موفقيت يا عدم موفقيت فرد  بحث و نتيجه گيري: با توجه به اهميت نحوه برخورد نتيجه گيري:
رهايي فرد از اين  و خانواده ها براي تطابق با مشكل خويش مشاوره وآموزش ،ول جهت برقراري ارتباط با اجتماعمعل

 موثر واقع شود. تواند عي و احساس گناه و..) مي(احساس ترس از ننگ اجتما احساسات

 

 .فرد معلول آموزش خانواده، نحوه برخورد، مشاوره، :واژه هاي كليدي
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   09131856270 مركز بهداشت استان، تلفن: -دانشگاه علوم پزشكي -شهركرد  نويسنده مسئول: 
 E-mail: z.khorrami11@gmail.com 

 

 دينداري و حمايت اجتماعي دردانشجويان

 زهرا خرمي، عباسعلي عسگريدكتر عبدالرحيم كاظمي،  ،زهرا پرمر
 علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران. دانشگاه

 چكيده:

تالش  تمركز ي وهماهنگ براي راتوانايي دين  نيز . تاريخاستنيروي اجتماعي قدرتمندي  داريدينزمينه و هدف: 
برانگيختن آنها عليه يكديگر را تأييد  و اي اجتماعيه انسان، ايجاد شكوه و ترس، ايجاد جنگ و صلح، متحد كردن گروه

  بوده است.دانشگاه آزاد داري و حمايت اجتماعي در بين دانشجويان  تعيين رابطه ديناين مطالعه كند. هدف  مي

نفر بوده كه به روش  600روش تحقيق از نوع همبستگي است. نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش روش بررسي: 
نفر نمونه  600اند. از  اي از بين كليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي انتخاب شده اي چند مرحله گيري تصادفي خوشه نمونه

آزمودني تحليل و  556نامه  پرسش شته، كنار گذاشته شده و در نهايتهاي آنها ايراد دا نامه مورد كه پرسش 46مورد مطالعه، 
هاي  نامه هاي تحقيق، از پرسش گيري متغير باشند براي اندازه دختر مي 224پسر و  332است كه از اين تعداد  بررسي شده

ها از ضريب همبستگي پيرسون و  معبد گلزاري و حمايت اجتماعي واكس و همكارانش استفاده شده است. براي تحليل داده
 استفاده شده است. Tو  Zآزمون 

و  داريو حمايت اجتماعي، رابطه معناداري وجود دارد. رابطه دين داريدهد كه بين دين ان مينش اين پژوهشيافته ها: 
هستند، اما  دارحمايت اجتماعي در دانشجويان دختر و پسر متفاوت نيست. دانشجويان دختر بيشتر از دانشجويان پسر دين

 تفاوت معناداري در حمايت اجتماعي آنان وجود ندارد.

حضور در مراسم مذهبي  بنابراينو حمايت اجتماعي است.  داريبيانگر رابطه مثبت و معنادار بين دين جنتاي: نتيجه گيري
و مذهبي را از حمايت  دارشود باعث گسترش روابط اجتماعي شده و ادراك افراد دين كه به صورت دسته جمعي برگزار مي

 ترويج فرهنگ دينداري موثرند.رسانه ها و سايرارگانها جهت  همچنين دهد. اجتماعي افزايش مي

 

 .دانشجويان، حمايت اجتماعيداري ، دين:  واژه هاي كليدي
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 E-mail: Sh.pajouhinia@yahoo.com ،گروه روان شناسي -الزهرا(ع)دانشگاه  -تهراننويسنده مسئول:  

 

واضطراب بر اساس سبك تبيين آسيب پذيري نسبت به اختالالت جسماني سازي 

 هاي دلبستگي

 2رضا فرجي ،1شيما پژوهي نيا
 گروه روان شناسي دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ايران؛ دانشگاه پيام نور مركز جوانرود، جوانمرد، ايران.

 

 چكيده:

جسماني هدف اصلي پژوهش حاضر، تبيين آسيب پذيري دانشجويان دانشگاههاي شهر تهران نسبت به  زمينه و هدف:
  سازي و اضطراب بر اساس سبك هاي دلبستگي بود.

جامعه آماري شامل كليه دانشجويان دانشگاههاي مختلط  .طرح پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود روش بررسي:
دانشجوي دختر و پسر انتخاب و  384دولتي شهر تهران بود كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي تعداد 

به صورت گروهي تكميل نمودند. يافته هاي  SCL-90-R) را همراه با چك ليست عالئم AAIاس دلبستگي بزرگسال(مقي
و با روش هاي همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندمتغيره به روش  SPSSپژوهش با استفاده از نرم افزار آماري 

 همزمان مورد تحليل قرار گرفت. 

ن داد سبك دلبستگي ايمن با آسيب پذيري نسبت به اضطراب و جسماني سازي همبستگي تحليل داده ها نشا يافته ها:
  منفي و سبكهاي اجتنابي و دوسوگرا همبستگي مثبت دارند.

بر اساس يافته هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه مدل هاي درونكاري ايمن و ناايمن، كه در چارچوب  نتيجه گيري:
آيي و تداوم آسيب پذيري هاي رواني تشكيل مي شوند، مي توانند نقشي تعيين كننده در پديدمادر  -روابط دلبستگي نوزاد

 داشته باشند.

 جسماني سازي، اضطراب و سبك هاي دلبستگي. واژه هاي كليدي:
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 :alipoladei@yahoo.com E-mail ، واحد بوشهر -پيام نوردانشگاه  -بوشهرنويسنده مسئول:  

 

 برون گرايي و اضطراب در بين بيماران روان تني –بررسي ميزان درون گرايي 

 4، زهره شكارچي3، ابراهيم سليماني2، مريم رضايي1علي پوالدي ري شهري
 عموميكارشناسي روانشناسي 4كارشناسي ارشد مشاوره؛ 3دانشگاه خليج فارس، بوشهر، ايران؛ 2 واحد بوشهر، بوشهر،ايران؛ دانشگاه پيام نور1

 

 چكيده:

برون گرايي و اضطراب در بين بيماران روان تني  –هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان درون گرايي  زمينه و هدف:
 است. 

مقايسه اي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش كل بيماران روان  -پژوهش حاضر توصيفي و از نوع عليروش بررسي:
نفر به عنوان نمونه انتخاب  90ستفاده از شيوه نمونه گيري خوشه اي تصادفي تني در شهر بوشهراست، كه از بين آنها با ا

شد. براي جمع آوري اطالعات از دو ابزار استفاده گرديد، كه شامل آزمون اضطراب اسپيلبرگر و آزمون شخصيتي آيزينك 
 است. 

باالتر از حد متوسط است. باالترين  يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه ميزان اضطراب در بيماران روان تني يافته ها:
بيماري كه بيماران روان تني از آن رنج مي برند، سردرد عصبي است. بيماري قلبي كه اولين عامل مرگ ومير در جهان 
است در افراد درون گرا بيشتر ديده مي شود. همچنين تاثير دو عامل درون گرايي، برون گرايي و ميزان سواد بر نوع بيماري 

 دارمي باشد.معني 

نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد كه روابط بين بعد رفتاري درون گرايي و برون گرايي و ارتباط آن با  نتيجه گيري:
 اضطراب پويا و متقابل مي باشد.  

 

 .درون گرايي، برون گرايي، اضطراب، بيمارن روان تني :واژه هاي كليدي

mailto:%20alipoladei@yahoo.com
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 ،گروه روانشناسي تربيتي -دانشكده علوم انساني -دانشكاه كاشان -بلوار قطب راوندي 6كيلومتر  -كاشاننويسنده مسئول:  
                     E-mail: mahshad_mf@yahoo.com 

 

رابطه ويژگي هاي جمعيت شناختي با كيفيت زندگي و سالمت روان در بيماران 

 )IBS(مبتال به نشانگان روده تحريك پذير

  1مهشاد معتقدي فرد، 1محمد رضا تمنايي فر
  تربيتي، دانشگاه كاشان، كاشان، ايران.گروه روان شناسي 

 چكيده:

روده اي مزمن است كه با مجموعه  اي  –يكي از اختالل هاي معدي  (IBS)شانگان روده تحريك پذير ن زمينه و هدف:
همراه است، مشخص مي شود. هدف  (اسهال يا يبوست ) از نشانه ها شامل درد يا ناراحتي شكمي كه با تغيير اجابت مزاج

پژوهش بررسي رابطه ويژگي هاي جمعيت شناختي با كيفيت زندگي و سالمت روان در بيماران مبتال به نشانگان روده  اين
 . تحريك پذير مي باشد

نفر از بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي تخصصي  71تحليلي بود. تعداد -روش مطالعه مقطعي روش بررسي:
پرسشنامه كيفيت زندگي ويژه مبتاليان به نشانگان ابزار پژوهش شامل  انتخاب شدند.شهرستان كاشان به شيوه در دسترس 

  بود. )GHQ-28سالمت عمومي (پرسشنامه  ، پرسشنامه ويژگي هاي جمعيت شناختي و)  IBS-QOL-34روده تحريك پذير (

ل، ميزان تحصيالت) و ابتال كه بين عوامل جمعيت شناختي (جنسيت، سن، وضعيت تاه بررسي ها نشان مي دهد :يافته ها
منفي (يكي از مولفه  به نشانگان روده تحريك پذير رابطه معناداري وجود دارد. همچنين ميانگين نمرات مولفه تصوير بدني

هاي كيفيت زندگي) در زنان بيشتر به دست آمد (مثال زنان بيشتر از مردان احساس بزرگي شكم مي كنند). افسردگي و 
  لفه هاي سالمت روان) در زيرگروه هاي زير ديپلم،  بيشتر ديده مي شود.عالئم جسماني (مو

آسيب پذيري در زنان بيش از مردان، متاهالن بيش از مجردان، گروه تحصيلي زير ديپلم بيش از ساير زير  نتيجه گيري:
 بيشتر است.  21-30گروه ها و گروه سني 

 

 نشانگان روده تحريك پذير، كيفيت زندگي،  سالمت روان. :واژه هاي كليدي
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    03615912745E-mail: zahrasadat_hejazi@yahoo.comتلفن: -گروه روانشناسي -دانشگاه كاشان -كاشاننويسنده مسئول:  

بيماران مبتال به سندروم روده تحريك پذير رابطه سالمت روان با كيفيت زندگي در 

 در شهرستان كاشان

 زهراسادات اخوان حجازي محمدرضا تمنائي فر،
 ، كاشان، ايران.دانشگاه كاشانگروه روانشناسي، 

 

 چكيده:

 -ترين اختالالت دستگاه گوارش است كه با عوامل رواني سندروم روده تحريك پذير يكي از شايع زمينه و هدف:
با توجه به  با سالمت روان آنها رابطه دارد. سندروم روده تحريك پذيراجتماعي مرتبط است. كيفيت زندگي بيماران مبتال به 

بررسي رابطه سالمت روان با كيفيت زندگي در مبتاليان  تأثير سالمت روان بركيفيت زندگي اين بيماران، پژوهش حاضر به
 به سندرم روده تحريك پذير در شهر كاشان پرداخته است.

بيمار مبتال به سندرم روده تحريك پذير به روش نمونه گيري در  71در اين مطالعه توصيفي مقطعي :روش بررسي
ختي، پرسشنامه كيفيت زندگي و پرسشنامه سالمت دسترس انتخاب شدند. داده ها با پرسشنامه اطالعات جمعيت شنا

 عمومي جمع آوري و با آزمون همبستگي و رگرسيون تحليل گرديد.

ضريب همبستگي سالمت  بود. 21/101 و ميانگين نمرات كيفيت زندگي 11/30ميانگين نمرات سالمت روان  :يافته ها
درصد از تغييرات كيفيت زندگي را  44داد كه سالمت روان بود. نتايج تحليل رگرسيون نشان  67/0روان با كيفيت زندگي 

 كند. پيش بيني مي

سندرم روده تحريك پذير رابطه دارد، اين يافته  با توجه به اينكه سالمت روان با كيفيت زندگي مبتاليان به :نتيجه گيري
مت روان و بهبود كيفيت زندگي ها داراي پيام هاي كاربردي براي انجام مداخله هاي روانشناختي با هدف ارتقاي سال

 بيماران مبتال به سندرم روده تحريك پذير است.

 

 سندرم روده تحريك پذير، سالمت روان، كيفيت زندگي. :واژه هاي كليدي

 

mailto:zahrasadat_hejazi@yahoo.com
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 ،  انجمن ام اس خراسان شمالي -چهارراه پارك شهر -طالقاني شرقي -بجنورد -خراسان شمالينويسنده مسئول:  
                         E-mail: tanha@alumni.ut.ac.ir 

 ، اضطراب و افسردگي در بيماران مالتيپل اسكلروزيسكارآمدي خود
 

 3، سهيال پيدا 2اميرحسين ياوري ،1فرهاد تنهاي رشوانلو

 
 ، بجنورد، ايران.اس خراسان شمالي انجمن ام3، شيراز، ايران؛روان شناسي باليني، دانشگاه شيراز گروه2، ايران؛ وان شناسي تربيتي، دانشگاه تهرانگروه ر1

 

 چكيده:

هاي ناشي از شرايطشان،  اس قادر به دستيابي به آن هستند به واسطه محدوديت يير در آنچه بيماران امتغ زمينه و هدف:
 كارآمدي كند. هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه ابعاد خود ميميزان اطمينان و سالمت روان آنان را دچار تغيير 

 .ها و عالئق، كنترل شخصي) با اضطراب و افسردگي در بيماران مبتال به مالتيپل اسكلروزيس بود (استقالل و فعاليت، نگراني

اس در دو  به امطرح پژوهش حاضر از نوع توصيفي(همبستگي) بود و جامعه آماري آن را بيماران مبتال  :روش بررسي
زن) كه در فاصله دو ماه به  96مرد و  24نفر از اين بيماران(  120داد. تعداد  يماستان خراسان شمالي و همدان تشكيل 

هاي  خراسان شمالي و همدان مراجعه كرده بودند به عنوان گروه نمونه مورد بررسي قرار گرفته و مقياساس  امي ها انجمن
با ضريب همبستگي پيرسون و  ها دادهرا تكميل كردند. تحليل  DASS-21) و MSSEلروزيس(كارآمدي مالتيپل اسك خود

 رگرسيون گام به گام صورت گرفت

ها و عالئق و كنترل شخصي با افسردگي و اضطراب  نتايج حاكي از وجود رابطه منفي و معنادار ميان ابعاد نگرانييافته ها:
) و R2=50/0ها و عالئق و كنترل شخصي، افسردگي( نشان داد كه نگراني). رگرسيون گام به گام نيز >01/0Pبود(

 .كنند ) را پيش بيني ميR2=31/0اضطراب(

كارآمدي با افسردگي و اضطراب در ارتباطند.  نتايج پژوهش حاضر در مجموع نشان داد كه ابعاد خود نتيجه گيري:
 .اس باشد ي افسردگي و اضطراب در بيماران امتواند پيش بيني كننده معناداري برا كارآمدي مي همچنين خود

 

 .، مالتيپل اسكلروزيسكارآمدي خوداضطراب، افسردگي،  :واژه هاي كليدي
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 :f.jabbari14@yahoo.com E-mail، شبكه بهداشت و درمان شهرستان لردگان. -لردگاننويسنده مسئول:  

همودياليزي شهرستان  بيماران در استرس و اضطراب افسردگي، بررسي شيوع 

 1391لردگان 

 1اسماعيل فتاح پور، 2سهيال مسعودي، 1فريبرز جباري فرد
 مددكار اجتمائي، اداره بهزيستي، لردگان، ايران.2ايران؛ ، شهركرد، علوم پزشكي شهركرد دانشگاه

 

 چكيده:

 به دنبال و كليوي سيستم بيماريهاي. دارند متعددي روانپزشكي پيامدهاي ناتوان كننده، و مزمن بيماريهاي زمينه و هدف:
 و اضطراب افسردگي، مطالعه بررسي شيوع اين هدف. مي گذارند اثر افراد رواني و جسماني سالمت بر شدت به دياليز آن

 .بود همودياليزي بيماران در استرس

بيمارستان  ازبخش دياليز  دسترس در نمونه گيري به روش همودياليزي بيمار 50 توصيفي ، مطالعه اي در بررسي:روش 
 مقياس"استاندارد پرسشنامه بيماران اين در روانشناختي عاليم سنجش ابزار. شدند انتخاب 1391 سال در شهدا لردگان

 ويتني -من و كاي مجذور آزمونهاي و spss17 نرم افزار كمك به داده ها.  بود "سئوالي 21 استرس و اضطراب افسردگي،
 .شدند تحليل و تجزيه

 . درصد دچار استرس بودند 4/55دچار اضطراب بودند و  3/66افسردگي بودند.  دچار همودياليزي بيماران 1/65يافته ها:

 .دارد بااليي نسبتا شيوع بيماران همودياليز  در استرس و افسردگي اضطراب، :نتيجه گيري

 

 .همودياليز اضطراب، افسردگي، استرس، :واژه هاي كليدي

mailto:f.jabbari14@yahoo.com
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 ،09153105806تلفن:   -گروه روانشناسي  -واحد تربت جام دانشگاه آزاد اسالمي  -مشهد نويسنده مسئول:
E-mail: sodabeh_jalal@yahoo.com 

بيماري در مبتاليان به بررسي نقش ميانجي هيجان شناختي در رابطه با رفتار 

 آرتريت روماتوئيد

 سودابه جاللدكتر اصغر دادستان، 
 واحد تربت جام، مشهد، ايران. گروه روانشناسي، دانشگاه آزاد اسالمي

 

 چكيده:

ترين بيماري التهاب مفاصلي مزمن است و يك بيماري سيستمي است كه آرتريت روماتوئيد، شايعزمينه و هدف: 
مفصلي، تخريب غضروفي و استخوان مي شود و به علت التهاب نظام دار اين بيماري با كسالت و  موجب افزايش رطوبت

افسردگي مشخص مي گردد. در اين بيماران اختالل افسردگي بيشتر از جمعيت عمومي اتفاق مي افتد كه در اين مقاله به 
 ن به آرتريت روماتوييد پرداخته شده است.بررسي نقش ميانجي هيجان شناختي در رابطه با رفتار بيماري در مبتاليا

ي آماري آن مربوط به افراد مبتال به آرتريت روماتوئيد است كه براي در اين تحقيق، پيمايشي، جامعهروش بررسي: 
هاي خصوصي، درمانگاه ايثار، بيمارستان رضوي رضا (ع)، قائم، مطبهاي امامي آماري از بيمارستانآوري جامعهجمع

نفر، از بيماران آرتريت روماتوئيد مورد پرسش قرار گرفتند كه با توجه به  216روز  12شده است كه در طول  استفاده
نفر از آنان از پاسخگويي به سواالت سرباز زدند. تهيه و تنظيم پرسشنامه به اين صورت بود  18مشكالت ناشي از بيماري 

سوال به سنجش رفتار بيماري (متغير  40بسته (هوش هيجاني) و سوال به سنجش متغير وا 49سوال بوده كه  94كه شامل 
 اي اختصاص داده شد.سوال به سنجش متغيرهاي زمينه 5مستقل) و 

رفتار بيماري در سطح معناداري بودند ها حاكي از آن بودند كه تمامي ابعاد هيجان شناختي و تحليل داده :هايافته
)05/0<P(. ي اي نيز رابطهپنداري، الزم به ذكر است كه هيچيك از متغيرهاي زمينهبه جز ابعاد ارزيابي مجدد مثبت و فاجعه

  .)<05/0P(معناداري را با متغير هوش هيجاني از خود نشان ندادند

 ود دارد.بين ابعاد هيجان شناختي و رفتار بيماري در مبتاليان به آرتريت روماتوييد رابطه وج نتيجه گيري:

 تني، آرتريت روماتوئيد، هيجان شناختي، رفتار بيماري، اختالل افسردگي.بيماري روانواژه هاي كليدي: 
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 rE-mail: a.jamali@ut.ac.i ،09171301746تلفن:  -گروه روانشناسي تربيتي و مشاوره  -دانشگاه تهران  -تهران نويسنده مسئول:

 با فرسودگي شغلي معلمان استثناييرابطه خشنودي شغلي 

 2، ليال خادمي2محسن بهشتي پور،1عبداله جمالي

 .گروه روانشناسي، دانشگاه آزاد واحد مرودشت، مرودشت، ايران2گروه روانشناسي، دانشگاه تهران، تهران، ايران؛ 1
 

 چكيده:

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه خشنودي شغلي با فرسودگي شغلي در معلمان استثنايي شهر شيراز  زمينه و هدف:
 .بود

طرح اين پژوهش توصيفي، از نوع همبستگي است. جامعه آماري كليه معلمان استثنايي شهر شيراز كه  روش بررسي:
گيري متغيرها انتخاب گرديدند. به منظور اندازهنفر (زن و مرد) بودند و از طريق روش سرشماري به عنوان نمونه  120جمعاً 

ها با استفاده از استفاده گرديد، داده (MBI)و فرسودگي شغلي مسلش  (MSQ)سوتا از پرسش نامه هاي خشنودي شغلي مينه
 .بستگي پيرسون مورد تحليل قرار گرفتمه

) -37/0ين خشنودي شغلي و فرسودگي شغلي (تجزيه و تحليل داده ها نشان داد كه رابطه معنادار معكوسي ب يافته ها:
توان، ناشنوا) تفاوت معناداري ديده ). در ميزان فرسودگي شغلي معلمان بر حسب نوع مدرسه (كمP>001/0وجود دارد (

 .)P>001/0). بين ميزان فرسودگي شغلي معلمان بر حسب جنسيت نيز تفاوت معناداري وجود ندارد (P>001/0نشد (

 بدين ترتيب به نظر مي رسد جهت كاهش فرسودگي شغلي معلمان استثنايي الزم است برنامه هايي در نتيجه گيري:
 جهت افزايش خشنودي شغلي آنها صورت گيرد.

 خشنودي شغلي، فرسودگي شغلي، معلمان استثنايي. واژه هاي كليدي:

mailto:a.jamali@ut.ac.ir
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 E-mail:a.jamali@ut.ac.ir ،كارشناسي ارشد مشاوره خانواده -آزاد اسالمي واحد مرودشتدانشگاه  -مرودشتنويسنده مسئول:  

 معلمان استثناييرابطه  عزت نفس با فرسودگي شغلي  

 

 ليال خادمي، محسن بهشتي پور عبداله جمالي،
 ايران؛ ، آزاد اسالمي واحد مرودشت، مرودشت دانشگاه

 

 چكيده:

 باشد. هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه عزت نفس  با فرسودگي شغلي معلمان استثنايي شهر شيراز مي زمينه و هدف:

طرح اين پژوهش توصيفي، از نوع همبستگي است. جامعه آماري كليه معلمان استثنايي شهر شيراز كه  روش بررسي:
گيري متغيرها به عنوان نمونه انتخاب گرديدند. به منظور اندازه نفر (زن و مرد) بودند و از طريق روش سرشماري 120جمعاً 

ها با استفاده از همبستگي استفاده گرديد داده (MBI)هاي عزت نفس كوپر اسميت و  فرسودگي شغلي مسلش نامهاز پرسش
 پيرسون مورد تحليل قرار گرفت. 

) وجود =r-35/0تجزيه و تحليل داده ها نشان دادكه رابطه معنادار معكوسي بين عزت نفس و فرسودگي شغلي( يافته ها:
توان، ناشنوا) تفاوت معناداري ديده نشد. بين در ميزان فرسودگي شغلي معلمين بر حسب نوع مدرسه (كم >P)003/0دارد (

 اداري وجود ندارد. ميزان فرسودگي شغلي معلمين بر حسب جنسيت نيز تفاوت معن

 بررسي شغلي فرسودگي نظر از بدين ترتيب به نظر مي رسد الزم است معلمان مراكز كودكان استثنايي مرتبا نتيجه گيري:

 در راهبردي عنوان آن به ارتقا هاي روش بردن كار به و نفس عزت به توجه و شود داده بهبود ها آن كاري محيط شده، شرايط

 .باشد  مدنظر فرسودگي و كاهش پيشگيري

 

 .معلمان استثنايي، ، فرسودگي شغليعزت نفس :واژه هاي كليدي
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 E-mail: mjahangirpour@yahoo.com گروه روان شناسي. -دانشكده ادبيات و علوم انساني -دانشگاه گيالن -رشت :نويسنده مسئول 

 درمانمعتادان تحت اضطراب  كاهشدرمان گروهي ذهن آگاهي بر بررسي

 نگهدارنده با متادون

 ۲، مرتضي كاوند۱رمهساجهانگيرپو
 ، تهران، ايران.دانشگاه پيام نورتهران، واحدمالرد گروه روان شناسي، 2 ايران؛  دانشگاه گيالن، رشت،گروه روان شناسي، 1

 

 چكيده:

به آشفتگي هاي روان  وابستگي به مواد اختاللي مزمن و اغلب عود كننده است كه فرد را مستعد ابتال زمينه و هدف:
درمان نگهدارنده با اين مقاله با هدف بررسي درمان گروهي ذهن آگاهي بر كاهش اضطراب معتادان تحت  شناختي مي كند.

 متادون انجام گرفته است.

نفر از مردان تحت درمان با متادون در يك پژوهش آزمايشي به روش نمونه گيري پياپي از ميان  20 روش بررسي:
ژوهش(مردان تحت متادون درماني كه به كلينيك ترك اعتياد گلستان در رشت مراجعه كرده بودند) انتخاب و به جامعه پ

به  اضطراب اشپيلبرگر نفربراي هر گروه). پرسشنامه 10طورتصادفي در دو گروه آزمايشي و گروه كنترل گمارده شدند(
مبتني برذهن آگاهي در  كاهش استرس ت جلسه آموزشعنوان پيش آزمون در مورد دو گروه اجراشد. پس از اجراي هش

 . ، اين پرسشنامه مجددا به عنوان پس آزمون در هر دو گروه اجرا گرديداضطرابگروه آزمايش، به منظور سنجش ميزان 

اضطراب  نشان داد كه بين دو گروه كنترل و آزمايش در نمرات پس آزمون چندمتغيري نتايج تحليل كوواريانس يافته ها:
 ).>0001/0pوجود دارد( تفاوت معناداريحالت و اضطراب صفت 

آموزش ذهن آگاهي گروهي تاثير معناداري در كاهش اضطراب مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون  :نتيجه گيري
طراب به كار به ويژه  اضجهت كاهش عاليم روانشناختي اين بيماران  آموزش ذهن آگاهي شودپيشنهاد ميدارد. در نتيجه 

 برده شود.

  

 .اضطراب، درمان نگهدارنده با متادون ذهن آگاهي، :واژه هاي كليدي

mailto:mjahangirpour@yahoo.com
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 E-mail: mjahangirpour@yahoo.com .گروه روان شناسي -دانشكده ادبيات و علوم انساني -دانشگاه گيالن -رشت :نويسنده مسئول 

اثربخشي تكنيك شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي در كاهش افسردگي يك 

 مورد اختالل مولتيپل اسكلروز(گزارش موردي)

 ۲، مرتضي كاوند۱مهساجهانگيرپور
 ، تهران، ايران.دانشگاه پيام نورتهران، واحدمالرد گروه روان شناسي، 2 ايران؛  دانشگاه گيالن، رشت،گروه روان شناسي، 1

 

 چكيده:

نوعي بيماري مزمن پيشرونده و غيرقابل پيش بيني  است  كه زندگي فرد مبتال را  مولتيپل اسكلروزيس زمينه و هدف:
تغيير مي دهد. هدف پژوهش حاضر اثربخشي تكنيك شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي در كاهش افسردگي يك مورد 

 اختالل مولتيپل اسكلروزاست. 

طي  پلكاني يچندگانه پايه خطوط طرح از استفاده با موردي تك تجربي طرح چارچوب در پژوهش اين روش بررسي:
 آموزش شروع از آزمودني قبل .است شده مولتيپل اسكلروز انجام زن مبتال به بيمار آگاهي برروي يكجلسه آموزش ذهن 8

  تكميل كرد.فرم كوتاه پرسشنامه افسردگي بك را هشتم  و چهارم جلسات نظر، مورد مقاطع در و

 در 57آزمودني از نمرهشد.  افسردگي مقياس آگاهي  موجب كاهش درنتايج نشان داد كه آموزش مبتني بر ذهن يافته ها:
 كاهش يافت. جلسة هشتم در 30در جلسه چهارم و 49به  قبل از آموزش، مرحلة

اسكلروز موثر واقع شد. بنابراين اين روش تكنيك ذهن آگاهي در كاهش افسردگي بيمار مبتال به مولتيپل  گيري:نتيجه 
مي تواند همراه با درمان هاي پزشكي  در  توانبخشي و كاهش آشفتگي هاي روان شناختي در بيماران مولتيپل اسكلروز 

 استفاده گردد.

 

 .شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي، افسردگي، مولتيپل اسكلروز واژگان كليدي:

mailto:mjahangirpour@yahoo.com
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 :hassanijalal@gmail.com E-mail ،انجمن ايراني جرم شناسي -فراشبندنويسنده مسئول:  

 توان مندي هاي قواي مجريه و مقننه در پشتيباني از بيماران سايكوسوماتيك  

 جالل الدين حساني
 ، فراشبند، ايرانارشد حقوق كيفري و جرم شناسي ، عضو انجمن ايراني جرم شناسي كارشناس    

 

 چكيده:

قواي مجريه و مقننه در سامانه حقوقي جمهوري اسالمي ايران داراي تكاليف و نيز توان مندي هايي در پيوند  زمينه و هدف:
بيماران سايكوسوماتيك، نيازمند پشتيباني هايي هستند  با شهروندان هستند. پاره اي از گروه هاي آسيب پذير در جامعه مانند

تا بتوانند زندگي روزمره خود را انجام دهند. اين مقاله مي كوشد تا از اين ديدگاه، كاربست هاي قواي يادشده را بررسـي  
 كند.

 نوشتار پيش رو به روش توصيفي نگاشته شده است. روش بررسي:

با شهروندان، تصويب  كنش_قوانين متناسب و روزآمدي را براي اثر گذاري در ميانفرآيند قانون گذاري بايد  يافته ها:
نمايد. قوانين مبتني بر انديشه هاي رفاه اجتماعي، گروه هاي آسيب پذيري مانند بيماران  سايكوسوماتيك را آماج پشتيباني 
خود قرار مي دهد. بهبود شرايط زندگي و اشتغال، آسان سازي روندهاي درمان و خدمات دارويي و پزشكي براي بيماران 

 كنش _مهم ترين توان مندي هاي قوه مقننه در حمايت از اين بيماران است. قوه مجريه اما در ميانتني در شمار  _روان
آنها اثراتي نمايان بگذارد. به جز اجراي كامل سياست هاي تقنيني زندگي مستقيم با اين بيماران است و مي تواند بر كيفيت 

اني كوتاه تر و با بهره گيري از نظريات فناوران پزشكي مرتبط پشتيبان بيماران سايكوسوماتيك، قوه مجريه مي تواند در زم
 بهبود بخشد.، روندهاي خدمات رساني به آنان را و تصويب آئين نامه هاي الزم با اين بيماران

قواي مقننه و مجريه جمهوري اسالمي ايران داري ظرفيت هاي ويژه اي براي ياري رساني بيشينه اي به  نتيجه گيري:
ايكوسوماتيك هستند. اين توان مندي ها بر اصول قانون اساسي و تفكر بنيادي نظام جمهوري اسالمي ايران مبتني بيماران س

هروندان » كرامت ذاتي«هستند. ناديده گرفتن اين توان مندي ها به تشديد بيماري هاي سايكوسوماتيك مي انجامد وبا  اصل 
 جمهوري اسالمي ايران مخالف است.

 

 .رفاه اجتماعي، تشديد بيماري قوه مجريه، قوه مقننه، :يواژه هاي كليد

mailto:hassanijalal@gmail.com
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 E-mail: n.hosieni@gmail.com، بيمارستان شهيد صدوقي -دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي -يزد: نويسنده مسئول 

كودكان فعالي بيش  بر تاثير ماساژ درماني  

 ، مرتضي حسينينرگس حسيني
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران.

 

 چكيده:

بسياري از والدين تمايل دارند كودكان خود را با روشهاي غير تهاجمي درمان كنند ماساژ درماني يكي از  زمينه و هدف:
،در اين مقاله سعي شده است به شرح چند تكنيك و تاثيرات  فعالي ميباشد.  بيششيوه ها ي موثرو غير تهاجمي در درمان 

 درماني آن پرداخته شود.

بر اساس مطالعه مقاالت موجود در اينترنت و كتب صورت پذيرفته است و به صورت مقاله تدويني  روش بررسي:
 حاضر خالصه گرديده است.

تعداد  ،و به اين طريق فرد دچار آرامش ميشودماساژ درماني موجب تحريك اعصاب پارا سمپاتيك مي شود  يافته ها:
كرانيو ،در اين جا به شرح انجام چند تكنيك پرداخته ميشود. و تعداد ضربان قلب كاهش مي يابد مي گرددتنفس كمتر 

ين تكنيك ماساژ استخوانها و بافتهاي نرم ناحيه سر ،ستون مهره ها تا انتهاي استخوان ساكرال انجام ميشود،ا ساكرال تراپي
نرم و با ضربه هاي سبك و  شامل مالشهاي ماساژ سوئدي روش باعث بهبود كيفيت خواب  و كاهش استرس مي شود.

در اين ، ماساژ واتسو شود. ريتميك بر اليه هاي بااليي ماهيچه هاست اين روش با از بين بردن تنش باعث آرامش مي
شود در اين روش  تهاي مشخصي از بدن ماساژ داده ميكشد و سپس قسم تكنيك فرد در داخل حوضچه آب گرم دراز مي

 كند و به آرامش بيشتري مي رسد. بيشتر بر روي تنفس خود تمركز مي فرد

لمس از طريق ماساژ باعث افزايش  -2تحريك اعصاب پارا سمپاتيك است  -1: هدف از انجام ماساژنتيجه گيري
 ديل خلق و خوي مي گردد.هورمون سروتونين و دوپامين در مغز ميشود كه موجب تع

 

 .پيش فعالي ،ماساژ درماني ،عصب پاراسمپاتيك :واژه هاي كليدي

mailto:n.hosieni@gmail.com
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 :farzin@mail.com E-mail،09141008720تلفن:  -روانشناسيگروه  -دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي -دانشگاه تبريز -تبريز نويسنده مسئول: 

تأثير درمان هيپنوتيزمي و دارودرماني در كاهش ناتواني ايجادشده در اثر ي مقايسه

 سردردهاي ميگرني

 ، دكتر مجيد محمودعليلو، ندا يادگاري، دكتر علي صيدي، دكتر جليل باباپور فرزين حق نظري اسفهالن
 ، تبريز، ايران.دانشگاه تبريزگروه روانشناسي، 

 

 چكيده:

ي نوزده را در بين همة اختالالت تني ميگرن، رتبهسازمان جهاني بهداشت، اختالل روانبر اساس گزارش  :زمينه و هدف
 كاهش ناتواني ايجادشده در اثر در دارودرماني و درمانيهيپنوتيزم تأثير يمقايسه پژوهش، اين هدف. كننده دارد ناتوان

 .بود ميگرني سردردهاي

 شركت بهعالقمند  كنندگانمراجعه ميان از شرايط واجد كنندهشركت نفر 54تجربي پژوهش نيمه در اين :روش بررسي
 درمانيهيپنوتيزم گروه سه به برابر تعداد به هفتگي سردردهاي مدت و جنسيت سن، لحاظ از شده همتا طور به پژوهش در

 هفته هر هفته، 8 مدت به هادرمان. شدند تقسيم دارودرماني و حسي بي بر مبتني درمانيهيپنوتيزم پاتوفيزيولوژي، بر مبتني
سنجش  مقياس توسط سردردها اثر در شده ايجاد ناتواني. گرديدند انجام ساعت يك مدت به جلسه هر و جلسه يك در

 مقياس خرده از پژوهش كنندگان شركت پذيري هيپنوتيزم سنجش براي همچنين. گرفت قرار سنجش مورد  ناتواني ميگرن
 .شد استفاده هيپنوتيزمي القاي آزمون چشمي چرخش

 درمان از بيش و اندازه يك به دارودرماني و پاتوفيزيولوژي بر مبتني هيپنوتيزمي نتايج نشان داد كه درمان :يافته ها
 به بودند، برخوردار بااليي پذيريهيپنوتيزم از كه هاييكنندهشركت همچنين. بودند مؤثر حسي بي بر مبتني هپينوتيزمي

 .تردادندپايين پذيريهيپنوتيزم داراي هايكنندهشركت به نسبت بيشتري پاسخ هيپنوتيزمي هايدرمان

هاي پردازش شناختي در قالب تصويرسازي پاتوفيزيولوژي، با استفاده از ظرفيت بر مبتني هيپنوتيزمي درماننتيجه گيري: 
نه به طور مشابه اما به ميزان مساوي با دارودرماني رسد شايد ذهني، سعي در دستكاري فيزيولوژي بيمار دارد كه به نظر مي

 در تغيير ادراك بيمار از سردرد موثر بوده است.

 

 سردرد، ناتواني ناشي از ميگرن، درمان هيپنوتيزمي، دارودرماني. :واژه هاي كليدي
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                   71347-84553كدپستي _كلينيك روانشناختي همراز -ساختمان كاظمي -كوچه يك -خيابان ارديبهشت شرقي -شيرازنويسنده مسئول:  

E-mail:hamraz_khosravi@yahoo.com  

        ترابطه بين الگوهاي ارتباطي خانوادگي سايكوسوماتيك با بروز اختالال

 2دكترصدراله خسروي ،1معصومه حميدي
 ، فيروزآباد، ايران.فيروزآباددانشگاه آزاد اسالمي واحد 2، ياسوج، ايران؛ علوم و تحقيقات ياسوجدانشگاه آزاد اسالمي واحد 1

 

 چكيده:

عوامل موثر بر آن ضروري به نظر به لحاظ اهميت و دامنه فراگير بيماريهاي سايكوسوماتيك مطالعه  زمينه و هدف:
ميرسد. در همين راستا نوع تعامل اعضاي خانواده با يكديگر يكي از عوامل مهمي است كه ميتواند در پيشگيري و كنترل 

 تني به فرد كمك كند. روانبيماريهاي 

-درد،معده،رماتيسمم،فشارخون،قلب،سردرد،كمردرد،گردنسايكوسوماتيك(آسبيمارانكليهشاملآماريجامعهروش بررسي:
زن  60مفصلي،زخم اثني عشر)مراجعه كننده به مراكز درماني شهر شيراز بود كه با روش نمونه گيري در دسترس تعداد 

داده ها با استفاده از ضريب  الگوي ارتباط خانوادگي(كوئرنروفيتزپاتريك) بر روي آنها اجرا گرديد.انتخاب و پرسشنامه 
 همبستگي اسپيرمن تجزيه و تحليل شده است. 

نتايج پژوهش نشان داد كه بين الگوي ارتباطي همنوايي وبروز بيماريهاي سايكوسوماتيك رابطه مثبت وبين  يافته ها:
شنود و بروز اين اختالالت رابطه منفي وجود دارد كه هيچ كدام به سطح معني داري نرسيده الگوي ارتباطي گفت و

 ).<05/0pاند(

هاي پژوهش ميتوان نتيجه گرفت الگوهاي ارتباطي خانوادگي در بروز اختالالت براساس يافته نتيجه گيري:
 سايكوسوماتيك موثر هستند.

 

 .اختالالت سايكوسوماتيك الگوي ارتباطي خانوادگي، :واژه هاي كليدي

mailto:hamraz_khosravi@yahoo.com
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                   71347-84553كدپستي _كلينيك روانشناختي همراز -ساختمان كاظمي -كوچه يك -خيابان ارديبهشت شرقي -شيرازنويسنده مسئول:  

E-mail:hamraz_khosravi@yahoo.com  

  سوماتيكسايكورتباطي خانوادگي با بروز اختالالت الگوهاي ارابطه بين 

 2دكترصدراله خسروي ،1معصومه حميدي
 ، فيروزآباد، ايران.دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباد2، ياسوج، ايران؛ علوم و تحقيقات ياسوجدانشگاه آزاد اسالمي واحد 1

 

 چكيده:

خانوادگي با ميزان بروز اختالالت سايكوسوماتيك ارتباطيازاين پژوهش بررسي رابطه بين الگوهاي هدف زمينه و هدف:
 بوده است. در گروهي از بيماران مراجعه كننده به مراكزدرماني شهرشيراز

 معده، بيماران سايكوسوماتيك(آسم،فشارخون،قلب،سردرد،كمردرد،گردن درد، كليهشاملآماريجامعهروش بررسي:
مراجعه كننده به مراكز درماني شهر شيراز بود كه با روش نمونه گيري در دسترس تعداد  زخم اثني عشر) رماتيسم مفصلي،

داده ها با استفاده از  زن انتخاب و پرسشنامه الگوي ارتباط خانوادگي(كوئرنروفيتزپاتريك) بر روي آنها اجرا گرديد. 60
 ده است. ضريب همبستگي اسپيرمن تجزيه و تحليل ش

نتايج پژوهش نشان داد كه بين الگوي ارتباطي همنوايي وبروز بيماريهاي سايكوسوماتيك رابطه مثبت وبين  يافته ها:
 الگوي ارتباطي گفت وشنود و بروز اين اختالالت رابطه منفي وجود دارد كه هيچ كدام به سطح معني داري نرسيده اند

)05/0p>(. 

هاي پژوهش ميتوان نتيجه گرفت الگوهاي ارتباطي خانوادگي در بروز اختالالت براساس يافته نتيجه گيري:
 سايكوسوماتيك موثر هستند.

 

 .الگوي ارتباطي خانوادگي،اختالالت سايكوسوماتيك :واژه هاي كليدي

mailto:hamraz_khosravi@yahoo.com
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                            ،ياسوج دانشگاه علوم پزشكي -ياسوج مسئول:نويسنده             

 يو افراد عاد گرنيم ،يباسردرد تنش مارانيمقابله با استرس  ب يها وهيش سهيمقا

 ، دكتر علي محمدي، اسالم سيناييدكتر شيرعلي خرامين
 علوم پزشكي ياسوج ، ياسوج، ايران.دانشگاه 

  

 چكيده:

ترين سردردها، ميگرن و سردردتنشي  باشد.برخي از مهم سردرد يكي از شايعترين شكايات در طب مي :زمينه و هدف
دهد كه فشار عصبي و استرس نقش اساسي را در تداوم، درمان و حتي ايجاد اين نوع سردردها  باشد. تحقيقات نشان مي مي

از طرف ديگر، مهمترين عامل در تعيين نقش استرس شيوه مقابله با استرس بوده كه در تشديد و يا تعديل  كند. ميبازي 
اي بيماران مبتال به سردرد ميگرني، تنشي با افراد  نقش استرس اساسي است. هدف از اين پژوهش مقايسة نيمرخ مقابله

 باشد. عادي مي

نفر بيمار مبتال به سردرد  40يفي تحليلي بوده كه در آن دو گروه بيمار(اين پژوهش يك مطالعه توص روش بررسي:
نفره از مراجعه  40نفر مبتال به سردرد تنشي) از بين مراجعه كنندگان به كلينك هاي ياسوج و يك گروه  40ميگرني و 

ه شيوه مقابله اي و پرسشنام كنندگان به كلينيك براي بيماريهاي غير روانپزشكي (فاقد هر نوع بيماري روانپزشكي)انتخاب
 . كارور اجرا گرديد

نشيني رواني، مقابلة فعال، استفاده از دارو،  اي عقب هاي مقابله ها حاكي از آن بود كه سه گروه نمونه در شيوه يافته :يافته ها
به صورت  ريزي كردن و جلب حمايت عاطفي مثبت انديشي، پذيرفتن مشكالت، برنامه ابراز عواطف، سرزنش خويشتن،

كمترين نمره سردرد تنشي در حمايت عاطفي و سرزنش خود و سردرد ميگرني در عقب  داري با هم تفاوت داشتند. معني
نشيني رواني، برنامه ريزي، پذيرش مشكالت بوده است. بيشترين نمره مربوط به مقابله فعال و مصرف دارو و در افراد مبتال 

 به ميگرن بوده است.

  اين تحقيق نشان داد كه هر گروه داراي نيمرخ مقابله اي خاص خود بوده است.  يجهنت: نتيجه گيري

 

 اي، سردرد ميگرني، سردرد تنشي، استرس، نيمرخ مقابله اي. هاي مقابله شيوه هاي كليدي: واژه
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 ،09366296454تلفن  -و مشاور دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -: اردبيلنويسنده مسئول
E-mail: javad.doraki@gmail.com 

  

كودك آزاري و شناختيشخصيتي  عاطفي،بررسي  پيامدهاي   

 مجتبي عيني ميرزاوند ،جواد دري پارسا
 ، ايران.اردبيل، دانشگاه محقق اردبيلي ،گروه روانشناسي

 

 چكيده:

همواره كودكان از آسيب پذيرترين گروه هاي جامعه هستند و خطر تعرض افراد گوناگون در خانواده يا اجتماع،  : و هدف
آنان را تهديد مي كند. امروزه كودك آزاري به عنوان يكي از اولويت هاي اجتماعي، بهداشتي و درماني در كشورهاي 

هدف  مختلف جهان است، چرا كه اثرات آن بر روي كودكان از هر نژاد، رنگ، مذهب و طبقه اجتماعي چشمگير است.
زاري بر ويژگي هاي شخصيتي، عاطفي و شناختي  كودكان در اصلي پژوهش حاضر  بررسي آثار و پيامد هاي كودك آ

 ادبيات پژوهشي مربوط به كودك آزاري است.

تحليلي و با استفاده از مرور مطالعات موجود يك دهه اخير در منابع  –اين پژوهش به روش توصيفي  روش بررسي:
 فارسي و التين انجام گرفته است.

احساس گناه به خاطر حادثه رخ  هيجاني در محيط خانه، تجربه هيجاني احساس ناامني ناايمن، دلبستگيبك  يافته ها:   
عزت نفس و اعتماد به نفس اند. اين كودكان ات از جمله پيامدهاي عاطفي كودك آزاريو مشكل در تنظيم هيجان هداد

 اشد.اختالل شخصيت مرزي مي ب در آنان ابتال به شخصيتي مشكلبرجسته ترين و  دارند پايين

كودك آزاري باعث مشكالت متعددي، هم در دوران كودكي و هم در دوران بزرگسالي مي شود كه : نتيجه گيري 
هاي عاطفي، شخصيتي و شناختي كودكان موردآزار پيامدهاي آن در تمام دوره رشدي فرد وجود خواهد داشت. ويژگي

رو توجه هر چه بيشتر به پيشگيري، درمان از اين .باز مانندشود كه اين كودكان از روند طبيعي رشد قرار گرفته، موجب مي
 ي تعامل اطرافيان با كودكان آسيب ديده امري ضروري است.و آموزش نحوه

 

.كودك آزاري. مشكالت شخصيتي، مشكالت عاطفي، مشكالت شناختي :واژه هاي كليدي  
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 ،09366296454تلفن  -گروه روانشناسي و مشاور دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -: اردبيلنويسنده مسئول
E-mail: javad.doraki@gmail.com 

 انگ و ايدز: پيامدها و راهكارهاي مقابله كارامد

 ، حميدرضادهقان، حانيه غالمزادهجواد دري پارسا
 ،  ايران.اردبيل ، دانشگاه محقق اردبيلي، گروه روانشناسي 

 

 چكيده:

ايدز بيماري ويروسي نوپديدي است كه در تمام نقاط جهان وجود دارد و يكي از مخاطرات شغلي زمينه و هدف: 
يكي از مقوالتي كه به طور خاص بايستي در بحث ايدز . آيدهاي پزشكي و قشر جوان و فعال جامعه به حساب ميحرفه

و بررسي هرچه بيشتر قرار گيرد، مقوله برچسب زدن و انگ زدن به اين گروه  از بيماران است. انگ زماني اتفاق  مورد توجه
افتد كه افراد در نظر ديگران بد نام شوند. كه اين يك احساس منفي و متمايز از ديگران بودن به علت وضعيت يا شرايط مي

دز و پيامدهاي ناشي از آن و همچنين ارائه راهكارهاي كاربردي در پژوهش حاضر با هدف بررسي انگ اي باشد.خاص مي
 جهت كاهش اين معضل صورت گرفته است.

تحليلي و با استفاده از مرور مطالعات موجود يك دهه اخير در منابع  –اين پژوهش به روش توصيفي روش بررسي:
 فارسي و التين انجام گرفته است.

راد شامل تعامالت اجتماعي تيره، شبكه اجتماعي و حمايتي محدود، كاهش كيفيت پيامد انگ خوردن به اف يافته ها:
باشد. انگ ايدز به عنوان يك مانع جدي در راه دسترسي به زندگي، عزت نفس پايين، عالئم افسردگي و فقدان درآمد مي

 خدمات پيشگيري، مراقبت و درمان مطرح است

هاي ي مداخالت و برنامهرد ارزيابي قرار گرفت تنها مطالعات كمي دربارهدر ادبياتي كه به طور دقيق مو: نتيجه گيري
گيري وجود مشكالتي در تعريف و اندازه اند، كه اين مهم را به خصوصطراحي شده براي كاهش انگ ايدز  انتشار يافته

. اكثريت باشدهاي مرتبط با موضوع ايدز هاي برنامهاز اولويتبايد ها در جهت كاهش انگ تالش .كندانگ توجيه مي
اند تا انگ را در سطح اجتماع كاهش دهند و آستانه تحمل افرادي كه با ايدز در بين مداخالت خاص ايدز، طراحي شده

كنند را افزايش دهند. راهبرد برجسته اين مداخالت آموزش از طريق تدارك اطالعات واقعي جمعيت عمومي زندگي مي
 ز است.ي ايددرباره

 

 .ايدز، انگ ايدز، سالمت روانشناختي :واژه هاي كليدي
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                              E-mail: masoumehdelaram@yahoo.com  ،09132824869تلفن :  -گروه مامايي -دانشگاه علوم پزشكي -: شهركردويسنده مسئولن 

تاثير مشاوره در سه ماهه سوم بارداري بر ميزان اضطراب زنان اول زا در شروع 

 زايمان

 معصومه دل آرام 
 .، شهركرد، ايراندانشگاه علوم پزشكي شهر كرد، گروه مامائي 

 
 

 چكيده:

نتايج متفاوت اضطراب به عنوان يك عامل بازدارنده و مؤثر بر روند زايمان شناخته شده است. بعلت  زمينه و هدف:
تعيين تاثير مشاوره با زنان در سه "مطالعات كشورهاي ديگر و عدم وجود مطالعه مشابه در ايران، هدف پژوهش حاضر

 بود. "ماهه سوم بارداري بر ميزان اضطراب زنان اول زا در شروع زايمان

زن اول زا كه سابقه بستري در بيمارستان و همچنين بيماري رواني  68 بر روياين مطالعه نيمه تجربي  روش بررسي:
استفاده از  ، در ابتداي سه ماهه سوم بارداري بافراد پس از تكميل فرم رضايت نامها انجام شد.، شناخته شده اي را نداشتند

 34بطور تصادفي به دو گروه تست اضطراب هاميلتون مورد بررسي قرار گرفته و ميزان اضطراب آنها سنجيده شد و سپس 
افراد گروه مداخله در هر مراجعه در سه ماهه سوم در مورد مسائل مختلف بارداري و زايمان، مورد  نفره تقسيم شدند.

مشاوره قرار گرفتند وافراد گروه كنترل از مراقبتهاي معمول برخوردار شدند. افراد دو گروه در هنگام پذيرش جهت زايمان 
آزمونهاي من ويتني و ويلكاكسون ،  SPSSجش اضطراب قرار گرفتند. جهت تحليل اطالعات از نرم افزار مجددا مورد سن
 معني دار تلقي شد. P >05/0استفاده و ميزان 

و در زمان پذيرش جهت  5/26±6/7ميانگين نمره اضطراب در گروه مداخله در سه ماهه سوم بارداري  يافته ها:
و  90/25±9/6).اين ميزان در گروه بدون مداخله در سه ماهه سوم P>001/0ت معني دار بود(بود و تفاو 82/11±3/8زايمان

 ).P=25/0بود و تفاوت معني دار نبود( 53/23±8/5 3در زمان زايمان

مشاوره با زنان در سه ماهه سوم بارداري سبب كاهش ميزان اضطراب آنها در شروع زايمان مي گردد. : نتيجه گيري
  اضطراب زنان اول زا، مشاوره در اواخر بارداري پيشنهاد مي گردد.جهت كاهش 

 

 .مشاوره، زنان اول زا، اضطراب، زايمان: واژه هاي كليدي
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                             E-mail: masoumehdelaram@yahoo.com  ،09132824869تلفن :  -گروه مامايي -دانشگاه علوم پزشكي -: شهركردمسئولويسنده ن 

عزت نفس دانشجويان مشروط و غير مشروط دانشگاه علوم  پزشكي شهركرد مقايسه  
 معصومه دل آرام1، نسرين فروزنده2، تهمينه صالحيان3، زيبا رئيسي1

، گروه مامائي 3، شهركرد، ايران؛ دانشگاه علوم پزشكي شهر كردپرستاري، گروه  2، شهركرد، ايران؛ دانشگاه علوم پزشكي شهر كرد، گروه مامائي 1

 .ايرانشهر، ايرانشهر، ايراندانشگاه علوم پزشكي 

 

 چكيده:

ارتباط بين عزت نفس و وضعيت تحصيلي متفاوت گزارش شده است و مطالعات انجام شده در اين  زمينه و هدف:
. لذا هدف مطالعه حاضر مقايسه اعتماد به نفس دانشجويان مشروط متمركز بوده اندزمينه بطور عمده بر روي دانش آموزان 

 .بود 88-89م پزشكي شهركرد در سال و غير مشروط دانشگاه علو

رشته تحصيلي در دو گروه مشروط و  10دانشكده و  4نفر از دانشجويان از  310در اين مطالعه مقطعي،  روش بررسي:
سئوالي كوپر اسميت از نظر ميزان اعتماد به نفس مورد بررسي و مقايسه قرار گرفتند.  58پرسشنامه غير مشروط با استفاده از 

(نسخه   SPSSتحليل آماري داده ها با استفاده از آزمونهاي تي مستقل، مجذور كاي و ضريب همبستگي پيرسون در نرم افزار
 معني دار تلقي گرديد. >05/0P) صورت گرفت و ميزان16

و در دانشجويان غير مشروط 60/19±9/4ميانگين و انحراف معيار نمرات كل عزت نفس در دانشجويان مشروط  :يافته ها
 همبستگي عزت نفس با معدل دانشجويان معني دار نبود . .)P>008/0( بود و تفاوت دو گروه معني دار بود 4/6±76/31

نسبت به دانشجويان غير مشروط برخوردار بودند. پيشنهاد دانشجويان مشروط از اعتماد به نفس پائين تري : نتيجه گيري
مي شود نحوه مقابله با عوامل مختل كننده اعتماد به نفس و كسب مهارتهاي اجتماعي به دانشجوياني كه سابقه مشروطي 

 .، آموزش داده شوددارند

 

 .دانشجويان مشروط، دانشجويان غير مشروط، عزت نفس :واژه هاي كليدي
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  ،09159812156تلفن:   -مركز مشاوره -مهندسي فناوريهاي نوين قوچاندانشگاه  -قوچان -خراسان رضوي:  مسئولنويسنده  
Email: madadkaritavana@yahoo.com   

مت  بيماران اثر بخشي واقعيت درماني به شيوه گروهي بر افزايش ميزان عزت نفس 

 آمفتامين قوچان

 براتعلي ديانت
 دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان، قوچان، ايران.مركز مشاوره، 

 
 چكيده:

      عزت نفس از نظر راجرز عبارت است از ارزيابي مداوم شخص نسبت به ارزشمندي خويشتن خود.: زمينه و هدف
عزت نفس نوعي قضاوت نسبت به ارزشمندي وجود است. اين صفت در انسان حالت عمومي دارد و محدود و زودگذر 

ست. واقعيت درماني فلسفه زندگي است و كاربرد وسيعي در هر جزء روابط انساني دارد و در عين حال يك مدل درماني ني
است. در واقعيت درماني واژه شخصيت و هويت تقريباً مترادف به حساب مي آيند. اساس شكل گيري و شخصيت و رفتار 

پژوهش حاضر  زندگي بر تقويت عزت نفس تاثير مي گذارند. انسان در عزت نفس است و تجارب و واقعيات زندگي ما در
با هدف بررسي اثربخشي واقعيت درماني به شيوه گروهي در جهت افزايش ميزان عزت نفس معتادين مت آمفتامين انجام 

 شد

نفر  30از نوع نيمه آزمايشي به صورت پيش آزمون و پس آزمون است. نمونه آماري پژوهش اين مطالعه  :روش بررسي
 ابزار از كليه بيماران مت آمفتامين تحت درمان در كلينيك هاي قوچان مي باشند كه به روش تصادفي ساده انتخاب شدند.

استفاده شد و داده ها  SPSSجهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار بود.  آزمون عزت نفس كوپر اسميت، مورد پژوهش
 .ليل آماري قرار گرفتمورد تجزيه و تح Tبا استفاده از آزمون 

در افزايش ميزان عزت نفس آزمودني ها موثر بوده  ينتايج اين پژوهش نشان داد كه روش واقعيت درماني گروهيافته ها: 
) پس از اجراي دوره آزمايش به طور محسوسي 66/11به دليل اينكه ميانگين افزايش نمرات عزت نفس در گروه آزمايش (

 ) بيشتر مي باشد.6/1عزت نفس گروه كنترل (از ميانگين افزايش نمرات 

واقع  كارامد براساس يافته هاي پژوهش درمان واقعيت درماني مي تواند در توانبخشي بيماران شيشه موثر و نتيجه گيري:

 شود

 .رمانيگروه د –واقعيت درماني  –عزت نفس واژه هاي كليدي: 
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 E-mail: A_ebrahimi@med.mui.ac.ir مركز تحقيقات روان تني،  -دانشگاه علوم پزشكي -اصفهاننويسنده مسئول:  

سالمت روان و نگرشهاي ناكارآمد در كيفيت زندگي بيماران نقش شاخص هاي 

  پيوند كليه

 ، 2عبداالمير عطاپور،   دكتر 2، دكتر ويكتوريا عمراني فرد2دكتر امراله ابراهيمي، 1ميترا راك روا
  2دكترمژگان مرتضوي

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران. ؛ دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم وتحقيقات اصفهان، اصفهان، ايران1

 

 چكيده:

كيفيت زندگي بيماران رفتار در  و بويژه متغير هاي شناختي و نحوه انديشه  مسائل روانشناختي  اهميت زمينه و هدف:
سالمت روان و نگرشهاي  نقش همبستگي شاخص هاي . هدف اين مطالعه تعيينتحت استرس مورد توجه روز افزون است

 كيفيت زندگي بيماران پيوند كليه بود.بانا كارآمد 

حضرت رستانهاي نفر از بيماران پيوند كليه مراجعه كننده به بيما 96 با استفاده از طرح هاي همبستگي روش بررسي:
اطالعات انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي  1391ع) و الزهرا (س) اصفهان در سال (علي اصغر

استفاده  (DAS-26)و نگرشهاي ناكارآمد   (GHQ-12)، سالمت روان(KTQ-25)فردي، كيفيت زندگي ويژه بيماران پيوند كليه 
 و آزمون هاي آماري همبستگي و تحليل رگرسيون تجزيه و تحليل شدند. SPSS- 16شد. داده ها با نرم افزار 

نگرشهاي ناكارآمد و ابعاد اختالل بين كيفيت زندگي با سالمت روان رابطه مستقيم و با تحليل داده ها نشان داد  يافته ها:
 معكوس و معني داريابطه ر اختالل در كاركرد اجتماعي  و اضطراب / افسردگي) ،عدم اعتماد به نفسسالمت روان (

 ).  >001/0p(وجود دارد

يافته هاي اين پژوهش نشان داد كيفيت زندگي بيماران پيوند كليه بعنوان شاخصي از بهبودي و سازگاري  نتيجه گيري:
آنها توسط نمرات مقياس سالمت روان ونگرش هاي ناكارآمد قابل پيش بيني است. ابعاد سالمت روان مثل عدم اعتماد به 

،اضطراب/افسردگي و نحوه نگرش و تعبير و تفسير فرد از خود، ديگران و آينده،  اختالل در كاركرد اجتماعينفس، 
 چگونگي كيفيت زندگي را تعيين مي كند. 

 

 .كيفيت زندگي، سالمت روان، نگرشهاي ناكارآمد، پيوند كليه :واژه هاي كليدي
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 09355046332 :تلفن -گروه روانشناسي -دانشكده علوم تربيتي -تبريز واحد اسالميدانشگاه آزاد  -تبريز :نويسنده مسئول 

 E-mail:alirabieefar@yahoo.com 
  

تنكابني اسالم آزاد دانشگاه انيدانشجو نيب در گرنيم وي تنش سردرد وعيش  

 3چلبيانلوغالمرضا  ،1نويد تردست ،2عطيه رضايي، ۱علي ربيعي فر
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن،  ،گروه روانشناسي 2 ، تبريز، ايران؛دانشكده علوم تربيتي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز ،گروه روانشناسي 1

 .، ايران، آذربايجانعضو هيئت علمي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، ،گروه روانشناسي 3؛ تنكابن، ايراندانشكده تحصيالت تكميلي، 

 

 چكيده:

 نيا از هدف .است شيافزا حال در گرنيم وي تنش دسردر وعيش كه اند داده نشاني اريبسي ها هشوپژ زمينه و هدف:
 .بود تنكابني اسالم آزاد دانشگاه انيدانشجو نيب در گرنيم وي تنش سردرد وعيش نييتع پژوهش

ي رو بر كه باشدي م كيستماتيسي تصادفي ريگ نمونه روش باي ليتحل–ي فيتوص نوع از حاضر مطالعه روش بررسي: 
 با ها داده. ديگرد نييتعي تنش سردرد و گرنيم وعيش سردردي الملل نيب انجمن اريمع با دانشجو) مرد300زن،300( نفر 600

 .شد ليتحل رسونيپي همبستگ بيضر و دوي كا مجذوري آمار تست با و SPSS افزار نرم از استفاده

 نفر 26 دانشجو 265 از .بود سال 38 تا 19 انيدانشجو سن. بودند درد سر به مبتال نفر 265 دانشجو، نفر 600از يافته ها:
  11/48±62/6 انيدانشجو از ماهه 3 دوره كي در درد سر حمالت تعداد نيانگيم. داشتندي تنش سردرد نفر 54 و گرنيم

 شدت و روز 23/73 ±16/16 آن فواصل نيانگيم و ساعت 8/32±5/24 درد سر حمالت مدت طول نيانگيم و ساعت
 عالئم حسب بر اما نبود داري معن جنس حسب بر انيدانشجو دري تنش درد سر و گرنيمي فراوان. بود متوسط حمالت

 .داشتي داري معن تفاوت سردرد حمالت  تعداد و مدت طول، همراه

 ،يفرد عملكرد در اختالل و انيدانشجو بين در آني باال نسبتاً وعيش و گرنيمي ماريب بودن مزمن به توجه با: نتيجه گيري
 آنهاي زندگ تيفيك شيافزا به تواني مي گرنيم اختالالت ساز خطر عوامل زودرس شناخت با و آناني ليتحص وي اجتماع
 .كرد كمك

 

 .دانشجو،  گرنيم ،يتنش سردرد: واژه هاي كليدي
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 E-mail:alirabieefar@yahoo.com 

وضعيت سالمت رواني و ارتباط آن با سردرد هاي تنشي در بين كاركنان  بررسي

 بيمارستان هاي رواني شهر تبريز

 2، غالمرضا چلبيانلو1نويد تردست ،۱علي ربيعي فر
عضو  دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، ،گروه روانشناسي 2، تبريز، ايران؛ دانشكده علوم تربيتي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز ،گروه روانشناسي 1

 .، آذربايجان، ايرانهيئت علمي

 

 چكيده:

افسردگي و كاركرد هاي جسماني، اضطراب،  مطالعه حاضر با هدف تعيين وضعيت سالمت رواني (نشانهزمينه و هدف:
 تبريز صورت گرفته است. شهر رواني هاي بيمارستان كاركنان بين در تنشي هاي سردرد با آن ارتباط اجتماعي) و

نفر از كاركنان بيمارستانهاي رواني به روش تصادفي انتخاب شدند و به  350به همين منظور تعداد  :روش بررسي
جهت غربالگري افراد داراي سردرد و  HISالمللي سردرد  و پرسشنامه بينGHQ  28پرسشنامه هاي مقياس سالمت رواني 

افزار آماري  تائيد تشخيص نوع سردرد با معاينات باليني يك متخصص مغز و اعصاب پاسخ دادند. سپس با استفاده از نرم
SPSS  و آزمونMann-Whitney 05/0داري  در سطح معنيP≤ .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند 

% از كاركنان زن) 3/54% از كاركنان مذكر و 6/27داراي اختالالت رواني بودند ( % از كاركنان6/45 فته ها:يا
)0001/0P<عد نشانهو  28/3، افسردگي 48/6، عملكرد اجتماعي 67/6، اضطراب72/6هاي جسماني ). ميانگين نمرات در ب

 ر بود و اين دو عارضه مستقل از هم نبودندبود ؛ همچنين سردرد روي سالمت رواني مؤث 2/23سالمت رواني

هاي اين تحقيق نشان داد كه اختالالت رواني در بين كاركنان بيمارستانها از شيوع بااليي برخوردار  يافته: نتيجه گيري
اي به بهبود وضعيت سالمت رواني  هاي مداخله طلبد تا با تدوين برنامه است؛ بنابراين توجه بيشتر مسؤولين و محققين را مي

 طلبد. نيز اقداماتي را براي پيشگيري و درمان هر دو اختالل مي GHQ آنان پرداخته شود. هم ابتاليي باال بين سردرد و

 

 .كاركنان بيمارستان ،سردردهاي تنشي ،سالمت رواني: واژه هاي كليدي
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آموزان  دانش در روابط با مراجع قدرت نمايشگري بركاهش پرخاشگري  روان تأثير

 توان ذهني  كم

 سميه رجب پور فرخاني
 ، فاروج، ايران. كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه پيام نور فاروج

 چكيده:

در روابط با مراجع قدرت  نمايشگري بركاهش پرخاشگري  اين پژوهش باهدف بررسي تأثيرروانزمينه و هدف: 
 توان ذهني انجام گرفت. آموزان كم دانش

گروه كنترل  آزمون با  پس -آزمون  طرح پيش از تجربي) بوده و نوع طرح آزمايشي(نيمه پژوهش حاضراز :روش بررسي
مدرسه  ساله كه در 9-17پسر  پذير  آموزش توان ذهني آموزان كم ي دانش ي آماري شامل كليه رفته است. جامعه كار  به

هاي آزمايشي  كه به دليل مشكالت مربوط به اجراي طرح باشد مي ،بودندمشغول به تحصيل  مشهد استثنايي نوين توس شهر
 30دسترس استفاده شد. نمونه تحقيق شامل  گيري در روش نمونه والدين است از مدرسه و كه مستلزم همكاري اولياء

به وسيله  ها اعضاي گروه كنترل جايگزين شدند گروه آزمايش و دو تصادفي در طور  كه به بود پرخاشگر آموز دانش
گرفتند. گروه آزمايش به  سنجش قرار موردنمايشگري   جلسه روان 14كودكان دبستاني قبل از  خشم كودكان در  پرسشنامه

 پس از.اي دريافت نكرد گروه كنترل هيچ مداخله گرفت و نمايشگري قرار  مستقل روان متغير جلسه تحت تأثير 14مدت 
گروه  براي دو T آزمون روش تحليل كوواريانس و استفاده از با ها گروه آزمون به عمل آمد. داده هردو پايان مداخله از

 گرفت. تحليل قرار مورد مستقل،

معناداري  اثر گروه آزمايش، ناكامي در و پرخاشگري بدني پرخاشگري، نمايشگري بر  نتايج نشان دادكه روان يافته ها:
  دارد. معنادار گروه آزمايش اثر مراجع قدرت در روابط با همساالن و نمايشگري برروابط با  روان و ندارد

نشان  توان ذهني را  آموزان كم نمايشگري بركاهش ميزان پرخاشگري دانش  روان اين نتايج قابليت كاربرد نتيجه گيري :
 .دهد مي

 پرخاشگري، كم توان ذهني، روان نمايشگري. واژه هاي كليدي:
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توان  كمهاي زبان بياني و دريافتي كودكان  درماني بر رشد مهارت بررسي تأثير بازي

پذير ذهني آموزش  

، محمد 4، فاطمه جهانشاهي3، مرتضي رجب پور فرخاني2، زهره رجب پور فرخاني1سميه رجب پور فرخاني
 5، حسين كدخدا3محمدي پور

كارشناسي ارشد  4، قوچان، ايران؛ دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان  3؛  كارشناس پرستاري, بيمارستان شهدا 2، فاروج، ايران؛  دانشگاه پيام نور فاروج1

 عضو هيئت علمي دانشگاه فرهنگيان 5؛ روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

 

 

 چكيده:

توان  هاي زبان بياني و دريافتي كودكان كم درماني بر رشد مهارت هدف اين پژوهش بررسي تأثير بازي :زمينه و هدف
 باشد پذير مي ذهني آموزش

پذير از ميان دانش آموزاني كه داراي   توان ذهني آموزش آموزان كم نفر از دانش 30منظور تعداد به اين  روش بررسي:
گيري تصادفي انتخاب شدند و به  ي نمونه مشكالت زباني بودند از ميان  مراكز آموزشي استثنايي شهرستان مشهد به شيوه

آزمون و  تجربي با پيش گرفتند. پژوهش از نوع شبهنفره كنترل قرار  15نفره آزمايش و  15صورت تصادفي در دو گروه 
ها از تحليل  )بود، و براي تحليل دادهTOLD-P:3گيري شامل آزمون رشد زبان ( باشد .ابزار اندازه آزمون و گروه كنترل مي پس

 كوواريانس استفاده شده است.

هاي زبان دريافتي  ان بياني، رشد مهارتهاي زب درماني بر رشد مهارت هاي پژوهش نشان داد كه بازي يافته يافته ها:
  دبستاني تأثير داشته است. پذير پيش توان ذهني آموزش كودكان كم

جهت افزايش رشد مهارت هاي زبان دريافتي كودكان كم توان ذهني آموزش پذير ار بازي درماني  : بنابرايننتيجه گيري
 ميتوان به عنوان يك ابزار درماني مناسب استفاده كرد.

 

 پذير، زبان بياني، زبان دريافتي. تواني ذهني آموزش درماني، كم : بازيها ليد واژهك
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رشد اجتماعي  ) بر رويP4Cبررسي اثربخشي برنامه فلسفه براي كودكان (

 پذير توان ذهني آموزش آموزان دختر كم دانش

، محمد 4، فاطمه جهانشاهي3، مرتضي رجب پور فرخاني2، زهره رجب پور فرخاني1سميه رجب پور فرخاني
 5، حسين كدخدا3محمدي پور

كارشناسي ارشد  4، قوچان، ايران؛ د اسالمي واحد قوچان دانشگاه آزا 3؛  كارشناس پرستاري, بيمارستان شهدا 2، فاروج، ايران؛  دانشگاه پيام نور فاروج1

 عضو هيئت علمي دانشگاه فرهنگيان 5؛ روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

 چكيده:

) بر روي رشد اجتماعي P4Cاين پژوهش با هدف بررسي اثربخشي برنامه فلسفه براي كودكان (زمينه و هدف: 
 پذير انجام شده است. آموزشتوان ذهني  آموزان دختر كم دانش

توان ذهني شهر مشهد، به صورت  هاي دخترانه كم براي انجام اين امر از بين دانش آموزان هنرستانروش بررسي: 
در دو گروه آزمايش و كنترل جايگزين گرديدند. اين دوگروه در يك نفر انتخاب شدند و 30تصادفي ساده، گيري  نمونه

گروه كنترل مورد بررسي و مقايسه قرار گرفتند. بدين صورت كه پس از اجراي پيش  پس آزمون با–آزمون  طرح پيش
  جلسه بر روي گروه 14ي آموزش فلسفه براي كودكان به مدت  آزمون بر روي هر گروه آزمايش و گروه كنترل، برنامه

آزمايش و گروه كنترل در   آزمايش انجام شد و بر روي افراد گروه كنترل مداخله اي صورت نگرفت. در پايان گروه
هاي حاصل از اين پژوهش به روش تحليل كوواريانس  آزمون، داده منظور كنترل اثرات پيش  آزمون شركت نمودند. به پس

 مورد تحليل قرار گرفتند.

شود.  يطور معناداري باعث افزايش رشد اجتماعي م  ي فلسفه براي كودكان به نتايج اين تحليل نشان داد برنامه يافته ها:
  هاي(مسايلي شغلي)، معنادار نبود. آزمون  هاي(ارتباط و اجتماعي بودن)، معنادار بوده و در خرده آزمون  اين افزايش در خرده

 شود. هاي فلسفي باعث افزايش رشد اجتماعي مي داستان نتايج نشان داد تأثير نتيجه گيري :

 

 پذير (خفيف). توان ذهني آموزش آموزان كم اجتماعي، دانش)، رشد P4Cفلسفه براي كودكان ( واژه هاي كليدي:
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 اصفهانبررسي ارتباط نوبت كاري و فرسودگي شغلي در پرستاران بيمارستان الزهراي 

 حسن رجبي1، احسان اله حبيبي2، محمد زينديني2، عباسعلي رجبي3، عبدالرحيم كاظمي1

دانشگاه 3؛ گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ، ايران 2؛ ، شهركرد، ايراندانشگاه علوم پزشكي شهركرد1

 تهران، ايران.آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران، 

 

 چكيده:

 نشان شغل پرستاري از جمله مشاغلي است كه معموال از برنامه نوبت كاري پيروي مي كند، شواهد  زمينه و هدف:
افرادي كه به صورت شيفتي كار مي كنند از اختالالت جسمي، رواني و استرس هاي شغلي رنج مي برند و استرس  مي دهد

اين مطالعه براي بررسي تاثير نوبت كاري بر  .هاي شغلي نيز مي توانند در دراز مدت به فرسودگي شغلي منتهي شوند
 ده است.فرسودگي شغلي پرستاران بيمارستان الزهراي اصفهان انجام ش

نفر و در بين دو گروه روز كار و نوبت  144 و با حجم نمونه 1391در سال توصيفي تحليلي : اين مطالعه روش بررسي
از فرم اطالعات دموگرافيك و نسخه فارسي پرسشنامه فرسودگي شغلي  كار پرستاران بيمارستان الزهراي اصفهان انجام شد.

 جمع آوري اطالعات فرسودگي شغلي استفاده شد و داده ها  بوسيله نرم افزار  جهت  (Maslach Burnout Inventory)مسلچ 
SPSS11.5  آمار توصيفي و آزمون ،t   .مستقل تجزيه و تحليل شدند 

ميانگين و انحراف معيار سن روزكاران و نوبت كاران به  .ه زن بودندعدرصد از شركت كنندگان در مطال 4/67: يافته ها
و  خستگي هيجاني و افزايشكفايت شخصي  نتايج كاهش به دست آمد. بر اساسسال  33/34±1/7و  5/36± 7/8ترتيب 

در  هم چنين مسخ شخصيت  .)>001/0pاست ( در نوبت كاران بيشتر از روزكاران داري طور معنيشخصيت به  سخم
نوبت كار و پرستاران در  مجموع از نظر آماري فرسودگي شغليدر . )>001/0pبود (از پرستاران زن بيشتر  پرستاران مرد،
 .)>001/۰p( از روزكاران مشاهده شد بيشتر ،بويژه شبكاران

: اين مطالعه نشان مي دهد كه نوبت كاري يكي از موثرترين عوامل در فرسودگي شغلي پرستاران به شمار نتيجه گيري
مي آيد. و براي پيشگيري از آن  الزم است بازنگري اساسي در  طراحي و تعديل استراتژي ها و برنامه هاي كاري بويژه در 

 مشاغل حساس  انجام داد.  

 ، نوبت كاري، پرستاري.: فرسودگي شغليواژه هاي كليدي

mailto:Rajabi@skums.ac.ir
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 ،09138847748تلفن:  -كاردرمانيگروه  -دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي -هرانت :نويسنده مسئول 

 E-mail: a.rahmani.ot@gmail.com 
 

شناختيمديريت درد مزمن با استفاده از رويكرد رفتاردرماني   

 كازروني، نرجس يارمحمدي، سيده ليال حسيني ، نازنين مانيرضوان تهجدي، بلداجي آزاده رحماني

 ، تهران، ايران.دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي، كاردرمانيگروه 

 

 چكيده:

كيفيت زندگي كه همواره تهديدي براي  شود مزمن به عنوان رنجي طوالني مدت و العالج تلقي مي درد زمينه و هدف:
درماني شناختي به عنوان روشي براي آموختن  معرفي رويكرد رفتار ،اين مطالعه هدف بنابراين گردد. مبتاليان محسوب مي

 . دردهاي مزمن به بيماران است مهارت مديريت

 الكترونيكياز منابع دردهاي مزمن  مديريتدر درماني شناختي  رفتاررويكرد  در اين مطالعه براي معرفي: روش بررسي
 Managing Chronic Pain( A Cognitive-Behavioral وكتاب  pubmed ،web of knowledge ،google Cochrane چون

Therapy Approach)به نويسندگي  John D. Otis استفاده شد . 

 
ماه)باقي بماند، فرد عكس العملهاي سايكولوژيكال بيشتري 4-2چنانچه درد حاد بيش از مدت زمان خاص آن( يافته ها:

چون سوماتيزيشن و عصبانيت تجربه خواهد كرد و ادامه اين شرايط باعث خواهد شد كه زندگي بيمار گونه فرد او را از 
در شرايط مزمن درد قرار گرفته است. درد مزمن به  اداي مسئوليت و زندگي اجتماعي اش دور كند. در اين صورت فرد

شناخته مي شود بنابراين توجه به بعد رواني و اجتماعي آن، در كنار استفاده از داروها  biosychosocialعنوان فرآيندي 
يكرد رويكردي حل مسأله گراست كه نيازمند حضور فعال بيمار است. اين رو CBTضروري به نظر مي رسد. در اين راستا 

با گام هاي برنامه ريزي شده چون شناساندن تأثير متقابل فعاليت و هيجانات روزمره با مكانيسم درد، آموزش تكنيك هاي 
آرام سازي، شناساندن خطاهاي شناختي و روش متوقف كردن آنها ،آموزش نحوه زمان بندي فعاليت براساس فاصله زماني 

تا برنامه ريزي براي پيشگيري از عود مجدد درد، سعي در ارتقاي كيفيت زندگي و نه براساس ميزان كار انجام شده و نهاي
 اين بيماران دارد.

 باتوجه به اهميت پرداختن به مشكالت سايكولوژي بيماران مبتال به درد مزمن در كنار مسائل جسماني آنان،: نتيجه گيري
CBT   به موفقيت  درمان چنين بيماراني ناديده گرفته مي شوند،مي تواند با تآثير بر سايكوپاتولوژي هايي كه معموال در

 توانبخشي اين بيماران كمك كند.

 

 مديريت درد، درد مزمن، رفتار درماني شناختي. :واژه هاي كليدي
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 09364936188كارشناسي ارشد روان شناسي،  تلفن:   -گروه روان شناسي -دانشگاه پيام نور واحد الشتر  -: لرستاننويسنده مسئول 

 E-mail: rahmani_samira23@yahoo.com  
  

 بررسي رابطه عاطفه مثبت و منفي با رضايت از زندگي در بيماران ديابتي

 سميرا رحماني جوانمرد، بنفشه حسنوند

 روه روان شناسي، دانشگاه پيام نور واحد الشتر، لرستان، ايران.گ

 

 چكيده:

كه بر عملكرد فيزيكي، وضعيت روحي، ارتباطات  بيماري ديابت يكي از بيماري هاي مزمن شايع است زمينه و هدف:
فردي، خانوادگي، اجتماعي و به طور كلي سالمت عمومي و بهزيستي روان شناختي و احساس خوب بودن بيماران تاثير 

هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه عاطفه مثبت و منفي در پيش بيني رضايت از زندگي در بيماران مبتال به  .منفي دارد
 مي باشد. ديابت

 300مقطعي است. جامعه آماري شامل تمامي بيماران ديابتي به حجم  -پژوهش حاضر از نوع توصيفي روش بررسي:
نفر به صورت نمونه گيري تصادفي با همكاري مراكز بهداشتي، درماني و كمك رابطان  100نفر بود كه از اين ميان تعداد 

) و رضايت از 1988عاطفه مثبت و منفي واتسون و همكاران (ز پرسشنامه جهت گردآوري داده ها ابهداشت انتخاب شدند. 
و داده ها با استفاده از آزمون آماري ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل  استفاده شد )1985زندگي دينر و همكاران (

 شد. 

ي و معني داري و  عاطفه مثبت رابطه نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان داد كه عاطفه منفي رابطه منف يافته ها:
 .مثبت و معني داري با رضايت از زندگي دارند

 بيماران را تحت تأثير قرار بهزيستي روان شناختيديابت بيماري مزمني است كه كيفيت زندگي و  نتيجه گيري:
 .دهد مي

 

 .عاطفه مثبت، عاطفه منفي، رضايت از زندگي :واژه هاي كليدي

mailto:rahmani_samira23@yahoo.com


 1392خرداد  8-9                                                                                                                             ي شهركردكمجله دانشگاه علوم پزش

 سايكوسوماتيك كنگرهپنجمين ويژه نامه                  
5th Congress of psychosomatic 

۹۸ 
 

 پوستر

 

 

 
 ،09139786194تلفن:   -كارشناس امور حقوقي -مركز بهداشت استان -دانشگاه علوم پزشكي -شهركرد: مسئولنويسنده  

   E-mail: r.rafiee23@yahoo.com 

  قوانين داخليبررسي حقوق معلولين درحوزه اشتغال از منظر اسناد بين المللي و 

 راضيه رفيعي وردنجاني، زهرا پرمر
 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران.

 
 چكيده:

در تعامل با موانع  ذهني يا حسي بوده، معلول شخصي است كه داراي نقايص طوالني مدت فيزيكي، زمينه و هدف:
اشتغال در زندگي  ديگران دچار تاخير شوند. مختلف ممكن است از نظر مشاركت كامل و موثر بر اساس اصول مساوي با

 از هدف مي باشد.ناشي از آن ايجاد احساس سربلندي، قابليت و استقالل از پيامدهاي  زيرافرد معلول نقشي فراتر داشته 
از حمايت و تضمين بهره مندي كامل و برابر تمامي افراد معلول از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين  اين مطالعه ارتقاء،

ميان افراد معلول و ساير » اصل عدم تبعيض«و » هاي شغلي اصل تساوي فرصت«لذا رعايت  .آنان مي باشد جمله اشتغال
 .افراد ضرورت دارد

كتب، مقاالت و «اين مطالعه براساس روش توصيفي، تحليلي گرداوري شده و از منابع كتابخانه اي نظير روش بررسي: 
 سايت بهره گرفته شده است.

يكي از  1983سال  مصوب سازمان بين المللي كار در» بازتواني و اشتغال معلوالن«159مقاوله نامه شماره ته ها: ياف
مشاركت كامل اشخاص معلول در بررسي ها حاكي از لزوم ترين اسناد بين المللي در رابطه با كار معلوالن مي باشد.  مهم

  معلول بوده است.زندگي اجتماعي و گسترش برابري فرصت ها براي فرد 

استخدام و درخصوص براي رسيدن به تمام خواستهاي بشري در مورد كار معلوالن، نخستين وبلندترين گام  نتيجه گيري:
از سوي ديگر براي از بين بردن نگرشهاي منفي و و  را مي طلبددولت  حمايتدر مشاغل متناسب  اين قشربه كارگيري 
   رسانه ها و ساير ارگان ها نقش بسزايي دارند. معلولاجتماعي افراد–موانع رواني

 

 .قوانين داخلي، اسناد بين المللي، اشتغال، معلول :واژه هاي كليدي

mailto:r.rafiee23@yahoo.com
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 ،09112378826تلفن: -عضو هيات علمي -دانشگاه آزاد اسالمي واحد جيرفت -جيرفت :نويسنده مسئول               
E-mail: jiroft_university@yahoo.com  

 استرس بررسي شيوه هاي مقابله با

 فرشته روشن
 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد جيرفت، جيرفت،ايران.

 

 چكيده:

اجتنابي است.  روي آوري ويكي از مدل هاي نظري در مطالعه شيوه ها ي مقابله با استرس، سبك هاي  زمينه و هدف:
ستقيم با عامل استرس زا اطالق سبك مقابله روي آوري به فعاليت هاي رفتاري، شناختي و هيجاني به منظور مواجهه م

شود. سبك مقابله اجتنابي با دوري گزيدن از عامل استرس زا از طريق ناديده انگاشتن، بي اهميت دانستن، ايجاد فاصله  مي
 گرفتن از ديگران يا سرگرم شدن با تكليف ديگر، مشخص مي شود.روان شناختي، كمك 

جامعه آماري تحقيق حاضر را كليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد جيرفت تشكيل داده اند كه با  روش بررسي:
سوالي، كه روايي  40نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه  380استفاده از جدول مورگان تعداد 

آن توسط بشارت مورد تاييد قرار گرفته است. اين پرسشنامه دو سبك مقابله رويارويي و اجتنابي را  )87/0) و اعتبار(91/0(
 تجزيه و تحليل شدند.  P≥ 05/0و واريانس يك طرفه در سطح Tمي سنجد. كليه فرضيه هاي تحقيق با استفاده از آزمون 

نشان داد كه افراد براي مقابله با استرس از شيوه اجتنابي بيشتر از شيوه رويارويي استفاده مي كنند. نتايج تحقيق  يافته ها:
همچنين افراد با تحصيالت ديپلم، زير ديپلم و ليسانس و باالتر، به ترتيب از سبك مقابله اجتنابي بيشتر استفاده مي كردند؛  

عني داري وجود نداشت. عالوه بر اين، بين شيوه هاي مقابله  زنان و مردان اما بين سبك مقابله رويارويي اين افراد تفاوت م
  تفاوت معني داري مشاهده نگرديد.

 استفاده از شيوه اجتنابي در مقابله با استرسورها مناسب باشد.با توجه به نتايج اين مطالعه، : نتيجه گيري
 

 اجتنابي. سبك مقابله روي آوري، سبك مقابلهاسترس،  :واژه هاي كليدي

mailto:jiroft_university@yahoo.com
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  05282240016تلفن:  – 3روبروي انديشه -خيابان انديشه - تربت جام -خراسان رضوي نويسنده مسئول: 
E-mail:rahnamarahnama500@yahoo.com                    

  

افسردگي ،اضطراب و ثر بخشي درمان  آموزش مؤلفه هاي هوش معنوي بر ا

 استرس بيماران كرونر قلبي

 4پريسا غفاري،  3فرهاد سلجوقي، 2مهين عصمتي مقدم،  1فرشته مباشري، 1بي بي فهيمه شجاعي، 1فاطمه رهنما
مشهد، ايران؛  فردوسي مشهد،دانشگاه 3، بيرجند، ايران؛ بيرجنداسالمي واحد دانشگاه آزاد 2، تربت جام، ايران؛ تربت جاماسالمي واحد دانشگاه آزاد 1

 ، فريمان، ايران.فريمانواحد دانشگاه پيام نور 4

 

 چكيده:

و اضطراب  افسردگي، پژوهش حاضربررسي اثر بخشي درمان آموزش مؤلفه هاي هوش معنوي بر زمينه و هدف:
 .استرس بيماران كرونر قلبي است

نفر به  40است.  كه تعداد   91در سال  تربت جامشهرستان  بيماران كرونر قلبي جامعه آماري شامل كليه روش بررسي:
. ند) تقسيم شدنفر20و گروه آزمايش( )نفر20گروه كنترل( سپس به تصادف به دو صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب،

 . ندفتقرار گر تحت تاثير آموزش مؤلفه هاي هوش معنوي (متغير مستقل) اي دقيقه 90جلسه 18سپس گروه آزمايش به مدت 
. داده ها با استفاده از آزمون تحليل كوواريانس مورد بود) DASS21 )1995 پرسشنامه ابزار مورد استفاده در اين پژوهش

 .ندتجزيه و تحليل قرار گرفت

، تفاوت معناداري  ميان گروه آزمايش و كنترل درمؤلفه هاي افسردگي، اضطراب و استرس در  نتايج نشان داد :يافته ها
 ) مشاهده شد.P>05/0(سطح

 نتايج در جهت تأييد فرضيات پژوهش مبني بر اثر بخشي آموزش هوش معنوي بر افسردگي، ا ضطراب و: نتيجه گيري

 .استرس در بيماران كرونر قلبي بود

 

   .هوش معنوي، افسردگي، اضطراب، استرس، كرونر قلبي :واژه هاي كليدي

mailto:RAHNAMARAHNAMA500@YAHOO.COM
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 09395755087 :تلفن -روانشناسي بالينيكارشناسي ارشد  -گروه روانشناسي  -دانشگاه علوم پزشكي -اصفهان :نويسنده مسئول 
 E-mail: Biatrigi@yahoo.com 

 

زندگي بيماران مولتيپل اسكلروزيس ثير ميزان شدت خستگي بر كيفيتتأ  

 فريبا يزدخواستي، مسعود اعتمادي فر، بهزاد ريگي كوته
 گروه روانشناسي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.

 

 

 چكيده:

باشد كه تأثيري منفي بر كيفيت زندگي ترين عالئم بيماري مولتيپل اسكلروزيس ميخستگي مزمن از شايع زمينه و هدف:
تأثير ميزان شدت خستگي بر كيفيت زندگي بيماران مولتيپل اين بيماران دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسي 

 اسكلروزيس انجام شده است.

باشد و جامعه آماري پژوهش كليه بيماران مبتال به مولتيپل همبستگي مي-پژوهش حاضر توصيفي روش بررسي:
گيري هدفمند به عنوان نمونه نهاس با استفاده از روش نموبيمار مبتال به ام 96باشد كه تعداد اسكلروزيس شهر اصفهان مي

) MSQL54نامه كيفيت زندگي () و پرسشFSSانتخاب شدند. ابزار به كار رفته در پژوهش حاضر مقياس شدت خستگي(
 استاندارد) و آمارتوصيفي(ميانگين و انحرافآماري از آمارو براي تحليل SPSS افزاراطالعات از نرمباشد. براي تحليلمي

 بستگي و رگرسيون) استفاده شد.استنباطي(هم

ها نشان داد كه بين شدت خستگي و كيفيت يافتهباشد. مي )3/39±1/9ميانگين سنّي شركت كنندگان (: يافته ها
 . همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه شدت خستگي ≥p )01/0زندگي پايين رابطه معناداري وجود دارد(

  .≥p )01/0باشد(ميكننده كيفيت زندگي بينيپيش

يفيت زندگي بيماران ام اس به كارگيري مداخالت در كاهش شدت خستگي منجر به ارتقاي ك: نتيجه گيري
 .شودمي

 

 .شدت خستگي، كيفيت زندگي، مولتيپل اسكلروزيس :واژه هاي كليدي
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 بررسي وضعيت استرس و اختالالت روان تني در جوانان

 1مرضيه رئيسي

 .علوم پزشكي تهران، تهران، ايران گروه مامايي، دانشگاه

 

 چكيده:

نشانه هاي جسمي با يكديگر مي باشد. استرس اختالالت روان تني تعامل پيچيده عوامل روانشناختي و زمينه و هدف: 
به عنوان عنصر اساسي ايجاد يا تشديد اختالالت روان تني محسوب مي شود. هدف از نگارش اين مقاله بررسي وضعيت 
استرس و اختالالت روان تني در جوانان و ارائه راهكارهايي جهت كاهش استرس و به دنبال آن كاهش نشانه هاي روان 

 د.تني مي باش

 پژوهش حاضر مطالعه مروري از سايت ها، كتب و مجالت معتبر مي باشد. روش بررسي:

مورد در ارتباط با  10سال گذشته به دست آمد كه  10چكيده در اين زمينه در 10مقاله كامل پژوهشي و 30يافته ها:
سالگي شروع مي شوند 24تا  12ياز تن روان شكايات جوانان بود و يافته هاي آنها در راستاي اهداف اين مطالعه بود. اغلب

كه با افزايش سن، شايع ترمي شوند. دختران بيشتر از پسران نشانه هاي روان تني را تجربه مي كنند. اخيراً شكايات روان 
تني در بين جوانان افزايش يافته است چرا كه ديده شده تعداد بيشتري از دانشجويان به مراكز مشاوره مراجعه كرده و از 

شكالت روان تني خود شكايت داشته اند. خيلي از آنها دچار سردرد، دردهاي شكمي و كم اشتهايي بوده اند كه از نشانه م
 .هاي روان تني محسوب مي شوند

با توجه به تأثير استرس در ايجاد نشانه هاي روان تني مهم ترين قدم در درمان، كاهش استرس مي باشد.  نتيجه گيري:
ها مي توانند ذهن را از مسائل استرس زا بازدارند. صحبت كردن يا نوشتن در مورد هيجان ها روش هاي بسياري از ورزش 

 ديگري هستند كه مي توانند استرس را كاهش دهند.

 اختالالت رواني، استرس، جوانان.واژه هاي كليدي: 
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                              E-mail: ziba758@gmail.com  ،گروه مامايي -علوم پزشكيدانشگاه  -: شهركردنده مسئولنويس       

 بررسي تاثير ماساژ شيرخوار بر اضطراب مادران بعد از زايمان 

 زيبا رئيسي دهكردي،  معصومه دل آرام
 گروه مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران.

 

 چكيده:

مظاهر قدرت الهي است و مي تواند موجب : بي ترديد بارداري و زايمان اوج هنر نمايي خلقت و از فزمينه و هد
برانگيختن قدرتمند احساسات و هيجانات به گونه اي شود كه در بعضي از زنان عالئم افسردگي، اضطراب و تروما ايجاد 

 نمايد.

نفر از مادران   160اين پژوهش يك كارآزمايي باليني تصادفي  بود. شركت كنندگان در اين مطالعه  روش بررسي:
 10كننده به مركز بهداشتي درماني منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهركرد بودند كه جهت مراقبت روز مراجعه 

پس از گرفتن رضايت نامه كتبي، مادران به طور تصادفي به دو  گروه  مداخله و كنترل  .بعد از زايمان مراجعه كرده بودند
ماساژ مي  28دقيقه و به مدت  15هر نوبت به مدت  ،نوبت در روز 2 شيرخوار خود را  ،تقسيم شدند.در گروه مداخله مادر

سپس ميانگين اضطراب مادران در دو  گروه در ابتدا و . و در گروه كنترل هيچگونه ماساژي به  شيرخوار داده نمي شد داد
سشنامه سنجش ابزار گردآوري اطالعات شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافيك، پر در پايان مداخله مقايسه گرديد.

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  SPSSاضطراب آشكار اشپيل برگر بود. اطالعات جمع آوري شده توسط نرم افزار 

بود و  11/19± 8/6بعد از مداخله  و  4/33± 5/9ميانگين نمره اضطراب قبل از مداخله (گروه ماساژ شيرخوار) : يافته ها
). P> 001/0داري را بين ميانگين اضطراب قبل و بعد از مداخله با ماساژ شيرخوار نشان داد( آزمون آماري تفاوت معني

كاهش  8/34± 8/12در مقايسه با گروه كنترل 11/19± 8/6ميانگين نمره اضطراب بعد از مداخله در گروه ماساژ شيرخوار 
 ).P> 001/0قابل توجه داشت (

 .ه ماساژ شيرخوار توسط مادر در كاهش اضطراب مادر موثر بوده استنتايج اين پژوهش نشان داد ك :نتيجه گيري

 

 .اضطراب، شيرخوار، ماساژ :واژه هاي كليدي

mailto:ziba758@gmail.com
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 ،عضو هسته مطالعاتي روانشناسي رازي -دانشجوي كارشناس ارشد روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه :نويسنده مسئول 

 E-mail: Ali.molaei65@yahoo.com 

  نقش راهبردهاي مقابله با استرس در پيش بيني سالمت عمومي بيماران كليوي

 يرستم، سميرا علي مواليي پاردهعلي زكي يي، 
  كرمانشاه، ايران. ،دانشگاه رازي ،دانشجوي كارشناس ارشد روانشناسي

 

 چكيده:

 بيماران اين گرفته است اما صورت در حيطه درمان بيماران كليوي كه هاييپيشرفت با وجود تمام :زمينه و هدف

كنند، اين پژوهش با هدف تعيين نقش راهبردهاي مقابله مي تجربه را افسردگي و اضطراب استرس، از سطوح بااليي همچنان

 بيني سالمت عمومي بيماران كليوي انجام گرفت.با استرس در پيش
 

شد كه تعداد ليوي كرمانشاه ميشامل كليه بيماران كليوي عضو انجمن بيماران ك جامعه آماري پژوهش روش بررسي:
مرد). ابزار گرد آوري  51زن و  9ها انتخاب شد(شامل نفر از ميان آن 60گيري در دسترس نفر بود به روش نمونه 1063ا آنه

پژوهش اين ابله با استرس اندلر و پاركر. ) و پرسشنامه راهبرد هاي مقGHQسالمت عمومي( ها عبارت بود از پرسشنامهداده
 هاي آماري همبستگي و رگرسيون استفاده شد.ها از شاخصتوصيفي از نوع همبستگي بود كه براي تجزيه و تحليل داده

 مدار بامدار با سالمت عمومي رابطه منفي و معناداري دارد ولي راهبرد اجتنابنتايج نشان داد كه راهبرد مسئله ها:يافته
مدار با سالمت عمومي رابطه معناداري نداشت. نتايج سالمت عمومي رابطه مثبت و معناداري دارد. اما راهبرد هيجان

مدار ساير متغيرها توان پيش بيني سالمت پژوهش بيان گر آن است كه از متغيرهاي مورد بررسي غير از راهبرد هيجان
 عمومي را در بيماران كليوي دارند.

 

كنند، استفاده بيماران كليوي نسبت به وضيعتي كه دارند استرس زيادي را تحمل ميبا توجه به اينكه  گيري:نتيجه
 سالمت عمومي اين بيماران نقش مهمي دارد. مناسب از راهبردهاي مقابله با استرس درارتقاء

 

 .سالمت عمومي، بيمار كليوي، راهبردهاي مقابله با استرس :واژه هاي كليدي
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 ،09133168472تلفن:  -گروه روانشناسي -دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان -اصفهان :مسئولنويسنده  

E-mail: Sep_mani@yahoo.com  

 اختالالت هاي نشانه كاهش در آرامي تن بر تاكيد با درماني شناخت تاثير بررسي

 تني روان مشكالت و يادگيري

 دكتر احمدرضا عابدي ماندانا سپنتا،
 گروه روانشناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران.

 

 چكيده:

 هاي نشانه كاهش بر آرامي تن بر تاكيد با درماني شناخت تاثير بررسي حاضر پژوهش انجام از هدف زمينه و هدف:
 باشد. مي يادگيري در ناتوان كودكان در) سردرد درد، دل(  تني روان و يادگيري اختالالت

 يادگيري اختالل به مبتال آموزان دانش 5 منظور اين براي. باشد مي منفرد -آزمودني اين مطالعه يك طرح: روش بررسي
 شد.  اجرا آنها روي بر جلسه 8 طي و يكماه مدت به درماني شناخت روش و شدند انتخاب هدفمند گيري نمونه روش به

 هاي نشانه كاهش و يادگيري اختالالت بهبود در آرامي تن تمرينات آموزش و درماني شناخت داد نشان ها يافته يافته ها:
 .باشد مي موثر تني روان

 نفس به اعتماد ارتقاء و نفس عزت ترميم به) يادگيري مشكالت اصالح( آموزشي برنامه اجراي با همزمان: نتيجه گيري
 مشكالت تنها نه ،)جلسه 2 اي هفته( يكماه از پس. شد پرداخته درماني با رويكرد شناخت  ناكام و مضطرب آموز دانش

 براي. كرد بروز كمتر) سردرد و درد دل(  تني روان دردهاي بلكه شد حاصل تحصيلي پيشرفت و كرد پيدا بهبود يادگيري
 .گيرند قرار استفاده مورد الزم مواقع در تا گرديد ارائه والدين به آموزشها اين بيماريها، اين مجدد عود از پيشگيري

  
 شناخت درماني، تن آرامي، روان تني. :واژه هاي كليدي

mailto:Sep_mani@yahoo.com
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 E-mail: sepehri_f66@yahoo.com،  09132517835تلفن:  -گروه روانشناسي -دانشگاه اصفهان -: اصفهاننويسنده مسئول

  

خودبيمارانگاري  و پريشيپرخاشگري، روان اضطراب، اي افسردگي،بررسي مقايسه

سالم افراد و ميگرن به مبتال بيماران در  
 فريبا سپهري1، كريم عسگري1، محمدرضا نجفي2، حسينعلي مهرابي1

 ، ايران.دانشگاه اصفهان، اصفهانگروه مغز و اعصاب،  2، ايران؛ دانشگاه اصفهان، اصفهانگروه روانشناسي،  1

 
 چكيده:

طرفه، ضرباندار و اغلب همراه با : ميگرن سردرد شايعي است كه بصورت يكزمينه و هدف
 روانشناختي عالئم ايمقايسه بررسي حاضر، هدف پژوهش شود.مشكالت روانشناختي ظاهر مي

.است سالم افراد و ميگرن به مبتال بيماران در  

 با باشد كهمي اصفهان پزشكيعلوم دانشگاه دانشجويان آماري پژوهش كليهجامعه روش بررسي:
دانشجوي  66 و) مرد 35-زن 37( ميگرن به مبتال دانشجوي 72دسترس،  در گيرينمونه روش
 مغز متخصص توسط بيماران پژوهش، اين در براي نمونه انتخاب شدند.) مرد 32 -زن 34( سالم

. ميگرن گرفتند تشخيص) سردرد الملليبين انجمن تشخيصي معيار( IHS پرسشنامه و اعصاب و
 توصيفي هاي،آزمون SPSS-17 از هاداده تحليل و براي تجزيه .باشدمي scl90ابزار پژوهش سياهه 

 استفاده شد.) مستقلT همبستگي،( استنباطي هايآزمون و) استاندارد ميانگين، انحراف(

 اضطراب، هاي افسردگي،دانشجويان سالم در تمامي زيرمقياسدانشجويان بيمار و  بين داد كه نشان هايافته يافته ها:
و دانشجويان مبتال به ميگرن مشكالت ) P>01/0(دارد وجود معناداري خودبيمارانگاري تفاوت پرخاشگري، روانپريشي و

  اند.روانشناختي بيشتري نسبت به دانشجويان سالم داشته

آگهي و درمان ر بيماران مبتال به ميگرن در پيشروانشناختي شايع د توجه به مشكالتبا نتايج بدست آمده : نتيجه گيري
 .است موثر هاآن

 

 ميگرن، دانشجويان، عالئم روانشناختي. :واژه هاي كليدي

mailto:sepehri_f66@yahoo.com
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 E-mail: sepehri_f66@yahoo.com،  09132517835تلفن:  -گروه روانشناسي -دانشگاه اصفهان -: اصفهاننويسنده مسئول

 

فردي، ترس مرضي، جسماني، حساسيت در روابط بينايتاي شكبررسي مقايسه

سالم افراد و ميگرن به مبتال بيماران اجبار در -افكار پارانوئيدي و وسواس  
 فريبا سپهري1، كريم عسگري1، محمدرضا نجفي2، حسينعلي مهرابي1

 ، ايران.دانشگاه اصفهان، اصفهانگروه مغز و اعصاب،  2، ايران؛ دانشگاه اصفهان، اصفهانگروه روانشناسي،  1

 

 چكيده:

شود و اغلب با بروز طرفه و غالبا ضرباندار ظاهر ميترين نوع سردرد است كه بصورت يكميگرن شايعزمينه و هدف:
اي عالئم روانشناختي در بيماران مبتال به است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسي مقايسهمشكالت روانشناختي شايع همراه 

  .ميگرن و افراد سالم انجام شده است

-در گيرينمونه روش با باشد كهمي علوم پزشكي اصفهان دانشگاه دانشجويان كليه آماري پژوهش،جامعه روش بررسي:
 براي نمونه انتخاب شدند.) مرد 32 -زن 34( دانشجوي سالم 66 و) مرد 35-زن 37( ميگرن به مبتال دانشجوي 72دسترس، 

) سردرد الملليبين انجمن تشخيصي معيار( IHS پرسشنامه و اعصاب و مغز متخصص توسط بيماران پژوهش، اين در
  .باشدمي scl90ابزار پژوهش سياهه . ميگرن گرفتند تشخيص

 در هاي شكايات جسماني، حساسيتزيرمقياسو دانشجويان سالم در  بيماردانشجويان  بين كه نشان داد هايافته يافته ها:
ويان بيمار مشكالت و دانشج )P>01/0(دارد وجود يمعنادار تفاوت اجبار -، وسواسمرضي، ترسفرديبين روابط

انوئيدي تفاوت معناداري افكار پار در مقياسدو گروه،  . اما بيننسبت به دانشجويان سالم داشتندشناختي بيشتري روان
 مشاهده نشد.

لزوم توجه به پيشگيري و درمان مشكالت روانشناختي در بيماران ميگرن با توجه به نتايج حاصل شده، : نتيجه گيري
 بسيار مهم مي باشد.

 

 .عالئم روانشناختي، ميگرن، دانشجويان: واژه هاي كليدي

mailto:sepehri_f66@yahoo.com
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 ؛ 9153870735تلفن:   -كارشناسي ارشد باليني  -دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي  -دانشگاه اصفهان  -اصفهان نويسنده مسئول:
                  E-mail: Hsajjadpour@yahoo.com  

 مقايسه ابعاد حمايت اجتماعي ادراك شده در افراد مبتال به تاالسمي ماژور و افراد عادي

 عبدالخليل قرنجيك، سجاد همتي، سپيده مرتضوي، سيد حامد سجادپور
 ، اصفهان، ايراندانشگاه اصفهان

 

 چكيده:

اين مطالعه با هدف مقايسه ابعاد حمايت اجتماعي ادراك شده در افراد مبتال به تاالسمي ماژور و افراد  :زمينه و هدف
 عادي صورت گرفت.

است. جامعه آماري اين مطالعه كليه بيماران مبتال به تاالسمي تحليلي  –پژوهش حاضر از نوع توصيفي  روش بررسي:
نفر به  60سال داشتند. از اين تعداد  18تا  14ماژور مراجعه كننده به بيمارستان سيد الشهدا شهر اصفهان بودند كه بين 

سالم گروه شاهد انتخاب نفر از همكالسي هاي آنها به عنوان افراد  60روش نمونه گيري در دسترس به عنوان گروه مورد و 
 استفاده شد. داده ها با (PSSS)شدند. براي گرد آوري اطالعات از پرسشنامه حمايت اجتماعي ادراك شده چند بعدي 

و با استفاده از آزمون آماري تحليل واريانس چند متغيره(مانووا) مورد تجزيه و تحليل قرار   Spssاستفاده از نرم افزار 
 گرفت.

نتايج نشان داد كه تفاوت آماري معناداري در مولفه حمايت دوستان در دو گروه مورد و شاهد وجود  يافته ها:
). افراد مبتال به تاالسمي ماژور نمرات پايين تري نسبت به گروه شاهد در مقياس حمايت دوستان داشتند. >۰۵/۰Pداشت(

 ن نمرات دو گروه مشاهده نشد.ولي در مولفه هاي حمايت خانواده و افراد مهم تفاوت معناداري بي

شان حمايت اجتماعي مورد نياز را  تاالسمي ماژور از سوي دوستان اين پژوهش نشان داد كه افراد مبتال به نتيجه گيري:
 دريافت نمي كنند.

 

 تاالسمي ماژور، حمايت اجتماعي ادراك شده، افراد سالم :واژه هاي كليدي
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 Email: Hsajjadpour@yahoo.com  ؛09153870735تلفن:   -روانشناسي بالينيگروه  -دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي -دانشگاه اصفهان  -اصفهان نويسنده مسئول:

 رابطه  خودكارآمدي با جهت گيري زندگي خوشبينانه در بيماران مبتال به سرطان

 سپيده مرتضوي ، ايمان نجار كاخگي، عبدالخليل قرنجيك، سيد حامد سجادپور

 ، اصفهان، ايران.دانشگاه اصفهان

 

 چكيده:

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين خودكارآمدي با جهت گيري زندگي خوشبينانه در بيماران مبتال  زمينه و هدف:
 گرفت.به سرطان شهر اصفهان صورت 

همبستگي مي باشد. جامعه آماري اين مطالعه كليه بيماران مبتال به  –پژوهش حاضر از نوع توصيفي  روش بررسي:
نفر به روش نمونه گيري در  117سرطان مراجعه كننده به بيمارستان سيد الشهدا شهر اصفهان بودند كه از اين تعداد 

ي زندگي و جهت گير )GSEدسترس انتخاب شدند. براي گرد آوري اطالعات از پرسشنامه هاي خودكارآمدي عمومي(
 و روش همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  Spssاستفاده از نرم افزار  استفاده شد. داده ها با شيير و كارور

يافته هاي پژوهش نشان مي دهد بين خودكارآمدي و جهت گيري زندگي خوشبينانه رابطه مثبت معنا دار وجود  يافته ها:
 ).P>05/0دارد (

نتيجه اين پژوهش نشان مي دهد كه در افراد مبتال به سرطان، خودكارآمدي باال با جهت گيري زندگي  نتيجه گيري:
خوشبينانه همراه است. در نتيجه با افزايش خودكارآمدي اين بيماران مي توان نگرش آنها نسبت آينده را خوشبينانه تر 

 ساخت.

 

 .شبينانه، سرطانخودكارآمدي عمومي، جهت گيري زندگي خو :واژه هاي كليدي
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 ،09151126805تلفن:  -گروه روانشناسي -دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربت جام -نويسنده مسئول: تربت جام

 E-mail:h.seifi63@yahoo.  com 

سرطان  در بيماران مبتال به بيماري كرونر قلبي، Dبررسي مقايسه اي تيپ شخصيتي 

 و افراد سالم

 حميد سيفي، پريسا رحيمي زاده

تربت جام، ايران.  ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربت جامگروه روانشناسي،   

 چكيده:

مبتال به بيماري  در بيماران (زن و مرد) Dپژوهش حاضر با هدف بررسي مقايسه اي تيپ شخصيتي  زمينه و هدف:
 .سرطان و افراد سالم صورت گرفت كرونر قلبي،

بيماران كرونر قلبي مراجعه كننده به بيمارستان رضوي ش از نوع طرح هاي پس رويدادي است. اين پژوه روش بررسي:
بان تا بهمن ماه آمشهد و بيماران مبتال به سرطان مراجعه كننده به مركز درماني رضا(ع) مشهد و همراهان اين بيماران كه از 

نفر  150نمونه آماري شامل  .مطالعه را تشكيل مي دادند اريجامعه آم، به مراكز درماني مذكور مراجعه نمودند 1390
نفر افراد سالم بودند كه با روش نمونه گيري در  50نفر بيمار سرطاني و 50نفر كرونر قلبي، 50نفر مرد)، 75نفر زن ،75(

 .بود D ابزار اين پزوهش شامل مقياس تيپ دسترس انتخاب شدند.

سرطان و افراد سالم در  در زنان مبتال به بيماري كرونر قلبي،D ين تيپ شخصيتي نتايج نشان دادكه تفاوت ب يافته ها:
 ،ردان مبتال به بيماري كرونر قلبيدر م Dتفاوت بين تيپ شخصيتي  ر شد.معنادا) F)۷۲/۲=(۹۰/۴۹و  P>۰۰۱/۰(سطح

معنادار شد. نتايج به دست آمده از آزمون هاي تعقيبي ) F)۷۲/۲=(۵۲/۹و  P>۰۰۱/۰( سطح رسرطان و افراد سالم د
ي تفاوت معناداري وجود در افراد كرونر قلبي و بيماران سرطاني با افراد عاد Dنشان داد كه بين تيپ شخصيت 

 .)<05/0pدر افراد كرونر قلبي با بيماران سرطاني تفاوت معناداري وجود ندارد ( D). ولي بين تيپ شخصيت  >05/0pدارد(

كرونر قلبي و سرطان با افراد  بيماري در افراد مبتال بههم در زنان و هم در مردان  Dبين تيپ شخصيتي : نتيجه گيري
 .بين گروههاي بيمار وجود ندارد Dتيپ شخصيتي تفاوت معني داري بين ولي  سالم تفاوت وجود دارد

 

 سرطان.بيماري  -اري كرونر قلبيبيم، Dتيپ شخصيتي : واژه هاي كليدي
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                                                ،021-88984464تلفن:   -گروه فلسفه  -دانشگاه صنعتي اميركبير  -تهران نويسنده مسئول:

E-mail:  vaez.dawn1985@gmail.com 

 ثير حلقه كندوكاو فلسفي بر كاهش نشانه هاي بيماري روان تني كودكانأبررسي ت

 2محمد رضا واعظ شهرستاني ،1اكرم شاطالبي

 تهران، ايران. گروه فلسفه، دانشگاه صنعتي اميركبير،2گروه روانشناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري، ساري، ايران؛ 1

 چكيده:

، يا بر سر دو راهي هايي قرار مي دبا مشكالتي مواجه مي شو انسان در بسياري از عرصه هاي زندگي زمينه و هدف:

. گاهي دبه دنبال راه حل مي گرد د، سردرگم مي شودكه در اين شرايط كامالً احساس گيجي، عدم اطمينان مي كن دگير

براي ما به همراه دارد. در مواردي كه اين حوادث رواني با  را قرار گرفتن در چنين موقعيت هايي عوارض جسماني

باط هستند به طوري كه عوامل رواني ياد شده در شروع و اختالالت جسماني و نشانه هاي بدني به طور تنگاتنگ در ارت

 تشديد اين عوارض جسماني مؤثرند، مي توان براي اين نوع از بيماري ها از اصطالح اختالالت روان تني استفاده كرد.

 بررسي تأثير حلقه كندوكاو فلسفي بر كاهش نشانه هاي بيماري روان تني كودكان مي باشد.هدف اين پزوهش 

 :  ااين مطالعه با استفاده از بررسي متون و منابع اينترنتي انجام گرديد.بررسيروش 

در حال حاضر براي درمان اختالالت روان تني چندين رويكرد وجود دارد. يكي از رويكردهاي درماني  اين   يافته ها:
 منظور به كه هستند راهبردهايي شامل رفتاري شناختي هاي براي اختالالت روان تني، رويكرد رفتاري شناختي است. درمان

 الگوي بر تأثيرگذاري با تا شود مي در اين روش كوشش .اند شده داراي اختالل طراحي افراد رفتار و نگرش تفكر، تغيير
ر اين مقاله سعي مي شود به طور توصيفي به نقش حلقه كندوكاو د .شود صالحي او اعمال جو، افكار، درمان هشيار فكري

 فلسفي براي درمان بيماري هاي روان تني پرداخته شود. اين كار از طريق پرداختن به تفكر انتقادي انجام مي شود. 

از نظر متيو  نويسندگان مقاله معتقدند ارتقاء مهارت هايي همچون تفكر انتقادي و خالق در نوجوانان كهنتيجه گيري: 
 ليپمن مؤلفه هاي تفكر تأملي هستند، مي تواند بر كاهش نشانه هاي اختالالت روان تني مؤثر واقع گردد.

 تأمل حلقه كندوكاو فلسفي، اختالل روان تني، تفكر انتقادي و واژه هاي كليدي:
 

 
 

mailto:saber.smkhani@yahoo.com
mailto:saber.smkhani@yahoo.com
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 03812224591تلفن:   -واحد سالمت روان -معاونت بهداشتي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد -شهركردمسئول: نويسنده                 

E-mail: shakeri1346@yahoo.com 

هاي شخصي و رواني با تاكيد بر بيماري هاي سايكوسوماتيك در  بررسي ويژگي

 زنان تحت خشونت خانگي در استان چهارمحال و بختياري

 ، دكتر حوري وش قادريمصطفي شاكري
 معاونت بهداشتي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران.

 

 چكيده:

و رواني زنان تحت خشونت خانگي انجام شد.واقعيت اين  اين مطالعه به منظور بررسي ويژگيهاي فرديزمينه و هدف: 
است كه خشونت خانگي در خانواده هايي با زمينه نژادي و مذهبي مختلف و در تمام طبقات اجتماعي و اقتصادي روي 

ت ميدهد و زنان كتك خورده مستعد انواع بيماري هاي جسمي و رواني مي شوند.يكي از بيماري هايي كه در اين زنان ياف
 مي شود اختالالت روان تني است.

اين مطالعه يك پژوهش توصيفي از نوع مطالعات زمينه يابي بوده و به صورت مقطعي طي دو سال انجام روش بررسي: 
مورد زن شوهردار مراجعه كننده به مراكز مشاوره بود.ابزار گردآوري اطالعات مصاحبه و پرسشنامه  150شد. نمونه آماري 
 با سواالت بسته و باز بود.روش آماري مورد استفاده روش هاي آماري توصيفي است.غير سيستماتيك 

% 2,7% از آنها سابقه ازدواج قبلي نداشتند و فقط 96% متولد روستا بودند.61,3% آزمودني ها متولد شهر و  ۳8,7يافته ها:
اواني عوارض جسمي ناشي از خشونت شامل % آنها شاغل بودند.فر10,6%اين زنان خانه دار و 84آنها سابقه طالق داشتند.

%) بود.بررسي وضعيت رواني 19,2%) و بستري شدن در بيمارستان (23,4%)، عوارض حاملگي(27,6شكستگي استخوان(
% آنها بيماري هاي 73% آنها اضطراب و افسردگي توامان و 42,3% آنها دچار افسردگي، 46اين زنان نشان داد كه قريب به 

 سردرد ها ي تنشي، كمردرد ، ميگرن، بي اشتهايي رواني و كوليت مزمن بودند. روان تني شامل

: با توجه به مشكالت شخصي و رواني در افرادي كه خشونت خانگي را تجربه كرده اند، الزم است ضمن نتيجه گيري
 رت پذيرد.آموزش خانواده ها در خصوص اين آثار زيان بخش اقداماتي جهت كاهش اين خشونت ها در جامعه صو

 

 ونت خانگي، بيماري سايكوسوماتيك، ويژگي هاي شخصي و رواني.خش :واژه هاي كليدي

mailto:shakeri1346@yahoo.com
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 ،09138889789تلفن:  -زبان كارشناسي ارشد آموزش -معاونت تحقيقات و فناوري -دانشگاه علوم پزشكي -شهركرد: مسئولنويسنده  

E-mail: ghasem_sharifi2007@yahoo.com 
  

 عوامل تاثير گذار بر اختالل گفتاري لكنت زبان

 ، سيده فاطمه رفيعي، حميرا فروزنده، گلشن ماللي، شهال عالئي، دكتر عبدالرحيم كاظميابوالقاسم شريفي
 پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران.كارشناس معاونت تحقيقات و فناوري، دانشگاه علوم 

 
 چكيده:

داليل زيادي براي اختالالت گفتاري  بيان شده است. اما در بخش لكنت زبان اختاللي مي باشد كه در زمينه و هدف: 
اين اختالل در ميان پسران نسبت به دختران بيشتر شايع است. در بسياري از موارد با رسيدن به  رواني گفتار روي مي دهد

بد. برخي لكنت زبان را يك آ اما در بعضي موارد تا بزرگسالي ادامه مي وغ اين اختالل در كودكان برطرف مي شود.سن بل
) مي دانند كه بيان و رواني گفتار را مختل مي كند. از اين articulationاختالل در تكامل بخصوص در قسمت توليد (

هدف از ديدگاه اگر چه علت معلوم نيست اما مكانيسم آن پيدايش گرفتگي( اسپاسم) در عضالت مربوط به تكلم مي باشد. 
 اين مطالعه بررسي عوامل تاثير گذار بر اختالل گفتاري لكنت زبان مي باشد.

موجود در اين  بررسي مقاالت گوناگون و منابع الكترونيكيمطالعه مروري مي باشد كه با  اين مطالعه يك :روش بررسي
 . صورت پذيرفته است خصوص

همه مولفان در اين باب هم عقيده اند كه هر اندازه درمان لكنت زبان زودتر آغاز شود به نتايج سريعترو بهتري  يافته ها:
سالگي آغاز شود. در گذشته روشهاي گوناگوني براي درمان كساني كه گرفتار  7تا  5منجر خواهد شد. درمانگري بايد بين 

لكنت زبان بوده اند به كار برده اند. صدها نفر از آنها را عمل جراحي كرده اند. وسايل بسيار و هزينه هاي هنگفت صرف 
مان لكنت استفاده شده است. همچنين شده است تا به گفتار مبتاليان به لكنت زبان مهارت بخشند. از روش هيپنوتيسم در در

براي ايجاد برتري در يك طرف مغز از داروهاي گوناگون استفاده كرده اند ولي هيچ يك از اين درمانها به طور كامل موفق 
نبوده است. از آنجا كه لكنتي ها در كنترل كردن عضالت اندامهاي گويايي دچار مشكل هستند بسياري از درمانگران توجه 

ا به اين جنبه معطوف مي كنند. آنها به كسي كه دچار لكنت است ياد مي دهند تا در موقعيت هاي اضطراب آور خود ر
 .پاسخهاي فيزيكي خاصي بدهد

بيشترين عوامل اختالل گفتار لكنت زبان روان تني است . لذا با تكيه به شيوه هاي درمان روان تني  نتيجه گيري:
غلبه پيدا كرد و تا حدود زيادي از صرف هزينه هاي هنگفت بااستفاده ازشيو مي توان به اين مشكل به راحتي 

 هاي جراحي عضالت و شيو هاي پر هزينه ديگر جلوگيري كرد

 لكنت زبان، اختالل گفتاري. واژه هاي كليدي:
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 09133105825 :تلفن -كارشناس ارشد پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي -اصفهان :نويسنده مسئول 
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 ارتباط استرس شغلي و سالمت عمومي در پرستاران

  جالل نوربخش ،نسرين فانيان ،محمدرضا عظيمي ،فرانك شفيعي
 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.

 

 چكيده:

شغلي، شاغلين بخش سالمت بويژه پرستاران، استرس شغلي بااليي را تجربه هاي مختلف ميان گروه در زمينه و هدف:
هاي شغلي مرتبط با كار در اين افراد شده است. اين مطالعه با هدف بررسي كنند كه اين امر، باعث افزايش بروز بيماريمي

 ارتباط بين استرس شغلي و سالمت عمومي در پرستاران طراحي و اجرا گرديد.

در اين مطالعه مقطعي،كليه پرستاران شاغل در مركز آموزشي درماني منتخب دانشگاه علوم پزشكي  :روش بررسي
شركت نمودند.   GHQ28و سالمت عمومي  OSIهاي استرس شغلي اصفهان، به روش سرشماري،  با تكميل پرسشنامه

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. SPSS15ها با استفاده از نرم افزار داده

درصد سطح بااليي از استرس شغلي را گزارش نمودند كه  5/54كننده اين پژوهش، نفر شركت 189از مجموع  :فته هايا
درصد بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده بود. در  6/61در بين ابعاد مختلف استرس، استرس ناشي از  مسووليت با 

درصد بيشترين شدت را داشت.  8/65بودند كه اضطراب با  درصد دچار اختالل 4/32بررسي وضعيت سالمت عمومي نيز 
 .).P>05/0(دار وجود داشتبين استرس شغلي و سالمت عمومي ارتباط معني

هاي كه استرس شغلي كيفيت كار پرستاري را كاهش داده، احتمال ابتالي فرد به بيماريبا توجه به اين :نتيجه گيري
 تقاي سالمت شغلي و كاهش استرس بايد در اولويت كار مديران قرار گيرد.دهد؛ اررواني و جسماني را افزايش مي

 

 .پرستار -سالمت عمومي -استرس شغلي :واژه هاي كليدي
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 09133105825 :تلفن -كارشناس ارشد پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي -اصفهان :نويسنده مسئول 

Email:fshafiei74@gmail.com 

 در دوران باردارياختالالت روان تني  339

 مينو انصاري مهر ،نسرين فانيان ،محمدرضا عظيمي ،فرانك شفيعي

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.

 

 چكيده:

بررسي اپيدميولوژي، تشخيص و كنترل اختالالت شايع و مهم روان تني در دوران  در اين مطالعه به زمينه و هدف:
بارداري از جمله افسردگي قبل از زايمان، اختالالت استرسي پس از حادثه، اختالالت اضطرابي، اختالالت خوردن، و 

 پرداخته مي شود.سايكوزهاي پس از زايمان 

كه با بررسي متون و منابع الكترونيكي موجود در اين زمينه صورت  اين مطالعه از نوع مروري ميباشد روش بررسي:
 .پذيرفت

 اين در. گرددمي زودرس زايمان به منجر موارد اغلب در كه بود بارداري دوران افسردگي بر مطالعه اين تمركز يافته ها:
 افسردگي بروز از جلوگيري باعث چشمگيري ميزان به توانندمي قطع بطور روانشناسي و اجتماعي -رواني مداخالت زمينه
ان شوند. عليرغم عوارض داروهاي مهاركننده انتخابي جذب مجدد سروتونين از جمله سقط غير عمدي، زايمان زايم از پس

 همچنين مطالعات. شودزودرس و مرگ جنين، عدم درمان با اين داروها باعث افزايش عود بيماري در دوران بارداري مي
 19 تا ميزان اين كه اندريشان اختالالت خوردن را داشتهباردا دوران طي در مادران از درصد 8 حدود كه اندداده نشان

 مادران مرگ باعث كه است ديگري مهم مورد زايمان از پس سايكوزهاي. يافتمي افزايش زايمان از پس دوران در درصد
 هستند. زمينه اين در مهم خطرزاي عوامل از دوقطبي اختالالت خانوادگي و فردي تاريخچه. شود-مي خودكشي اثر بر

 مشاهده با. كندمي آشكار را رواني جدي هاييافته هاي اخير اهميت تشخيص صحيح و آگاهي از بيماري :نتيجه گيري
 مشاوره بارداري دوران طي در ضدافسردگي داروهاي با درمان قطع جهت از بيشتري دقت با بايستي زنان عود، باالتر ميزان
زايمان با اضطراب مرضي و افسردگي، آگاهي از عوامل خطرزا و نماي باليني  از پس استرسي اختالالت اختالف. گردند

 در طي دوران بارداري مهم هستند. تنيسايكوز در كنترل اختالالت روان

 

 .اختالالت روان تني،افسردگي بارداري ،بارداري :واژه هاي كليدي
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 ،09188395540تلفن:  -گروه روانشناسي  -آزاد خوراسگان دانشگاه  -اصفهاننويسنده مسئول:
 E-mail: compsy.mousavi@gmail.com 

رفتاري بر افزايش خود كارآمدي و بهبود عاليم  –بررسي اثربخشي درمان شناختي 

  اعتياد در بيماران وابسته به مواد

 1مصطفي عرب ،3خسروانيفخرالسادات  ، 2دكتر حميد كمرزرين ،1مژگان شوشتري
  ، اصفهان، ايران؛خوراسگان اسالمي واحد  آزاد دانشگاه  3؛ اصفهان، اصفهان، ايران دانشگاه پيام نور 2 ؛، ايراناصفهان ،دانشگاه اصفهان 1

 

 چكيده:

اعتياد پژوهش حاضر به منظور اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر افزايش خود كارآمدي و بهبود عاليم زمينه و هدف: 
 در بيماران وابسته به مواد مخدر صورت گرفت.

نفر از بيماران وابسته به موادي كه در سه مركز ترك اعتياد خصوصي  90در يك پژوهش شبه آزمايشي روش بررسي: 
 45(  فارابي اروميه، مركز گذري راه نو اروميه و زندان مركزي اروميه تحت درمان متادون قرار داشتند در دو گروه آزمايشي

رفتاري به سبك كارول  –جلسه تحت درمان شناختي  12نفر) بررسي شدند. گروه مورد آزمايش به مدت  45نفر) و كنترل(
قرار گرفتند و گروه كنترل فقط داروي متادون و ديگر داروهاي فيزيكي دريافت مي كردند، همه آزمودنيها در ابتداي 

ماه بعد از درمان ( پيگيري) پرسشنامه خودكار آمدي را تكميل كردند و  پژوهش ، در حين پژوهش( بعد از سه ماه) و سه
از نظر ميزان بهبودي عاليم اعتياد و روند درمان با استفاده از پرسشنامه نيمرخ اعتياد مادزلي و توسط روانشناس مورد 

با سنجش هاي مكرر و آزمون سنجش قرار گرفتند. براي تحليل داده ها از روشهاي آمار توصيفي، آزمون تحليل واريانس 
 لوين استفاده گرديد.

آزمون تحليل واريانس با سنجش هاي مكرر و تحليل واريانس يك طرفه بين دو گروه از نظر افزايش  يافته ها:
 ).>P 001/0خودكارآمدي و كاهش عاليم اعتياد در مرحله پس آزمون و پيگيري تفاوت معني داري نشان داد (

رفتاري در افزايش خودكارآمدي و بهبود سالمت رواني و جسماني بيماران وابسته به مواد  –درمان شناختي  نتيجه گيري:
 مخدر مؤثر است.

 

 .بيماران وابسته به مواد، خود كارآمدي، سالمت رواني :واژه هاي كليدي

 

mailto:psy.mousavi@gmail
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 ،09132847798تلفن:  -گروه پرستاري -دانشكده پرستاري بروجن -دانشگاه علوم پزشكي  -نويسنده مسئول: شهركرد 

   E.Mail : sara.shahbazi@yahoo.com 
  

بررسي تاثير آموزش مهارت حل مسئله بر ميزان تحمل استرس در دانشجويان 

 پرستاري 

 سارا شهبازي، محمد حيدري
 ،شهركرد، ايران.بروجندانشكده پرستاري ، دانشگاه علوم پزشكي شهركردگروه پرستاري، 

 

 چكيده:

بايد بر افزايش مهارت هاي حل مسئله تاكيد شود. لذا محل مسئله يك مهارت حياتي براي زندگي است : زمينه و هدف
، در بهترين شرايط رواني در محيط پيچيده درمان مهارت كافي جهت حل مسئله را داشته باشند تا بتوانند بايدپرستاران 

لذا اين مطالعه با هدف بررسي تاثير آموزش مهارت حل مسئله بر ميزان تحمل  درست حل كنند. ومشكالت را سريع 
 استرس در دانشجويان پرستاري اجرا گرديد.

و پس از  انجام گرفتنفر از دانشجويان پرستاري  43 رويكه  بوده يك مطالعه نيمه تجربي اين پژوهش روش بررسي: 
به طور تصادفي به دو  )و هوش هيجاني بار اون (براي تعيين ميزان تحمل استرس تكميل پرسشنامه هاي اطالعات فردي

گروه آزمون و شاهد تقسيم شدند. افراد گروه مداخله در گروه هاي كوچك تحت آموزش مهارت حل مسئله قرار گرفتند 
اه پس از پايان دوره آموزشي م 2در حاليكه اين برنامه آموزشي براي دانشجويان گروه شاهد برگزار نگرديد. بالفاصله و 

 مهارت حل مسئله مجددا هوش هيجاني دانشجويان دو گروه مورد بررسي قرار گرفت .

تفاوت ميانگين ميزان تحمل استرس قبل از مداخله با بالفاصله پس از  نتايج بدست آمده از اين مطالعه نشان داد يافته ها:
 ). P>01/0از نظر آماري معني دار شد( ماه پس از مداخله در گروه آزمون 2مداخله و با 

نتايج اين پژوهش، نشاندهنده افزايش سطح تحمل استرس در دانشجويان مي باشد. بر اين اساس، استفاده  : نتيجه گيري
  از برنامه هاي آموزشي مهارت حل مسئله در آموزش، پژوهش و خدمات باليني پرستاران توصيه مي شود.

 

 

 مهارت حل مسئله ، تحمل استرس ، دانشجويان پرستاري ، آموزش  واژه هاي كليدي :

mailto:sara.shahbazi@yahoo.com
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 :E-mail، ، ۰۹۱۲٥۳۷۹۹۱۹تلفن: -گروه حقوق -دانشگاه پيام نور مركز تهران -تهران: مسئولنويسنده  

saeed.sheykh86@yahoo.com 

 سوماتيكين جنسي مبتال به اختالالت سايكونقش روان كاوي در توان بخشي مجرم

 سعيد شيخ
 ،تهران، ايران.دانشگاه پيام نور مركز تهرانگروه حقوق، 

 

 چكيده:

در زمره مهم ترين عوامل ارتكاب جرايم جنسي اختالالت سايكوسوماتيك يا روان تني قرار دارد. فرويد زمينه و هدف: 
اين ناهنجاري ها و به منظور درمان اختالالت و آسيب هاي رواني مذكور، تكنيك نويني را تحت عنوان روان  در تقابل با

كاوي ابداع نمود. براين اساس اين پرسش به ذهن هر پژوهشگري خطور مي كند كه روان كاوي چه نقشي در درمان 
 مبتاليان به سايكوسوماتيك دارد؟

روش سيستماتيك با تاكيد بر تحليل و توصيف موضوعي اصول حقوقي و نظريات روش پژوهش مقاله، روش بررسي: 
علمي و پزشكي به شيوه مطالعه كتابخانه اي است. در بخش هايي از مقاله نيز از دياليكتيك نظري در ميان دكترين هاي 

 . موجود استفاده شده است

به عنوان عامل  "خصومت  "و  "گناهان سركوب شده  "ريشه هاي مشترك بيماري هاي روان تني در اغلب  يافته ها:
دارند. در اين گونه موارد مي توان از هيپنوتراپي براي ايجاد محيطي متعادل و موزون در درون  اصلي بروز بيماري حضور

 خسته بيمار استفاده كرد و بسياري از بيماران پس از دست يابي به اين مرحله، بهبودي مي يابند. در يك طرف اين
اختالالت همان گونه كه اشاره شد، فشار نيروي متقابل روان ناآگاه قرار دارد كه با از بين بردن آن مي توان تعادل دروني را 

 تني از بين مي رود و يا شدت آن به ميزان بسيار زيادي كاهش مي يابد.  -دوباره برقرار كرد و در اين حالت يا بيماري روان

ش روان كاوي بيانگر آن است كه اختالالت روان تني نقش حايز اهميتي را در ارتكاب آموزه هاي دان نتيجه گيري:
جرايم جنسي ايفا مي نمايد. از اين رو پيش گيري از ارتكاب اين گونه جرايم جز در پرتو يافته هاي علم روان كاوي ميسر 

  نمي گردد.

 

 .ضمير ناخوداگاهجرايم جنسي، روان كاوي، اختالالت روان تني،  واژه هاي كليدي:

mailto:saeed.sheykh86@yahoo.com
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 E-mail: saeed.sheykh86@yahoo.com  ،09125379919تلفن  -حقوق گروه -هرانتدانشگاه پيام نور مركز  -مسئول: تهراننويسنده 

 گاهآناخود نقش اختالالت روان تني در ارتكاب جرايم جنسي با تكيه بر كاركرد ضمير

 سعيد شيخ

 ، تهران، ايران.هرانتدانشگاه پيام نور مركز

 

 چكيده:

ه ويژه اختالالت روان تني رنج در بسياري از موارد مرتكبين جرايم جنسي از مشكالت رواني و ب زمينه و هدف:
رند. در اين ميان كاركرد ضمير ناخوداگاه در ايجاد و تكوين اختالالت روان تني و همچنين جرايم جنسي حايز اهميت ب مي

 است. 

پژوهش حاضر از نوع مطالعه توصيفي و تحليلي و به شيوه مطالعه ميداني مي باشد. آزمودني هاي اين  روش بررسي:
جنسي شده بودند و در حاشيه شرق شهر تهران سكونت داشتند. اين  نفر از افرادي بودند كه مرتكب جرايم 30پژوهش، 

گروه از نظر سوابق شخصي، كاركرد ذهن ناهوشيار و اختالالت روان تني موثر در ارتكاب جرايم جنسي مورد آزمايش و 
 بررسي قرار گرفتند.

تالالت روان تني را در خويش درصد از اشخاص مورد تحقيق اذعان داشتند كه نشانه هاي اخ 65در حدود  يافته ها:
ويش دانسته اند. در حدود خدرصد اين افراد، اختالالت روان تني را موثر در ارتكاب جرايم  70مشاهده مي نمايند. بيش از 

درصد ديابت را در  15درصد فشار خون و  40درصد آسم،  15، درصد اضطراب 43درصد اين افراد عاليم استرس،  53
 وجود خويش مورد شناسايي قرار دادند. 

لزوم لذا باشد،  نان به سوي ارتكاب جرايم جنسي مياختالالت رواني موجود در مجرمين محرك اصلي آ نتيجه گيري:
 جهتتدوين قوانين حمايتي مناسب در راستاي توان بخشي مجرمين و فراهم نمودن امكانات مالي و پزشكي مورد نياز در 

 د.شومي نمايان درمان افراد مبتال به اينگونه اختالالت رواني بيش از پيش 

 

 .اختالالت روان تني، جرايم جنسي، ضمير ناخوداگاه، استرس و اضطراب :واژه هاي كليدي
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   ،09131824531تلفن: -كارشناس ارشد پرستاري بهداشت جامعه -دانشكده پرستاري بروجن -دانشگاه علوم پزشكي -شهركرد :نويسنده مسئول 

 E-mail: shirvani@skums.ac.ir 
  

اختالالت سايكوسوماتيك در زنان خانه دار شهر بروز بررسي رابطه صله رحم با 

 1391بروجن سال 

 2، آرش قادري1، راضيه ميرزاييان1مينا شيرواني

 آموزش و پرورش استان چهار محال و بختياري، شهركرد، ايران.اداره كل   2لوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران؛ دانشگاه ع 1

 

 چكيده:

يكي از تاثير گذار ترين و با اهميت ترين عوامل موثر بر بهداشت روان، نشاط دروني و شادكامي انسان  زمينه و هدف:
. و ارزش بيشتري خواهد داشتپويايي  ،ها، ديد و بازيد و انجام صله رحم است. از طريق معاشرت فرد احساس آرامش

گذرانند و از اين رو نياز بيشتري به برقراري ارتباط و رفت و آمد دارند تا  دار بيشترين وقت خود را در خانه ميزنان خانه
ارتباط بين صله رحم و بروز كمتر دچار مشكالت عصبي و روان تني گردند. از اين رو هدف از انجام اين پژوهش بررسي 

 باشد.وسوماتيك در زنان خانه دار شهر بروجن ميعاليم سايك

 بودند بروجننفر از زنان خانه دار ساكن شهر  89تحليلي است؛ جامعه آماري  -پژوهش از نوع توصيفي.روش بررسي:
روش نمونه گيري  هب كه به دو گروه مورد (داراي عاليم روان تني) و شاهد (بدون عاليم روان تني) تقسيم گرديدند و

پرسشنامه و  DSM IVمصاحبه روانشاختي بر اساس ابزار پژوهش جمع آوري شدند. ، محله مختلف شهر 4از  خوشه اي
مقياسهاي صله ارحام و قطع رحم بود كه بر اساس روش معمول آزمون سازي تهيه و داراي روايي محتوا و همچنين ضريب 

 سال اخير زندگي آنها مي شود.  3روهها مربوط به پايايي باالست. سنجش ميزان صله ارحام گ

سال اخير بطور معني  3در  به اختالالت روان تنيان يتالبمنشان داد، گروه كنترل نسبت به تست  Tآزمون آماري  يافته ها:
بيماران به طور معني  .داري بيشتر مبادرت به انجام صله ارحام با والدين، افراد درجه افراد و ساير افراد فاميل نموده است

سال اخير نسبت به گروه  3داري نمرات بيشتري در مقياسهاي قطع رحم (با والدين، افراد درجه اول و ساير افراد فاميل) در 
 د.ارد دوجومعني داري بين صله ارحام با تحصيالت، سن و بعد خانوار  هكنترل داشتند. ضريب همبستگي نيز نشان داد رابط

فته ها از اين ديدگاه حمايت مي كند كه تعلقات و روابط حمايتي بين فاميلي احتماال به عنوان يك فرآيند يا: نتيجه گيري
جلوگيري مي كند. همانطور كه در احاديث متواتر  و ابتال به اختالالت روان تني ضربه گير استرس از آسيب پذيري فرد

اطالعات، افزايش عزت نفس، احساس كفايت و ارزش  آمده صله ارحام موجب احساس حمايت عاطفي و مادي، بازخورد
 شده و ارزيابي مثبتي از خود، ديگران و آينده بدست مي دهد. 

 

 ، زنان، خانه دار(روان تني) صله رحم، سايكوسوماتيك واژه هاي كليدي:

mailto:shirvani@skums.ac.ir
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  Email: sadr_1383@yahoo.com، 09132903315تلفن:   -گروه روانشناسي -موسسه غير انتفاعي رفسنجان  -رفسنجان نويسنده مسئول:

  تفاوت ويژگي هاي شخصيتي بر امكان ابتال به بيماري قلبي  و سرطاني تاثير

 2، محمد علي قاسمي نژاد1، طاهره احمدزاده1صدر محمديرضوان 
 ، شيراز، ايران.فارساستان آموزش پرورش اداره كل 2، رفسنجان، ايران؛ موسسه غير انتفاعي رفسنجان1

 

 چكيده:

 توانند نقش مهمي در سبب شناسي و پيشرفت اختالالت داشته باشند. بعضي از صفات شخصيتي مي زمينه و هدف:
، بي خوابي، سوء استفاده از مواد، به طور غيره مستقيم و از طريق ايجاد رفتارهاي ناسالم نظير سيگار كشيدنشخصيت فرد 

اين مطالعه با هدف بررسي تاثير  سوء تغذيه و ...باعث ايجاد انواع بيماري ها از جمله بيماري هاي قلبي و سرطان شود.
 قلبي  و سرطاني انجام شده است. تفاوت ويژگي هاي شخصيتي بر امكان ابتال به بيماري

 20تعداد  (استان كرمان) شهر رفسنجان و كرمان دو يمراكز درماني و مطب هااين مطالعه مقطعي از در  روش بررسي:
را پر كردند. براي ) NEO(شخصيت روش تصادفي خوشه اي انتخاب شدند و پرسشنامه به بيمار سرطاني  20بيمار قلبي و 

نفر كه با گروه بيمار از لحاظ ويژگي هاي جمعيت شناختي همتا بودند انتخاب شدند و پرسشنامه  20گروه مقايسه تعداد 
و روش آماري تحليل واريانس مورد بررسي   SPSSهاي مربوطه را پر كردند. دادهاي بدست آمده با استفاده از نرم افزار 

 قرار گرفتند.

كه تفاوت معني داري در زمينه هاي نوروز، برون گرايي، گشودگي در گروه ها نشان داد  واريانسنتايج  تحليل  يافته ها:
 .)p>05/0سالم، قلبي و سرطاني وجود دارد(

كه سبك هاي شخصيتي از عوامل مهم در ابتال به بيماري ها جسمي است.  نتايج اين پژوهش نشان مي دهد نتيجه گيري:
ي از طرف افراد مستعد نقش قابل مالحظه اي در پيشگيري سرطان و بيماري هاي قلبي يدادن چنين سبك هابنابراين تغيير 

 دارد.

 

 .: ويژگي هاي شخصيتي ، بيماران قلبي، بيماران سرطانيواژه هاي كليدي

mailto:sadr_1383@yahoo.com
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 E-mail: Bahar_s1368@yahoo.com،09137948047تلفن:   -گروه روانشناسي باليني  -دانشگاه اصفهان  -اصفهان نويسنده مسئول:
  

 )1379-1391فراتحليل نقش شاخص هاي روانشناختي در بيماري هاي روان تني(

 ، طاهره معنوي، مهدي اصفهانيسعيده صفري حاجت آقايي

 گروه روانشناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران.
 

 

 چكيده:

تحقيقات زيادي در زمينه علل ايجاد بيماري هاي روان تني صورت گرفته است و  در سال هاي اخير، هدف: زمينه و
محققان سعي كرده اند تا ميزان و اهميت نقش هر يك از عوامل زيستي، رواني و اجتماعي را در اين امر مشخص كنند. با 

است تا با استفاده از الگوي پژوهشي  ش حاضر بر آنتوجه به تناقض هاي موجود در نتايج تحقيقات انجام شده، پژوه
فراتحليل، با يكپارچه كردن نتايج حاصل از انجام تحقيقات مختلف ميزان اثرگذاري عوامل روانشناختي را در بيماري هاي 

 .روان تني مورد بررسي قرار دهد

پژوهش كه از لحاظ روش  15ش، پژوه 26از بين  ابزار پژوهش چك ليست فراتحليل بود. بدين منظور بررسي: روش
انتخاب و فراتحليل با استفاده از رويكرد هانتر و اشميت بر روي آنها انجام گرفت. مقاالت از طريق  شناختي مورد قبول بود،

جستجوي اينترنتي، مراجعه حضوري، تماس تلفني و پست الكترونيكي با دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي سراسر كشور بر 
ت استاندارد جمع آوري گرديد. پس از خالصه كردن نتايج مطالعات، اندازه اثرها به شيوه ي دستي محاسبه اساس چك ليس

 و متغيرهاي تعديلي نيز مشخص شد.

بود  69/0كوهن) شاخص هاي روانشناختي در بيماري هاي روان تني dنتايج فراتحليل نشان داد ميزان اندازه اثر( يافته ها:
)001/0P≤اندازه اثر مطابق جدول كوهن باال ارزيابي مي شود. ). اين ميزان 

 ثير بااليي داشته است.أشاخص هاي روانشناختي در ايجاد بيماري هاي روان تني ت نتيجه گيري:

 

 فراتحليل، اعتياد، عوامل فردي، عوامل محيطي. واژه هاي كليدي:
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 ،09177136744تلفن:  -مشاور، كارشناسي ارشد روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي  -آموزش و پروش استان فارس  -فارس: مسئولنويسنده  

 E-mail: vahidehsalah@yahoo.com 

 بر كاهش اضطراب طب فشاريبررسي تأثير 

 2، خاتون پورمودت1دكتر تورج نصر ،1وحيده صالح

 نور بوشهر، بوشهر، ايران.عضو هيأت علمي، دانشگاه پيام 2، فارس، ايران؛ آموزش و پروش استان فارس 1

 

 
 چكيده:

هاي ي افراد در حدي متعادل وجود دارد. شيوهي بخشي از زندگي هر انسان، در همهاضطراب به منزله زمينه و هدف: 
درمان اضطراب بدون مخارج طوالني ها براي كمك به هاي متناوب وجود دارد. اين درمانزيادي براي درمان اضطراب

هاي جايگزين طب سوزني ترين و مشهورترين درمانشوند. يكي محبوبمدت يا عوارض جانبي داروهاي كنوني استفاده مي
 . و طب فشاري است. لذا اين پژوهش با هدف بررسي تأثير طب فشاري بر اضطراب انجام گرفته است

نفر كه بيشترين ميزان  40باشد. براي دستيابي به هدف مذكور، مايشي ميروش پژوهش حاضر از نوع آزروش بررسي: 
نفره (گروه آزمايش و كنترل) قرار گرفتند. به منظور  20اضطراب را داشتند انتخاب و به صورت  تصادفي در دو گروه 

جرا گرديد. سپس آزمون اها، آزمون اضطراب حالت ـ صفت اشپيل برگر به صورت پيشگيري اضطراب آزمودنياندازه
جلسه  تحت درمان طب فشاري قرار گرفتند و دوباره آزمون اضطراب حالت ـ صفت به عنوان  15گروه آزمايشي به مدت 

 آزمون اجرا شد.پس

آزمون گروه كنترل و آزمايش تفاوت معناداري ديده نشد. اما ميانگين اضطراب گروه بين ميانگين اضطراب پيشيافته ها: 
ش پس از مداخله تفاوت معناداري با يكديگر داشت. همچنين بين ميانگين نمرات اضطراب گروه آزمايش قبل كنترل و آزماي

 ).P ≥001/0و بعد از مداخله تفاوت معناداري مشاهده گرديد (

 خطر و مؤثر در درمان اضطراب است كه بي ايدهد كه طب فشاري شيوهنتايج پژوهش حاضر نشان مي گيري:نتيجه
 تواند به طور معناداري شدت بيماري را در بيمارن مضطرب كاهش دهد.مي

 

 اضطراب، طب فشاري، طب سوزني. واژه هاي كليدي:

mailto:vahidehsalah@yahoo.com
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 ،09133424946تلفن:  -كارشناس ارشد روانشناسي -دانشگاه شهيد باهنر كرمان -نويسنده مسئول: كرمان: مسئولنويسنده  
 E-mail: toghyani_ psy@yahoo.com 

  

 طب و سالمت روانشناسي مطالعاتي هاي زمينه بر مروري

 سايكوسوماتيك اختالالت بر تاكيد با رفتاري

 الهه طغياني
 كرمان.كارشناس ارشد روانشناسي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، 

 

 

 چكيده:

بررسي زمينه هاي مطالعاتي روانشناسي سالمت و طب رفتاري با تاكيد بر اختالالت  اين مطالعه با هدفزمينه و هدف: 
 . انجام شد سايكوسوماتيك

روش پژوهش بدين صورت بوده است كه به روش توصيفي از نوع مروري و به طور اجمالي، به نقش  روش بررسي:
مجموعه كمك ها و مساعدت هاي آموزشي، علمي و حرفه اي روانشناسي در ارتقا و حفظ سالمتي، دانش روانشناسي و 

پيشگيري و درمان بيماري ها و شناسايي عوامل خطر بهداشتي پرداخته شده است. اهميت علم روان شناسي به طور كلي و 
 روانشناسي سالمت به طور اخص مورد نظر بوده است.

العه مروري نشان داده است كه روان شناسي سالمت و طب رفتاري به عنوان دو حوزه به سرعت نتايج اين مط يافته ها:
در حال رشد حيطه روانشناسي، كه رابطه ذهن و بدن را اذعان دارند، نشان دهنده تعامل هرچه بيشتر حوزه هاي روانشناسي 

تيك، شناسايي و درمان هر چه موثرتر اين با حوزه هاي پزشكي و روانپزشكي به ويژه در زمينه اختالالت سايكوسوما
 مي باشند. در آينده اي نزديكاختالالت 

تعامل حوزه هاي پزشكي و حاكي از زمينه هاي مطالعاتي روانشناسي سالمت و طب رفتاري نتيجه گيري: بررسي 
 روانپزشكي مي باشند.

 .روانشناسي سالمت، طب رفتاري، اختالالت سايكوسوماتيك: واژه هاي كليدي
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 09131943422تلفن: – 79پالك  -آخر بن بست  -كوچه شهيد آقا تهراني  -كوچه شيخ يوسف  -خيابان نشاط  -اصفهان  :نويسنده مسئول 

                     E-mail: mozhgan.arefi@yahoo.com 

هاي  مقايسه ابعاد شخصيتي آزمون نئو در بيماران مبتال به ميگرن و ناراحتي

 گوارشي در شهر اصفهان

 مژگان عارفي، ماندانا نيكخواه
 گروه روانشناسي، اصفهان، ايران.

 
 

 چكيده:

پژوهش حاضر با هدف مقايسه ابعاد شخصيتي آزمون نئو بين بيماران مبتال به ميگرن و ناراحتي هاي  زمينه و هدف:
  گوارشي شهر اصفهان انجام شد.

پژوهش همه بيماران مبتال به ميگرن و ناراحتي هاي گوارشي مراجعه كننده به جامعه آماري اين  روش بررسي:
بيمار مبتال به ناراحتي هاي گوارشي به شيوه تصادفي  30بيمار مبتال به ميگرن و  30بيمارستان كاشاني شهر اصفهان بودند. 

سوالي نئو بود كه پنج عامل  240ر شده ساده از بين بيماران انتخاب گرديدند. ابزار جمع آوري داده ها سياهه تجديد نظ
بزرگ: برونگرايي، روان رنجورخويي، دلپذير بودن، انعطاف پذيري و .جدان گرايي را شامل مي شد. روش آماري تحليل 

 واريانس چند گانه براي تحليل داده ها بكار استفاده شد.

 گوارشي در ابعاد شخصيتي برون گرايي و روان رنجور نتايج نشان داد كه بيماران مبتال به ميگرن و ناراحتي هاييافته ها:
خويي تفاوت معني دار داشتند همچنين بين بيماران در ابعاد شخصيتي انعطاف پذيري، دلپذير بودن و وجدان گرايي تفاوت 

 معنادار مشاهده نگرديد.

ناراحتي هاي گوارشي چندان تفاوتي ندارد : بنابراين اگرچه ابعاد شخصيتي بيماران مبتال به ميگرن و بيماران نتيجه گيري
 ولي به نظر ميرسد دو دسته ابعاد شخصيت برون گرايي متفاوتي از خود بروز مي دهند.

 

 
 .ابعاد شخصيت، ميگرن، ناراحتي هاي گوارشي، اصفهان :واژه های کليدی
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 E-mail: mojdehabbasi21@yahoo.com ،09389672084تلفن   -پرستاري گروه  -دانشگاه علوم پزشكي -اصفهاننويسنده مسئول: 

 راههاي غير دارويي مقابله با آن بررسي ارتباط سطح تنش با فشارخون باال و

 سميرا عباسي 

 ، اصفهان، ايران.دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،كارشناسي ارشد پرستاريدانشجوي 

 چكيده:

جهاني  و در گستره است سالمت تهديدكننده هاي مهمترين و شايعترين از يكي خون فشارافزايش  زمينه و هدف:
در سبب شناسي فشارخون باال از منظر روان شناسي از مسائلي كه نظر محققان را به  سومين عامل مرگ محسوب مي شود.

 راهكارهاي طرح ريزي منظور به زمينه اي بررسي هاي جهت، همين بهخود جلب كرده است ،تنيدگي روانشناختي است. 
اين مقاله با هدف  مي باشد.  اين بيماري پايدارتر به بهبودي سريع و دستيابي براي اول گام مناسب غيردارويي درماني

 .راههاي غير دارويي مقابله با آن گردآوري شده است بررسي ارتباط سطح تنش با فشارخون باال و

، Springerاين مقاله به روش مرور سيستماتيك با بررسي مقاالت ايندكس شده در سايتهاي معتبرعلمي  روش بررسي:
ScienceDirect ،Ovid ،Medline ،Magiran  انجام شد. 2012جستجوي كتابخانه اي بين جديدترين منابع تا سال و 

از عواملي كه به تنهايي يا در تركيب با ديگر عوامل نقشي اساسي در فشارخون باال دارد، استرس است.  يافته ها:
وجود وتخليه تحقيقات نشان داده است كه افرادي كه از ستيز دروني و بن بست روان شناسي برخوردارند و قدرت ابراز 

هيجانات منفي خود را ندارند و در برابر موقعيتهاي تهديدكننده زندگي از مكانيزم هاي اجتناب مستقيم برخوردارند، بيشتر 
 كاهش صورت به بيماران خلق بهبوددر معرض فشارخون باال قرار دارند. مطالعه جبل عاملي وهمكاران نشان داد كه عالئم 

 مبتال بيماران فشارخون شدت كاهش و زندگي كيفيت بهبود در مؤثر عوامل از يكي، افسردگي و اضطرابعالئم دار  معني
) روشي مناسب در كمك به افراد در جهت SITروش درمان گروهي مصون سازي در برابر استرس( .است بوده فشارخون به

ي يافتن آنها از نگرش، گمانه ها كنترل فشارخون از طريق شناسايي هيجانها و باورهاي نادرست وغيرمنطقي خود و آگاه
نيز از شيوه هاي   )MPRوعملكرد ضعيف رفتاري در موقعيتهاي استرس آفرين مي شود. تنش زدايي تدريجي عضالني(

جديد درمانگري در كنترل فشارخون است كه با اختالل درچرخه معيوب اضطراب وتنيدگي، جريانهاي فيزيولوژيكي متاثر 
 .دهد حالت طبيعي تغيير مياز اعصاب خودكار را به 

استرس و هيجانات برافراد مبتال به فشار خون باال و اهميت فراوان درمان غير  با توجه به تاثير چشمگير :نتيجه گيري
ستاران در كنار پزشكان در فرايند درمان، آموزش اسان و روانپردارويي اين افراد اقداماتي همچون استفاده از گروه روانشن

ثر حل مسئله به افراد مبتال به منظور مقابله كارآمد با مسائل و مشكالت و در نهايت توصيه به متخصصان مهارتهاي مو
 سالمت در عدم اكتفا به دارو به تنهايي در امر درمان، ضروري به نظر مي رسد.

 .غيرداروييدرمان تنش، فشارخون باال،  :واژه هاي كليدي
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 E-mail: abbasi.cpsychology@gmail.com، 09367390995گروه روانشناسي تلفن: -دانشگاه كردستان -كردستان: مسئولنويسنده  

بررسي مقايسه اي عملكرد كودكان داراي اختالالت يادگيري با كودكان اختالل 

حركتي بندرگشتالت-حركتي در آزمون ديداري  

 ، مريم كرمي شايگان، كژال شريعتيفاطمه عباسي
 دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه كردستان، كردستان، ايران.

 
 

 چكيده:

اختالالت يادگيري شامل مشكالتي در هرسه زمينه خواندن، رياضيات، نوشتاري مي باشد كه از لحاظ زمينه و هدف: 
همچنين  دگيري وجود دارد وسبب شناسي يكي هستند. در كودكان دچار اختالل رشد هماهنگي خطر بروز اختالل يا
زبان با مشكالت حركتي ارتباط  مشكالت هماهنگي در كودكان مبتال به اختالل يادگيري وجود دارد و بين مشكالت تكلم و

هدف تحقيق حاضر، بررسي مقايسه اي عملكرد كودكان داراي اختالالت يادگيري با كودكان قدرتمندي وجود دارد. 
 حركتي است. -ارياختالل حركتي در آزمون ديد

(كه با  حركتي-مطالعه تحقيقي منتشر شده، ارتباط بين نقص هاي ديداري 12در اين مقاله، با استفاده از روش بررسي:
(اختالالت يادگيري و  در كودكان ، در دو اختالل تحوليحركتي بندر اندازه گيري مي شود)-آزمون گشتالت ديداري

  اختالل مهارت هاي حركتي) مرور شده است.

هر دو اختالل در سبب شناسي نقاط مشتركي دارند. كودكان مبتال به هر يك از اين اختالالت، مشكالتي در  يافته ها:
جهت گيري فضايي، كاهش عزت نفس، اضطراب و افسردگي، مشكالت رفتار اجتماعي و مشكالت در روابط با همساالن 

كالت يادگيري، مشكالت گفتاري، حركتي، حافظه اي را تجربه مي كنند. كودكان مبتال به اختالالت يادگيري، عالوه بر مش
 و ادراك ديداري هم دارند؛ و كودكان مبتال به اختالل مهارت هاي حركتي، مشكالت ديداري فضايي تجربه مي كنند. 

 اينكه كودكان مبتال به هر كدام از اين اختالالت، در سازمان ادراكي خود، مشكل دارند.: نتيجه گيري

 

 .سازمان ادراكي، اختالل يادگيري حركتي، آزمون بندرگشتالت :واژه هاي كليدي

mailto:abbasi.cpsychology@gmail.com
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 :M.arab@edu.ui.ac.ir E-mail، گروه مشاوره خانواده -اصفهاندانشگاه  -اصفهاننويسنده مسئول:  

 بيمار -ارتقاء  رابطه پزشك كاربرد هوش عاطفي در 

  2امراله ابراهيمي،1مصطفي عرب
 ايران. مركز تحقيقات علوم رفتاري،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،اصفهان، ؛گروه مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران 1

 چكيده:

دلسوزي كه نه تنها به درمان پزشك و درمانگر در فرهنگ ايراني، انسان فرهيخته، محرم، همدل و  زمينه و هدف:
جسماني بلكه به دغدغه هاي ذهني بيماران نيز توجه داشته اند. رابطه مناسب درماني با بيمار يكي از عوامل مهم در 
همكاري و پذيرش درمان است. يكي از مفاهيم امروزي و فرامدرن كه در تبين رابطه انساني پزشك و بيمار مورد توجه 

گرفته است هوش عاطفي است. هدف اين پژوهش كيفي تبين مولفه هاي رابطه پزشك و بيمار با تكيه بر نظريه پردازان قرار 
  هوش هيجاني وراهكارهاي اجرايي آن در نظام آموزشي است.

بود. بدين منظور با مرور متون مكتوب و  Grounded Theoryروش مطالعه كيفي با الهام از تئوري پايه  روش بررسي:
بيمار و هوش عاطفي بررسي گرديد و ارتباط تئوريك آنها در قالب دياگرام و  -الكترونيكي مولفه هاي رابطه پزشك

 توصيف هاي مناسب بيان شد وراهكارهاي آموزش ورشد آن در برنامه هاي آموزشي تبيين گرديد.  

تعريف شد.  positive Psychologyيفي بصورت توليد يك ديدگاه روان شناختي مثبت يافته هاي اين پژوهش ك يافته ها:
ارتباط بعنوان انتقال اطالعات، عواطف، احساسات و نگرش ها در قالب زبان كالمي و غيركالمي تعريف شده، عناصر 

بين گرديد. ابعاد هوش عاطفي بويژه اصلي فرايند ارتباط، عوامل تاثير گذار بر ارتباط كالمي، مولفه هاي ارتباط غيركالمي ت
 .  بيان شده است RESPECTبعدي  7مولفه هاي بين فردي و ارتباطي در رابطه پزشك و بيمار در قالب مدل 

بيمارا را تبيين كرده و از  -يافته هاي اين مطالعه مولفه هاي شناختي، رفتاري و هيجاني ارتباط پزشك: نتيجه گيري
ك بيمار به منظور افزايش همكاري درماني، رضايت بيماران، جلب توجه واعتمادبيمار، كسب پزش -پروتكل آموزش رابطه

 . اطالعات معتبر جهت تشخيص، تدوين طرح درماني متناسب با نياز و ارزش هاي بيمار حمايت مي كند

 

 بيمار-هوش عاطفي،رابطه پزشك :واژه هاي كليدي

mailto:M.arab@edu.ui.ac.ir
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 ،09368431024تلفن:  -س ارشد برنامه ريزي آموزشيكارشنا -دانشگاه پيام نور  اصفهان  -نويسنده مسئول: اصفهان 

 E-mail: aerfan3024@yahoo.com   

ميزان برخورداري دانشجويان پزشكي اصفهان از راهبردهاي فراشناختي يادگيري 

 و كمال گرايي و ارتباط آن با عملكرد تحصيلي آنان

 2عرفان عارفه، 1عرفانآرزو  
 اصفهان، اصفهان، ايران. دانشگاه پيام نور، كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي 2كارشناس ارشد مديريت آموزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران؛  1

 

 چكيده:

و كمال  يريادگي يفراشناخت ياز راهبردها انيدانشجو يبرخوردار زانيمهدف پژوهش حاضر بررسي زمينه و هدف: 
 است. 91در دانشجويان علوم پزشكي اصفهان در سال  يليو ارتباط آن با عملكرد تحص ييگرا

نفر از دانشجويان  40روش پژوهش حاضر از نوع پيمايشي است. به منظور دستيابي به هدف پژوهش  روش بررسي:
  يي)، كمال گراLASSI( يريادگي يراهبردها يپرسشنامه هارشته پزشكي به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و 

)PI (31 حذف و تعدادهايي كه با دقت تكميل نشده بودند،  در اختيار آنان قرار گرفت. پس از تكميل پرسشنامه، پرسشنامه 
 گرديد. استفاده روش همبستگي پيرسون و  spssپرسشنامه جهت تجزيه و تحليل از  نرم افزار 

 با ميانگين جامعه ها نيانگيم سهيمقادرصد پسر بودند.  8/47و  درصد دختر 2/52دانشجوي مورد مطالعه  31از يافته ها:
 جياست. نتا ميانگين جامعهباالتر از  ،يي دانشجويانكمال گرا ي وريادگي يفراشناخت ينمره راهبردها نيانگينشان داد كه م

با عملكرد تحصيلي دانشجويان  وجود ارتباط بين نمره راهبردهاي فراشناختي يادگيري و كمال گرايياز  يحاك نيهمچن
 ).<05/0p). اما تفاوت معنادار آماري بين نمرات دانشجويان به تفكيك جنسيت وجود نداشت(>05/0pبود(

از راهبردهاي فراشناختي يادگيري بود، پيشنهاد مي شود در  دانشجوياننتايج بررسي حاكي از استفاده  نتيجه گيري:
بررسي هاي آتي به مطالعه ي هوش، راهبردهاي يادگيري، ميزان اطالعات قبلي آن ها و اين كه كدام مورد پيش بيني كننده 

شخصيت نقش  اين افراد است، استفاده شود. از طرف ديگر به واسطه ي اين كهبهبود عملكرد تحصيلي ي قوي تري براي 
بخشي را نيز به سنجش  ،ايفا مي كند، انتظار مي رود عملكرد تحصيليغيرقابل انكاري در ابعاد مختلف زندگي و به ويژه 

 .ياري رساندبه آنان در جهت پيشرفت تحصيلي داد تا اختصاص  دانشجويانابعاد رواني و شخصيت 

 

 .ي يادگيري، كمال گرايي،عملكرد تحصيليدانشجويان پزشكي، راهبردهاي فراشناختواژه هاي كليدي: 
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 ،09368431024تلفن:  -س ارشد برنامه ريزي آموزشيكارشنا -دانشگاه پيام نور  اصفهان  -نويسنده مسئول: اصفهان 

 E-mail: aerfan3024@yahoo.com   
  

و پيشرفت موفقيت ارتباط آن با  و  در دانشجويان پسر و دختر سالمت روانمقايسه 

 تحصيلي 

 2، آرزو عرفان1عارفه عرفان 
 كارشناس ارشد مديريت آموزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران. 2،اصفهان، اصفهان، ايران دانشگاه پيام نور، كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي 1

 چكيده:

هاي  تجارب آموزشي، در معرض آسيب دانشگاه و  يان به دليل مواجهه با محيطي تنش زا درنشجودا زمينه و هدف:
تواند سالمت روان آنها را تحت تأثير قرار دهد. با توجه به تأثير سالمت روان بر عملكرد  رواني بااليي قرار دارند كه مي

 . و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي آنها انجام گرفتدختر و پسر  سالمت روان دانشجويانمقايسه فرد، مطالعه حاضر با هدف 

همبستگي و از نوع مقطعي است. جامعه آماري اين پژوهش كليه  -اين پژوهش يك مطالعه توصيفي وش اجرا:ر
نفر به صورت تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامه پرسشنامه  60بودند كه از بين اين افراد  90دانشجويان ورودي سال 

ك موفقيت تحصيلي آنان رتبه ورودي دانشجويان سالمت عمومي گلد برگ، در اختيار دانشجويان قرار گرفت همچنين مال
بدست آمد. جهت تجزيه و تحليل آماري عالوه بر آماره هاي توصيفي از روش 92/0در نظر گرفته شد. پايايي پرسشنامه 

 انجام شد.  spss18مستقل و با استفاده از نرم افزار  tهمبستگي پيرسون و 

درصد  50درصد آزمودني ها پسر و  50پرسشنامه عودت داده شد.  56پرسشنامه توزيع شده  60از  هاي پژوهش: يافته
).  >05/0p دختر بودند. سالمت روان دانشجويان پسر در تمامي زير مقياسها و مقياس كل  باال تر از دانشجويان دختر بود(

ان دختر باالتر از دانشجويان پسر است اما معنادار اما رتبه ورودي دانشجويان در دو جنس نشان داد كه نمرات دانشجوي
). از بين متغيرهاي سالمت روان به ترتيب  افسردگي، سالمت جسماني و اضطراب همبستگي باالتري با  <05/0p نشد(

 ).   >05/0p موفقيت تحصيلي دانشجويان داشتند اما همبستگي در حد باال نبود(

توان گفت افرادي كه از سالمت رواني و جسماني  بدست آمده از اين تحقيق مي با توجه به نتايج گيري: بحث و نتيجه
دانشجويان پسر به خاطر عدم محدوديت هاي  باالتري  برخوردار هستند موفقيت بيشتري در دروس خود دارند. از طرفي

ز سالمت جسماني بهتري اجتماعي و تماس بيشتر با محيط اجتماع كمتر دچار افسردگي و اضطراب ميشوند و به طبع آن ا
از طرفي دانشجويان دختر با وجود ميزان باالتري از افسردگي و اضطراب و سالمت جسماني نسبت به   برخوردار ميباشند

 .پسران اما در حد بهنجار قرار داشتند و  در رتبه كنكور پايين تر از پسران نبودند

، جنسيتسالمت روان، موفقيت تحصيلي: واژه هاي كليدي  
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  E-mail: z.khorrami11@gmail.com، 09131856270تلفن:   -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  -شهركرد نويسنده مسئول:

 رفتار خشونت آميز با فرزندان داري والدين بر ثير دينأبررسي ت

 خرميزهرا ، دكتر عبدالرحيم كاظمي، زهرا پرمر ،عباسعلي عسگري
 ، شهركرد، ايران.دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 

 چكيده:

برد كه نه تنها جنبه رسان است كه فرد براي پيشبرد مقاصد خويش به كار ميخشونت عملي آسيب زمينه و هدف:
حتي جنسي را نيز شامل مي گردد. با توجه به وجود سخنان، احاديث و  فيزيكي دارد، بلكه ابعاد رواني، اقتصادي و

ثير رابطه أسفارشات مكرر در آموزه هاي ديني در خصوص پرهيز از اين گونه رفتارها، اين مطالعه با هدف بررسي ت
 داري والدين بر رفتار خشونت آميز با فرزندان طراحي گرديد. دين

اي چند خوشهنفر دانش آموز مقطع راهنمايي با روش  250امه روي مطالعه با استفاده از ابزار پرسشن اين روش بررسي:
% از طبقه پايين، 32كه  56/3ها  سال و ميانگين تعداد فرزندان خانواده 42/13گويان  اي انجام شد. ميانگين سن پاسخمرحله

، P<05/0( بين متغير پايه تحصيلي و خشونت جسماني ماليم .اند از طبقه باال بوده %3/8% درصد از طبقه متوسط و 7/59
۱۱۰-=r05/0( ) و خشونت كل>P ،۱۱۸/۰-=rداري والدين در مجموع نيز با خشونت  ) همبستگي وجود دارد. بين دين

 ،P<01/0، خشونت جسماني شديد247(r(=-P ،15/0<01/0، خشونت جسماني ماليمr)P، 19/۰-=)247<001/0كالمي
17/0-=)247(r 001/0و خشونت كل>P، 18/0-=)247(r همبستگي منفي و معناداري وجود دارد. 

داري  داري والدين و خشونت فرزندان رابطه منفي و معناداري وجود داشته و هر چه دين نشان داد بين دين ها:يافته 
 والدين باالتر رفته خشونت فرزندان كاهش مي يابد.

نقش مؤثري در كاهش رفتارهاي انحرافي، چون خشونت ايفا مي كند. به  تقويت باورهاي ديني در والدين نتيجه گيري:
رسد نيروي كنترل دروني در والديني كه تعهدات ديني باالتري دارند و دستورات اخالقي دين را به فرزندان خود نظر مي 

هايي كه به آموزه هاي شود و در خانوادهبيشتر بوده و باعث افزايش نيروي كنترل دروني در آنها مي ،نيز انتقال مي دهند
يري زياد مي باشد و رفتار پرخاشگرانه والدين و به تبع كودكان بيشتر ديني كمتر اهميت داده مي شود ناسازگاري و درگ

 است.

 .دينداري، خشونت، رفتار والدين واژه هاي كليدي:
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 E-mail: Bahar.alian@yahoo.com ،09383427257 تلفن  -دانشجوي روانشناسي باليني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل: نويسنده مسئول

رفتاري راه حل مدار بر كاهش ناسازگاري زوجين مبتال اثر بخشي درمان شناختي 

 به درد مزمن

 حسين قمري كيوي  ،ناصر صبحي قراملكي ،بهار عليان

 دانشگاه محقق اردبيلي

 

 چكيده:

دها شكل مزمن به خود مي گيرند : درد يكي از مواهب خدادادي است، اما هنگامي كه برخي از درزمينه و هدف
تداوم نارضايتي در زندگي زناشويي گردند. هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي زوج درمان توانند سبب بروز يا  مي

 شناختي رفتاري راه حل مدار بر بهبود سازگاري زناشويي زوجيني بود كه حداقل يكي از آنها مبتال به درد مزمن بودند.

 65از ميان  آزمون استفاده شد. طرح دو گروهي با پيش آزمون و پس روش پژوهش نيمه تجربي بود و از روش بررسي:
مصاحبه اي به عمل آمد و پس از اينكه  زوج كه به دليل مشكالت زناشويي به اداره اي بهزيستي شيراز مراجعه كرده بودند

زوج در گروه آزمايش  15در حداقل يكي از آنها تاييد شد، به طور تصادفي  DSM-IV-TRوجود درد مزمن طبق تعريف 
جلسه  زوج درماني شناختي رفتاري راه حل مدار  10كنترل قرار گرفتند. زوجين گروه آزمايش در  زوج در گروه 15و 

شركت كردند. از مقياس سازگاري زناشويي اسپانير براي اندازه گيري سطح سازگاري زناشويي استفاده شد. اين ابزار داراي 
 و نفري و ابراز محبت را مي سنجيد.مقياس فرعي بود كه رضايت دو نفري، همبستگي دو نفري، توافق د 4

نتايج نشان داد سازگاري زناشويي زوجيني كه در برنامه زوج درماني شناختي رفتاري راه حل مدار شركت كرده  يافته ها:
 مقياس فرعي پرسشنامه ي سازگاري زناشويي اسپانير بهبود يافته بود. 4بودند در هر 

 مدار بر كاهش ناسازگاري زوجين مبتال به درد مزمن موثر است. درمان شناختي رفتاري راه حلنتيجه گيري: 

 

 .رفتاري، حل مساله، زوجين، درد مزمن درمان شناختي :واژه هاي كليدي

mailto:Bahar.alian@yahoo.com
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 ،09124408557تلفن:  -تربيتيگروه علوم   -نور واحد تهران جنوبدانشگاه پيام  -نويسنده مسئول: تهران
  E-mail: pendarfazel@yahoo.com  

 بررسي اثربخشي رهياري فردي بر شادكامي ذهني

 پندار فاضل
 .نور،تهران جنوب، تهران، ايرانتربيتي ، دانشگاه پيام گروه علوم

 چكيده:

شامل چيزهايي است كه مردم به شادماني،  شانارزيابي عاطفي وشناختي مردم اززندگي شادكامي ذهني، زمينه و هدف:

متاسفانه در اين برهه از زمان مردم زير فشارهاي مشكالت اجتماعي و  .شناسندزندگي مي رضايت از آرامش، كارايي، و

نمايد. پذير كرده و شادكامي آن ها را تهديد ميزايي قرار دارند كه آن ها را آسيباقتصادي و ديگر فاكتور هاي استرس

ل شناخته شده است كه به افراد كمك آياري فردي به عنوان رويكردي نوين با گرايشي جامع براي عصر حاضر ايدهره

ومعنا را درزندگي خود  لذت پردازند، تعادل،حال كه به بهبود عملكرد، مهارت و تاثيرگذاري خود ميكند كه در عينمي

كه مولفه هاي اصلي شادكامي فردي بر بازسازي شناختي و عاطفي  تحليل چگونگي تاثير رهياري هدف مقاله حاضر بيابند.

  .پردازيمميذهني است 

آوري شده به صورت اين مقاله تحقيقي كيفي است كه ضمن تحليل و توصيف اطالعات جمع :روش بررسي

 موجبات رهياري فرديچگونه اي وجستجو در مقاالت اينترنتي، تحليل كرده كه جستجوي دستي كتابخانه

 كند.شادكامي ذهني را فراهم مي

-ها در جهت ايجاد زندگي رضايت، ارتباطي است كه افراد با تعيين اهداف و اقداماتي كه آنرهياري فردي  يافته ها:

و  يشاداحساسي از انگيزش،  عاطفي و از نظر خلقي،تنها شوند؛ كه در آن نهاند ياري ميبخشي كه خود تعريف نموده

ها و اقدامات خودرا بيني و تعهد، حاصل تالشبا افزايش خوداگاهي، اميد و خوش نمايند، بلكهتجربه ميي را خوشحال

ها را در به آندهد كه در نهايت، ميمورد تعبير و تفسير قرار كرده وپردازش  ياطالعات را به روشكنند و ارزيابي مي

خودكارآمدي، باعث احساس ايي، و دستيابي به اهداف كند و ضمن ارتقاء كارسرانجام رساندن وظايفشان ياري مي

 گردد. مي هاآندر  مهمتر از همه رضايت دروني و نفساعتمادبه

) شناختيو هيجاني (مولفه هاي  ذهني،شادكامي توان گفت رهياري با درنظرگرفتن اجزاء اصلي بطوركل مي: نتيجه گيري

  كند.را فراهم مي رضايت از زندگيموجبات 

 .بازسازي شناختي و عاطفي، رضايت از زندگي، شادكامي ذهني،، رهياري فردي: هاي كليديواژه 
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  :faramarzmorteza@yahoo.com E-mail،09366676981تلفن:  -باشگاه پژوهشگران جوان  -كرج: نويسنده مسئول

 

 

 بررسي و ارزيابي چگونگي عملكرد كاربرد جامع ترين مفهوم سالمت روان 

 مرتضي فرامرز
 باشگاه پژوهشگران جوانگروه معماري، 

 

 چكيده:

از دير باز شناخت و درك علل و عوامل تعيين كننده يا موثر بر سالمتي به ويژه سالمت روان مورد توجه و مطالعه 
همگام با پيشرفت هاي جهان معاصر در تشخيص و درمان اختالالت جسمي و رواني،  دانشمندان علوم گوناگون بوده است.
اند. دين اسالم جامع ترين پيام الهي براي  اند كه در كاهش مشكالت مختلف مؤثر بوده ابزارها و فنون مختلفي گسترش يافته

نجاكه انسان سالم در انجام وظايف بشريت است كه مهمترين هدف آن، هدايت انسان به سمت فالح و رستگاري است. از آ
خود و رسيدن به رستگاري موفقيت بيشتري دارد، اسالم برحفظ سالمتي تاكيد مي كند.در اين ديدگاه، معيار سالمت رواني 
تحت عنوان رشد بكار رفته است. اصطالح رشد به معناي قائم به خود بودن، هدايت، نجات، صالح و كمال، آمده 

در كنار همه اين ابزارها و فنون . موجودي دو بعدي(مادي و معنوي) مي داند و به هر دو بعد نظر دارد است.البته انسان را
تشخيصي و درماني، شعاير مذهبي و ديني، از جمله دعا، نيايش و نماز، جايگاه خود را در آرامش و اطمينان قلبي و 

جسم و روان، از ديدگاه فيزيولوژي ثابت شده است و هم تأثير اين گونه شعاير ديني بر . بهداشت رواني، حفظ نموده است
اين مقاله با استفاده از روش پژوهش  روشن است. در پيامدهاي روان شناختي و اجتماعي آنها در جوامع مختلف كامالً

مطرح  كتابخانه اي نظريه اسالم درباره سالمت روان و پس از آن ديدگاه هاي نظريه پردازان مكاتب مختلف در اين مورد
 نتيجه گيري مي پردازم. گرديده و در نهايت به جمع بندي كلي و

 اسالم، سالمت روان، مذهب، انسان، كاهش مشكالت، جامع ترين پيام الهي، ديدگاه فيزيولوژي. :واژه هاي كليدي
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 faramarzmorteza@yahoo.com،09366676981تلفن:  -باشگاه پژوهشگران جوان  -كرج: نويسنده مسئول

E-mail:  
 

نگرش مذهبي دانشجويان دانشگاه علمي كاربردي  بررسي رابطه سالمت روان و

  كشاورزي اصفهان جهاد

 الدن عزيزي لرد ،مرتضي فرامرز
 .باشگاه پژوهشگران جوانگروه معماري، 

 چكيده:

 مذهبي دانشجويان دانشگاه علمي كاربردي جهاد نگرش به بررسي رابطه سالمت روان و پژوهش حاضر :زمينه و هدف
 . كشاورزي اصفهان پرداخته است

جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دانشجويان دانشگاه علمي كاربردي جهاد كشاورزي اصفهان است  :بررسيروش 
 20 تفاده گرديد ومي باشند. جهت نمونه گيري از روش نمونه گيري تصادفي اس 1390-91سال تحصيلي  نفر در 1500 كه
  .انتخاب شدند نفر

تحليل داده ها نشان داد كه سالمت روان دانشجويان دانشگاه علمي كاربردي جهاد كشاورزي با  نتايج تجزيه و ها:يافته
 .)>05/0P( نگرش مذهبي آنان رابطه معنادار دارد

 .تقويت نگرش مذهبي سالمت روان را افزايش مي دهد :ه گيرينتيج
 

 .نگرش، اطالعات، دانشگاه علمي كاربردي رابطه سالمت، دانشجويان، نمونه گيري، روان و: كليديواژه هاي 
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 ،09132221013تلفن:   -گروه مشاوره  -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  -تهران نويسنده مسئول:

  E-mail:sh_farmani87@yahoo.com 

دانشجويان دانشگاه رابطه عمل به باورهاي مذهبي و ويژگي هاي شخصيتي در بين 

 خوارزمي

 2، امراه تاج الدين2، علي قائدنياي جهرمي1شيوا فرماني شهرضا

 .گروه روانشناسي، دانشگاه خوارزمي تهران، تهران، ايران2 گروه مشاوره، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران؛1
 

 چكيده:

باورهاي ديني و ويژگي هاي شخصيتي در دانشجويان هدف از اين پژوهش بررسي رابطه عمل به  :زمينه و هدف
 .دانشگاه خوارزمي مي باشد

گيري خوشه گيري  مي باشد. روش نمونه 1390-91امعه مورد مطالعه كليه دانشجويان در سال تحصيلي ج بررسي: روش
ژوهش قرار گرفته اند. به نفر دختر) مورد پ 100نفر پسر و  100( نفر از دانشجويان 200مرحله اي مي باشد كه تعداد  چند

  شخصيت آيزنگ ي) و پرسشنامه1387( آوري اطالعات مورد نياز از پرسشنامه عمل به باورهاي ديني گلزاري منظور جمع
EPQ)1974آزمون هاي ضريب همبستگي پيرسون و آزمون  براي تجزيه و تحليل داده ها از .) استفاده شدT  مستقل استفاده
 شد.

بين عمل به باورهاي  نتايج نشان داد كه بين عمل به باورهاي ديني و روان رنجور خويي رابطه وجود ندارد ولي  ها: يافته
معنادار وجود دارد و بين عمل به باورهاي ديني و سازگاري اجتماعي رابطه  ديني با برون گرايي و مقبوليت اجتماعي رابطه

و جنس در ميزان عمل به باورهاي ديني، مقبوليت اجتماعي و برون گرايي همچنين بين د .)>05/0p(منفي معنادار وجود دارد
 .)>05/0p(تفاوت معنادار وجود نداشت ولي در ميزان سازگاري و روان رنجور خويي تفاوت معناداري وجود داشت

 مي توان نتيجه گرفت كه انجام كارهاي مذهبي مي تواند سبب برون گرايي افراد گردد. نتيجه گيري:

 .شخصيت، عمل به باورهاي مذهبي هاي كليدي: واژه
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 09163971914تلفن:   -گروه روانشناسي عمومي  -دانشگاه تبريز  -تبريزنويسنده مسئول: 
  E-mail:yazdan_movahedi@yahoo.com 

 

خانواده با مولفه هاي فرسودگي شغلي و تمايل به -بررسي رابطه بين تعارض كار

 هاي دانشگاهي خرم آبادشغل در پرستاران زن شاغل در بيمارستانترك 

 3يزدان موحدي، 2، معصومه نعلچي1دكتر علي فرهادي

، ايران؛ ، خرم آباددانشگاه آزاد اسالمي واحد خرم آباد گروه علوم تربيتي، 2گروه پزشكي اجتماعي، دانشگاه علوم پزشكي لرستان، خرم آباد، ايران؛1
 عمومي، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران. گروه روانشناسي3

 
 چكيده:

خانواده با فرسودگي شغلي و تمايل به ترك شغل -پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين تعارض كارزمينه و هدف: 
 در پرستاران زن شاغل در بيمارستانهاي دانشگاهي خرم آباد صورت گرفته است. 

. جامعه آماري مورد مطالعه در اين شدكه به روش همبستگي انجام پژوهش حاضر از نوع توصيفي است  روش بررسي:
نفر مي باشد و تعداد نمونه در  518تحقيق شامل كليه پرستاران زن شاغل در بيمارستان هاي دانشگاهي خرم آباد به تعداد

از روش تصادفي طبقه نفر برآورد شد. براي انتخاب حجم نمونه از هر بيمارستان  220اين تحقيق از طريق فرمول كوكران 
)، پرسشنامه فرسودگي 1996خانواده (نتمه ير، -اي استفاده شد. جهت جمع آوري اطالعات از سه پرسشنامه تعارض كار

 ) استفاده شده است.1979) و پرسشنامه ترك شغل كامانت و همكاران(1981شغلي مازالخ و جكسون (

اري توصيفي فراواني، درصد فراواني، ميانگين و انحراف معيار هاي آم آوري شده به كمك روشاطالعات جمع يافته ها:
مستقل و آزمون تعقيبي شفه مورد تجزيه و  tو روش هاي آماري استنباطي تحليل رگرسيون، تحليل واريانس يك سويه، 

 تحليل قرار گرفته اند.

و فرسودگي شغلي ارتباط مثبت و  خانواده-ها نشان داد كه بين تعارض كارنتايج حاصل از تحليل يافته نتيجه گيري:
خانواده و ابعاد فرسودگي شغلي يعني خستگي هيجاني، مسخ شخصيت، عدم -معناداري وجود دارد. بين تعارض كار

 موفقيت فردي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد؛ همچنين از ديگر يافته هاي اين پژوهش اين بود كه تعارض 
آباد هاي دانشگاهي خرماري تمايل به ترك شغل را در پرستاران زن شاغل در بيمارستانخانواده بصورت مثبت و معناد-كار

كند. در نتيجه به منظور جلوگيري از عوارض عدم تعادل بين كار و زندگي و در نتيجه كاهش پيامدهاي آن در بيني ميپيش
تنظيم ساعات و روزهاي كار بر اساس  شود ايجاد محدوديت در ساعات كار اضافي انجام شود وپرستاران پيشنهاد مي

 امنيت شغلي كاركنان تأمين شود. بنابراين استانداردهاي جهاني باشد
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 ،09373446371: تلفن  -روانشناسيگروه   -دانشگاه آزاد اسالمي تنكابن  -تنكابن نويسنده مسئول:
  samira.falah68@yahoo.com E-mail: 

بررسي مقايسه اي عملكرد جنسي و كيفيت زندگي در زنان مبتال به اختالل شخصيت 

 مرزي و سالم

 3، غالمرضا چلبيانلو1، كلثوم نباتي1،عطيه رضايي2، آرزو محرابي1سميرا فالح
كرمانشاه، گروه روانشناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه، 2ايران؛نكابن، ت گروه روانشناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن،1

 تبريز، ايران. ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ،گروه روانشناسي3ايران؛ 
 

 چكيده:

بررسي كاركردهاي خانواده مي تواند مسيري جديد در شناخت هر چه بيشتر راهكاهاي مقابله اي و  زمينه و هدف:
پيشگيري از مشكالت را در سطح جامعه خانواده، بر روي پژوهشگران بگشايد. در اين بين بررسي مشكالت روانشناختي از 

جنسي و كيفيت زندگي در زنان مبتال به اختالل  بررسي مقايسه اي عملكرد هدف اين مطالعهاهميت بسزايي برخوردار است.
 شخصيت مرزي و سالم مي باشد.

مقايسه اي از نوع پس رويدادي مي باشد. جامعه آماري شامل كليه زنان متأهلي كه -پژوهش حاضر علي روش بررسي:
شامل كليه زنان جهت درمان اختالل شخصيت مرزي به مطب مراجعه كرده اند مي باشد، و هم چنين براي گروه سالم 

نفرسالم  30 و اختالل شخصيت مرزيدارای نفر 30، نفر 60نمونه پژوهش حاضر شامل  متأهل ساكن شهر تهران مي باشد.
از زنان متأهل ساكن تهران مي باشد كه به صورت دردسترس انتخاب شدند. و سپس از پرسشنامه سنجش عملكرد جنسي 

 براي اندازه گيري ميزان كيفيت زندگي استفاده شد.  SF-36) و همچنين پرسشنامه FSFIبراي زنان (

 معني دار بين عملكرد جنسي و كيفيت زندگي در بين زنان مبتال به اختالل شخصيت مرزي و زنان سالم تفاوت يافته ها:
 ).P>05/0(شت وجود دا

از آن جايي كه اختالل شخصيت مرزي بر روي عملكرد جنسي و از طرفي روي كفيت زندگي اثرگذار  نتيجه گيري:
 است، بهتر است تا پزشكان و روانپزشكان در بررسي كيفيت زندگي و نيز اختالالت جنسي به اين مسأله توجه بيشتري كنند.

 عملكرد جنسي، اختالل شخصيت مرزي، كيفيت زندگي. واژه هاي كليدي:
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 ،09373446371: تلفن  -روانشناسيگروه   -دانشگاه آزاد اسالمي تنكابن  -تنكابن نويسنده مسئول:
  samira.falah68@yahoo.com E-mail: 

رابطه بين ابراز وجود و خشم با سازگاري اجتماعي در زنان مبتال به سرطان پستان 

 شهر كرمانشاه در

 3، حميد پور شريفي1، رضوان رشنون فر2، معين گلفام1رضايي، عطيه 1سميرا فالح
 گروه روانشناسي، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران.3؛ پزشك مركز مشاوره سالمت ملي2 ؛تنكابن، تنكابن، ايران گروه روانشناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد1

 

 چكيده:

بررسي رابطه ابراز وجود و خشم با سازگاري اجتماعي در زنان مبتال به سرطان  پژوهش حاضر به منظور زمينه و هدف:
 پستان در شهر كرمانشاه انجام شد. 

براي اندازه گيري متغيرها از  .روش پژوهش حاضر غيرآزمايشي (توصيفي) از نوع همبستگي است روش بررسي:
و مقياس سازگاري اجتماعي بل بهره گرفته شده است. ابراز وجود شرينگ، پرسشنامه پرخاشگري مقياس اهواز  پرسشنامه

 به بيمارستان امام رضا 1391نفر زنان مبتال به سرطان پستان كه در سه ماهه اول سال  65نمونه آماري اين پژوهش شامل 
تحليل كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده است. براي تجزيه و  (ع) كرمانشاه مراجعه كرده اند، مي باشد

 بهره گرفته شده است. SPSSنرم افزار كامپيوتري  داده ها از روش همبستگي كانوني و رگرسيون چندمتغيره و با استفاده از

) نشان مي دهد ابراز وجود و >002/0Pو  >039/0P( P) و مقدار كوچك 280/3و  118/2مطلق ( tمقدار بزرگ  يافته ها:
درصد، سازگاري اجتماعي را پيش بيني مي  95سازه ابراز وجود با اطمينان  دارد.ر شديدي بر سازگاري اجتماعي خشم اث

 ).>001/0Pدرصد، سازگاري اجتماعي را پيش بيني مي كند( 95). سازه خشم با اطمينان =022/0Pكند(

ست تا از مهارت خشم با سازگاري اجتماعي رابطه دارد. بدين ترتيب بهتر ا بر اساس يافته ها، ابراز وجود و نتيجه گيري:
 هاي اجتماعي جهت بهبود سازگاري اجتماعي افراد مبتال به سرطان پستان استفاده شود.

 ابراز وجود، خشم، سازگاري اجتماعي. كليدي: ه هايواژ
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 E-mail: A_ebrahimi@med.mui.ac.ir ، مركز تحقيقات روان تني -دانشگاه علوم پزشكي -اصفهاننويسنده مسئول:  

اميد، معنويت متغيرهاي  بر مبناي همودياليز تحت كيفيت زندگي بيمارانپيش بيني 

 آسيب شناسي رواني (استرس،افسردگي،اضطراب)و

، 2دكتر مهدي فوالدي، 2دكتر حميد افشار ،1غالمرضا منشئي دكتر ،2دكتر امراله ابراهيمي ، 1زهره فوالدي
 3عربمصطفي 

 مركز تحقيقات روان تني، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران؛؛ دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم وتحقيقات اصفهان، اصفهان، ايران1

 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران.3 

 

 چكيده:

سالمت و شاخص هاي در دوره پست مدرنيسم شاهد توجه روز افزوني به روانشناسي مثبت در تبيين  زمينه و هدف:
 رواني شناسي ،آسيب)اميدومعنويت( مثبت شناختي روان متغيرهاي بين رابطه تعيين مطالعههدف اين  كيفيت زندگي هستيم.

 . بود همودياليز بيماران زندگي وكيفيت) استرس،افسردگي،اضطراب(

 علي حضرت بيمارستان به كننده عهمراج همودياليز بيماران از نفر 96 در قالب مطالعه توصيفي تحليلي :روش بررسي
 سنجش مقياس  ،) SF-36( زندگي كيفيت دموگرافيك، هاي پرسشنامه از. ندشد انتخاب 1391 سال در اصفهان) ع(اصغر

 شد استفاده "اليسون و پولوتزين"  معنويت مقياس و) اشنايدر( زندگي به اميد ،)DASS-42( استرس و افسردگي اضطراب،
 . شدند تحليل و تجزيه پيرسون همبستگي و رگرسيون تحليل هاي روش با SPSS- 16 افزار نرم با ها داده و

 وجود داري معني مستقيم رابطه همودياليز بيماران اميد و معنويت با زندگي كيفيت بين داد، نشان ها داده تحليل :ها يافته
 وجود داري معني و معكوس رابطه همودياليز بيماران استرس اضطراب، افسردگي، با زندگي كيفيت بين. )>p 001/0( دارد
 .)>p 001/0( دارد

 استرس تحت بيماران زندگي كيفيت افزايش در اميد و معنويت توان مي پژوهش اين هاي يافته به توجه با :گيري نتيجه
 را بيماران اين در شناسي آسيب كننده تعديل نقش مثبت روانشناسي هاي ويژگي رسد مي نظر به .كند مي ايفا مهمي نقش
 متغيرهاي و اميد و معنويت مثبت متغيرهاي توسط همودياليز بيماران زندگي كيفيت داد نشان مطالعه هاي يافته .دارند

 .است بيني پيش قابل استرس و اضطراب افسردگي، پاتولوژيك

 

 همودياليز. بيماران اميد،معنويت،استرس،افسردگي،اضطراب، زندگي، كيفيت :واژه هاي كليدي
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 ،09195583832تلفن:   -گروه مامايي  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  -كرمانشاهنويسنده مسئول: 

  E-mail:kowsar.qaderi@gmail.com  

 ايران MSعوامل مرتبط با كيفيت زندگي زنان با مولتيپل اسكلروزيس در انجمن 

 2عفت السادات مرقاتي خويي ،1كوثر قادري

 دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.2؛ پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران، دانشگاه علوم گروه مامايي1
 

 چكيده:

ناتواني جسمي  كيفيت زندگي در بيماران مولتيپل اسكلروزيس به طور قابل مالحظه اي كاهش مي يابد. زمينه و هدف:
تنها بخشي از اين كاهش را توجيه مي كند. از آنجا كه عمدتاً زنان به اين بيماري مبتال مي شوند، اين مقاله به بررسي 

 مي پردازد. MSعوامل دموگرافيك مرتبط با كاهش كيفيت زندگي در زنان مبتال به 

ايران انجام  MSمراجعه كننده به انجمن  MSبه نفر از زنان مبتال  145مطالعه توصيفي حاضر، بر روي  :بررسي روش
و پرسشنامه مشخصات فردي و مشخصات  MS-54ها با استفاده از پرسشنامه كيفيت زندگي بيماران مبتال به  شد. داده

 ANOVAبيماري گردآوري و ارتباط كيفيت زندگي با دوازده مشخصه فردي و بيماري، توسط آزمون هاي آماري پيرسون، 
 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. SPSSنرم افزار و شفه در 

)، وضعيت اقتصادي P>001/0رواني كيفيت زندگي با نمره توانايي (-بين حيطه تركيبي سالمت جسمي و روحي يافته ها:
)009/0=P) تحصيالت بيمار ،(022/0=P) 032/0) و تحصيالت همسر=Pو معني داري وجود داشت.  ) ارتباط مستقيم

)، مدت مصرف دارو P=042/0)، طول مدت بيماري (P=003/0سالمت جسمي همچنين با سن ( حيطه تركيبي
)037/0=P) مدت ازدواج ،(001/0=P) 014/0) و سن همسر=P ارتباط معكوس و معني دار و با تعداد بارداري، تعداد (

 داري داشت. فرزند و سن شروع بيماري ارتباط معكوس و غير معني

با برخي مشخصات دموگرافيك از جمله تحصيالت و وضعيت اقتصادي و  MSدگي زنان مبتال به كيفيت زن نتيجه گيري:
 برخي مشخصات بيماري، از جمله توانايي و مدت مصرف دارو ارتباط معني داري دارد.

 زندگي، مشخصات دموگرافيك. كيفيت ،اسكلروزيس مولتيپل واژه هاي كليدي:

 



 1392خرداد  8-9                                                                                                                             ي شهركردكمجله دانشگاه علوم پزش

 سايكوسوماتيك كنگرهپنجمين ويژه نامه                  
5th Congress of psychosomatic 

۱٤۲ 
 

 پوستر

 

 

 ، 09133801370تلفن:   -كارشناسي ارشد مديريت بهداشت و درمان  -دانشگاه علوم پزشكي -: شهركرد نويسنده مسئول

Email : saberileila73@yahoo.com 

بررسي رابطه  اختالل فزون كنشي / نارسايي توجه با اضطراب و افسردگي  در بين 

بهمن شهرستان شهركرد 22كودكان پيش دبستاني   

 ۳راهله عليرضايي،۲محمد قاسمي،۱ليال صابري

گروه روانشناسي، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد  2 كارشناسي ارشد مديريت بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران؛ 1

 دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي، شهركرد، ايران. 3 ؛اسالمي واحد شهركرد، شهركرد، ايران 

 
 

 چكيده:

نمونه هاي بزرگسال وگروههاي باليني  نارسايي توجه با اضطراب وافسردگي در - اختالل فزون كنشي: و هدفزمينه 
-رابطه مولفه هاي عاطفي افسردگي و اضطراب با اختالل فزون كنشي  كنون رابطه نشان داده است. به نظر مي رسد تا

ررسي رابطه ر با هدف بپژوهش حاضر گرفته باشد لذا انارسايي توجه دركودكان پيش دبستاني بسيار اندك مورد بررسي قر
 .دواختالل ذكرشده دركودكان دبستاني انجام گرفت

انتخاب گرديدند و  91-92سال تحصيلي  بهمن شهركرد در22بدين منظور كليه كودكان پيش دبستاني : روش بررسي
بين مربيان اين پيش دبستاني توزيع  ويژه معلمين در -٤CSI فرمهاي ارزيابي رفتاري راتر ويژه معلمين و فرم مرضي كودكان

 مورد بررسي قرار گرفت.اطالعات بدست آمده  SPSS-15گرديد و پس از تكميل فرمها با نرم افزار 

نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره نشان داد كه اضطراب وافسردگي در بين تغييرات انواع سه گانه فزون  يافته ها:
م قابل مالحظه اي دارد اين يافته ها همسو وتركيبي سهتكانشگري -يعني نارسايي توجه فزون كنشي كنشي/نارسايي توجه

نارسايي توجه  -وكارهاي مشتركي بين مولفه هاي عاطفي و فزون كنشي نشان داد ساز با تحقيقات قبلي تفسير گرديد و
 وجوددارد

دارد ودراين راستا شايد بتوان نوعي آمادگي عمومي براي نارسايي توجه نقش اساسي در اشتراكات دومتغير : نتيجه گيري
 .افسردگي را متصور شد –شكل گيري اختالالت نارسايي توجه واضطراب 

 

 افسردگي.-اضطراب-اختالالت فزون كنشي/نارسايي توجه واژه هاي كليدي:

mailto:saberileila73@yahoo.com
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 ،09122909919تلفن:   كارشناس ارشد روانشناسي خانواده درماني -علم و فرهنگدانشگاه  -تهران نويسنده مسئول:

   E-mail: mghmoghadam@yahoo.com 

 سازي در بيماران مبتال به سرطانارتباط ادراك بيماري و جسماني

 مريم قاسمي مقدم
 ، تهران، ايران.دانشگاه علم و فرهنگكارشناس ارشد روانشناسي خانواده درماني، 

 

 چكيده:

رشد ابتال به بيماري سرطان و تأثيرات روانشناختي آن بر بيماران، پژوهش حاضر با هدف بررسي با توجه به روند روبه
 ر ايران انجام گرفت.سازي در بيماران مبتال به سرطان دارتباط ابعاد ادراك بيماري و جسماني

 
ي ادراك ي تجديدنظرشده گيري دردسترس انتخاب شدند، به پرسشنامهبيمار كه به روش نمونه 151 بررسي: روش

ها با استفاده از اي موس و بيلينگز پاسخ دادند. دادههاي مقابلهي سبك پرسشنامه سازي ازبيماري و خرده مقياس جسماني
 و به روش آماري همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شدند. SPSSافزار آماري نرم

 
كردن مشكالت ي مبتني بر جسمانينتايج نشان داد كه ميان ادراك ماهيت، علت و پيامدهاي بيماري با مقابله :هايافته

 .)P>01/0( وجود دارد ارتباط مستقيم و معنادار
 

تواند در كاهش جسماني به ادراكي صحيح از بيماري مي يابيي پژوهش حاضر، دستبا توجه به يافته :نتيجه گيري
يماري مزمن سرطان مؤثر بوده و ارتقاي سالمت رواني و كيفيت زندگي بيماران را در پيش بناشي از  سازي فشار رواني

 داشته باشد. 
 

 سازي، سرطان.ادراك بيماري، جسماني واژه هاي كليدي:
 

 

mailto:mghmoghadam@gmail.com
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  E-mail:mohamad_psy25@yahoo.com،09371087795تلفن  -اداره آموزش پرورش باالده -شهرستان كازرون  -: استان فارسنويسنده مسئول

  

مقايسه مددجويان مراجعه كننده به مراكز اقامتي ترك اعتياد و گروه هاي معتادان 

 از لحاظ بهداشت روان  )Narcotic  Anonymous(بي نام 

 3، ام البنين محمد نيا2، رضوان صدر محمدي1محمد علي قاسمي نژاد
 ، كارشناس بهزيستي شهرستان فراشبند3 ، رفسنجان، ايران؛موسسه غير انتفاعي رفسنجان2استان فارس، شيراز، ايران؛ آموزش پرورش  كل دارها1

 فراشبند ايران.

 

 چكيده:

اجتماعي روانشناختي، و كشور ما ايران است كه بسياري از مشكالت  جهان معضالت مهماعتياد از  زمينه و هدف:
به وجود آورده  است. هدف از اين مطالعه مقايسه معتادان مراجعه كننده به اقامت هاي ترك اعتياد و معتادان  اقتصادي را

 بي نام از لحاظ بهداشت روان بود.

نفر مراجعه كننده به مراكز اقامتي)  40نفر گروه معتادان بي نام و 40نفر ( 80 مقطعي اين مطالعهنمونه  :روش بررسي
 )GHQ(بودند كه با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. در اين پژوهش از پرسش نامه سالمت عمومي 

. مدت زمان مراجعه مركز به گروه ها با هم مقايسه شدند )MANCOVA(استفاه شد و با استفاده از آزمون تحليل كواريانس 
 عنوان متغير كنترل استفاده شد.

نتايج تحليل كواريانس نشان داد كه دو گروه  معتادان بي نام و معتادان مراكز اقامتي در متغير هاي نشانه هاي  يافته ها:
جسماني، اضطراب، اختالالت در كاركرد اجتماعي با يكديگر هيچ تفاوتي نداشتند. اما در متغير افسردگي تفاوت معني دار 

مراكز اقامتي باالتر بود. در نمره كل بهداشت رواني تفاوت معني دار به نحوي كه ميانگين افسردگي گروه معتادان  بود
 نشد هرچند كه ميانگين گروه مراكز اقامتي باالتر بود.مشاهده 

نتايج اين پژوهش نشان داد كه مراجعه كنندگان به مراكز اقامتي و گروهاي معتادان بي نام تنها در متغير  نتيجه گيري:
با يكديگر داشتند. هرچند كه تفاوت اين دو گروه در متغير كل بهداشت روان، معني دار نشد افسردگي  تفاوت معني داري 

اما ميانگين گروه مراكز اقامتي باالتر بود و نشان دهنده اين است كه مراكز اقامتي بايد در زمينه بهداشت روانشناختي 
 مهمترين عامل عود سوء مصرف مواد است. مراجعين برنامه هاي مدون تري داشته باشد زيرا وجود آسيب هاي رواني
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 ، 09133801370تلفن:   -كارشناسي ارشد مديريت بهداشت و درمان  -دانشگاه علوم پزشكي -: شهركرد نويسنده مسئول

Email : saberileila73@yahoo.com 
  

بيش فعالي،نارسايي توجه بررسي نقش اضطراب وافسردگي درتبيين اختالل 

 وتركيبي دركودكان پيش دبستاني شهركرد

 ۳اهله عليرضايي، ر۲ليال صابري ،۱محمد قاسمي
كارشناسي ارشد مديريت بهداشت و درمان، دانشگاه  2 گروه روانشناسي، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركرد، شهركرد، ايران ؛ 1

 .دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي، شهركرد، ايران 3ايران؛ علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، 

 

 چكيده:

نارسايي توجه  كنوني با هدف بررسي نقش اضطراب وافسردگي درتبيين اختالل بيش فعالي و پژوهش: زمينه و هدف
 دركودكان پيش دبستاني شهركرد انجام شده است 

پرسشنامه  شهركرد انتخاب و با بهمن 22 پيش دبستانينفر از كودكان  97اين پژوهش تعداد براي انجام : روش بررسي
تجزيه و تحليل اطالعات انجام   spss15و بررسي اطالعات با استفاده از نرم افزار  )CSI4عاليم مرضي كودكان فرم معلم (

 شد.

نارسايي توجه  افسردگي درتبيين اختالل بيش فعالي، نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره نشان داد كه اضطراب و:يافته ها
 وتركيبي سهم قابل مالحظه اي دارند. 

بنابراين نتايج اين پژوهش همسو با تحقيقات قبلي لزوم توجه به رابطه بين عوامل عاطفي واختالل بيش : نتيجه گيري
 .نارساي توجه وتركيبي را نشان مي دهد تكانشگري،-فعالي 

 

 .دبستاني نارسايي توجه،اضطراب،افسردگي،كودكان پيش -اختالل بيش فعالي : واژه هاي كليدي

mailto:saberileila73@yahoo.com
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 E-mail:alighaednia@gmail.com، 09178901418تلفن:   -گروه روانشناسي  -دانشگاه خوارزمي تهران  -تهران نويسنده مسئول:

 

رابطه بين انگاره پردازي خودكشي و دينداري در بين دانشجويان دانشگاه 

 خوارزمي

 3مجتبي قائدنياي جهرمي، 2شيوا فرماني شهرضا، 1علي قائدنياي جهرمي
پزشك عمومي، 3گروه مشاوره، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران؛ 2گروه روانشناسي، دانشگاه خوارزمي تهران، تهران، ايران؛ 1

 له، تهران، ايران.ادانشگاه علوم پزشكي بقيه 
 

 چكيده:

هدف از اين پژوهش بررسي رابطه عملكرد رابطه بين انگاره پردازي خودكشي و دينداري در دانشجويان  زمينه و هدف:
 دانشگاه خوارزمي مي باشد.

گيري با توجه به  مي باشد. روش نمونه 1390-91جامعه مورد مطالعه كليه دانشجويان در سال تحصيلي بررسي:  روش
نفر دختر) مورد  60نفر پسر و  60( نفر از دانشجويان 120جدول مورگان غيرتصادفي در دسترس مي باشد كه تعداد 

از پرسشنامه انگاره پردازي خود كشي بك  آوري اطالعات مورد نياز پژوهش قرار گرفته اند. به منظور جمع
) استفاده شد و داده هاي پژوهش با استفاده از روش آمار 1965( ) و پرسشنامه دينداري گالك و استارك1979وهمكاران(

 همبستگي پيرسون) گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ميانگين و (فراواني، توصيفي

 ميزان انگاره پردازي خودكشي و دينداري رابطه منفي و معناداري وجود دارد.  نتايج نشان داد بين ها: يافته

 ميزان دينداري افراد پايين تر است. ،هرچه قدر ميزان افكار خودكشي بيشتر باشد نتيجه گيري:

 .عملكرد خانواده، عمل به باورهاي مذهبي واژه هاي كليدي:
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 ،09352432379تلفن:   -گروه روانشناسي باليني  -دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي باليني -دانشگاه اصفهان  -اصفهان نويسنده مسئول: 

                      E-mail:Yasinforooshany@yahoo.com 

 مقايسه ابعاد حمايت اجتماعي ادراك شده در افراد مبتال به ديابت و افراد سالم

 ، بهزاد ريگي كوتهسيدحبيب اهللا احمديعبدالخليل قرنجيك، سپيده مرتضوي، سيد حامد سجادپور، 

 ، اصفهان، ايراندانشگاه اصفهان

 

 چكيده:

اين مطالعه با هدف مقايسه ابعاد حمايت اجتماعي ادراك شده در افراد مبتال به ديابت با افراد سالم  زمينه و هدف:
 صورت گرفت.

تحليلي است. جامعه آماري اين مطالعه كليه بيماران مبتال به ديابت  –پژوهش حاضر از نوع توصيفي  روش بررسي:
نفر به روش نمونه گيري در دسترس به عنوان  112مراجعه كننده به موسسه خيريه ديابت شهر اصفهان بودند. از اين تعداد 

حمايت  اطالعات از پرسشنامهنفر از از افراد سالم به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. براي گرد آوري  112گروه مورد و 
و با استفاده از آزمون آماري   Spss استفاده شد. داده ها بااستفاده از نرم افزار(PSSS) اجتماعي ادراك شده چند بعدي 

 تحليل واريانس چند متغيره (مانووا) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

اجتماعي ادراك شده تنها از نظر مولفه ي حمايت  پژوهش حاضر نشان داد كه از بين مولفه هاي حمايت يافته ها:
)و افراد مبتال به  =F 39/20و p>05/0اجتماعي افراد مهم تفاوت آماري معناداري بين گروه مورد و شاهد وجود داشت(

ديابت نمرات پايين تري نسبت به گروه شاهد در اين مولفه داشتند. ولي از نظر مولفه هاي حمايت خانواده و دوستان 
 فاوت معناداري بين دو گروه مشاهده نشد.ت

ديابت در مقايسه با افراد سالم حمايت كمتري از سوي افراد مهم در  اين پژوهش نشان داد كه افراد مبتال بهنتيجه گيري: 
 زندگيشان ادراك مي كنند.

 

 ديابت، حمايت اجتماعي ادراك شده، افراد سالم. :واژه هاي كليدي
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  ،09192289873تلفن:   -گروه روانشناسي باليني -دانشكده علوم ترتبيتي و روانشناسي  -دانشگاه اصفهان  -اصفهان: نويسنده مسئول
                       E-mail:Memo_ea86@yahoo.com 

 رابطه خودكارآمدي با جهت گيري زندگي خوشبينانه در بيماران مبتال به ديابت

 الهام ابراهيميعبدالخليل قرنجيك، سيد حامد سجادپور، سپيده مرتضوي، 

 ، اصفهان، ايران.دانشگاه اصفهان

 

 چكيده:

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين خودكارآمدي با جهت گيري زندگي خوشبينانه در بيماران مبتال  زمينه و هدف:
 گرفت.به ديابت شهر اصفهان صورت 

همبستگي است. جامعه آماري اين مطالعه كليه بيماران مبتال به ديابت  -اين مطالعه از نوع توصيفي روش بررسي:
نفر به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب  112اصفهان بودند. از اين تعداد  شهرمراجعه كننده به موسسه خيريه ديابت 

و جهت گيري زندگي شيير و كارور استفاده )GSEي(شدند. براي گرد آوري اطالعات از پرسشنامه هاي خودكارآمدي عموم
 و با استفاده از روش همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  Spssاستفاده از نرم افزار  شد. داده ها با

پژوهش حاضر نشان داد كه رابطه مثبت معناداري بين خودكارآمدي و خوشبيني بيماران ديابتي وجود  يافته ها:
 ).p>05/0داشت(

ديابت با جهت گيري زندگي خوشبينانه همراه  اين پژوهش نشان داد كه خودكارآمدي باال در افراد مبتال به نتيجه گيري:
 است. لذا مي توان با افزايش خودكارآمدي اين بيماران نگرش آنها نسبت به آينده را اميدوارانه تر ساخت.

 

 جهت گيري زندگي خوشبينانه.ديابت، خودكارآمدي،  :واژه هاي كليدي
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 E-mail:zghezelsefli@yahoo.comباشگاه پژوهشگران جوان،  -آزاد واحد خوراسگاندانشگاه   -اصفهان نويسنده مسئول:
  

توانبخشي بيماري هاي نسخه هاي گياهي درمانگران شهرستان مينودشت جهت 

 مختلف : خرده اتنوگرافي پزشكي
 2، دكتر ليال جويباري 2، دكتر اكرم ثناگو1زهره قزلسفلي

مركز تحقيقات پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، 2باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان، اصفهان، ايران؛1
 گرگان، ايران.

 چكيده:

رويد  هر خاكي و هر آب و هوايي، بستر انواع از گياهان دارويي است. بنابراين همه چيز در همه جا نمي هدف:زمينه و 
شود. مينودشت در استان  و حكمت خلقت در اين است كه هر جا بيماري هست، قطعاً نوع گياه دارويي آن نيز يافت مي

هان دارويي بسياري مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي گلستان ايران به علت نزديكي به جنگل گلستان محل رويش گيا
 نسخه گياهان دارويي درمانگران محلي مينو دشت جهت بازتواني بيماري هاي مختلف مي باشد. 

اين مقاله بخشي از مطالعه وسيع تري اتنوگرافي پزشكي است كه در خصوص طب عاميانه مردم  :سيربر روش
شده است. براي گردآوري اطالعات از مشاهده و مصاحبه نيمه ساختار با  انجام 1391-1392مينودشت در سال 

درمانگرهاي محلي و جمع آوري مكتوبات و مستندات موجود استفاده شد. يادداشت هاي در عرصه و مصاحبه ها دست 
ي گياهي است نويس و كدگذاري و مطابق رويكرد اتنوگرافي توصيفي طبقه بندي شدند. هدف از اين مقاله معرفي داروها

 كه در درمان هاي خانگي بيماري هاي شايع در منطقه، به كار مي رود.

مردم مينودشت از گياهان دارويي زيادي براي درمان بيماري ها استفاده مي كنند كه همه آن را از زمين هاي  يافته ها:
متي قلب و آرامش اعصاب، گل گاو روستا و حاشيه آن جمع آوري مي نمايند. درمانگران محلي: گل بنفشه را براي سال

زبان براي تسكين اعصاب، گل زرد را براي دل درد، نارنجي براي تسكين سردرد، هوجي يا پونه سفيد جهت درمان سردرد، 
، معده درد، دندان درد، گل باغ جهت تسكين اعصاب پا درد، استخوان درد، اسهال، دل درد، كمر درد،تسكين اعصاب، 
گوش درد و بند آوردن خونريزي و دل درد، نون كالغي را براي سنگ كليه و عفونت بدن، برگ زيتون را گنجارو را براي 

براي درمان فشارخون و چربي خون، گياه جرجرم در بيماري هاي انگلي، سلف و برگ درخت بيد را براي بيماري هاي 
ا براي دردها يا عفونت هاي استخواني تجويز مي تنفسي، گزنه را براي درمان سردرد، دردهاي استخواني و زخم، پيازچه ر

 كردند.

گياهان دارويي به صورت طب عاميانه در درمان بيماري ها رايج هستند در صورت بررسي جدي و كار  نتيجه گيري:
تحقيقي بر روي آنها مي توانند در بهبود وضعيت بهداشت و درمان، بخصوص توانبخشي سايكوسوماتيك در كشور موثر 

. جا دارد كه تا دير نشده و تا اين شمع لرزان در گرد باد تحوالت بنيان كن خاموش نشده است دست كم اطالعات باشند
 مربوط به آن را ثبت كرد.

 گياهان دارويي، طب عاميانه، درمانگران محلي، نسخ گياهي، توانبخشي، شمال ايران. واژه هاي كليدي:
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  E-mail:zghezelsefli@yahoo.comباشگاه پژوهشگران جوان،  -دانشگاه آزاد واحد خوراسگان  -اصفهان نويسنده مسئول:

آموزش هاي فوق تخصص جوان طرحي به پرستاران و افزايش عملكرد و تغيير 

 آناننگرش پرسنل 
  2، دكتر ليال جويباري 2، دكتر اكرم ثناگو1زهره قزلسفلي

مركز تحقيقات پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، 2باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان، اصفهان، ايران؛ 1
 .گرگان، ايران

 
 چكيده:

توجه به خلقت آسماني نوزادان توسط ايزد حق و نيز هديه ي الهي بودن اين نوزادان وظيفه ي كادر با زمينه و هدف: 
برابر بوده و متعاقباً خطرات و سختي هاي نگهداري از آنها و اطالعات و نگرش مناسب  زشكي در اين زمينه دوعلوم پ

نسبت به آنها نيز حائز اهميت مي باشد. لذا اين پژوهش به بررسي يك مورد آموزش هاي فوق تخصص جوان طرحي به 
 .پرداختپرستاران و افزايش عملكرد و تغيير نگرش پرسنل به حيات معجزه بخش نوزادان 

نفر از پرستاران بخش آي  15اين پژوهش به صورت كيفي و از طريق مصاحبه عميق و نيمه ساختار با  رسي:بر روش
وي نوزادان صورت گرفته است كه طي آن سواالتي مبني بر چگونگي تغيير نگرش و عملكرد خود با آموزش هاي اين  سي

جوان نوزادان به اين بخش مي باشد. داده ها  چگونگي عدم مرگ نوزادان طي ورود اين فوق تخصص فوق متخصص و
 خط به خط دست نويس و مطابق با رويكرد تحليل محتوا آناليز شدند. 

ت مرگ نوزادان، عدم مرگ و مير نوزادان، افزايش عالقه به أمضمون داده هايي كه بدست آمدند شامل: عدم جريافته ها: 
ادان، تغيير نگرش پرسنل به كادر اين بخش، كامل بودن اطالعات، ادامه تحصيل پرستاران، افزايش عالقه به بخش نوز

گذراندن كالس هاي آموزشي در بخش، پيگيري كالس ها با عالقه، مطالعه ي با انگيزش كتاب هاي بخش، افزايش اعتماد 
مات جانبي مانند به نفس، تغيير نگرش به نوزاد در حال مرگ، اميد به حيات معجزه بخش نوزادان، افزايش مداخالت و اقدا

اجراي سورفاكتانت، افزايش اعتماد بين پزشك و پرستار، حامي دانستن دو طرفه ي نوزاد توسط پزشك و پرستار، انجام 
 درست كار به هر قيمتي اعم از سختي كار باال، افزايش روحيه پرستاران، نگرش مثبت اطرافيان به بخش ويژه نوزادان 

 .مي باشد

كاهش  به يافته هاي حاصل از اين پژوهش و نيز افزايش حيات معجزه بخش نوزادان و نيز عدم وبا توجه  نتيجه گيري:
آموزشي  مرگ و مير نوزادان گزارش شده و ايجاد تغيير نگرش مثبت و عملكرد موثر، لذا توصيه اكيد به ايجاد روابط موثر

وزادان در جاي جاي ميهن عزيزمان و نيز ساير گردد كه به موجب آن سبب عدم مرگ و مير ن بين پزشكان و پرستاران مي
(نوزادان متولد شده) توسط كادر  نقاط جهان و متعاقب آن خشنودي پروردگار حق از نگهداري مناسب اين هديه آسماني

 زحمتكش علوم پزشكي مي گردد.

 نگرش، عدم جرأت مرگ. حيات معجزه بخش، نوزادان، مرگ و مير، آموزش دهي، افزايش عملكرد، تغيير: واژه هاي كليدي
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 ،09133832896 تلفن:  -گروه مامايي  -دانشكده پرستاري مامايي  -دانشگاه علوم پزشكي  -شهركردنويسنده مسئول: 
      E-mail: Karami675@yahoo.com 

بررسي  :جسمي، اضطراب و افسردگيبا سالمت و ارتباط آن   سازگاري زناشويي

 نابارور بارور و زنانمقايسه اي 

 1، فريبرز جباري2دكتر رباب لطيف نژاد رودسري، 1اكرم كرمي دهكردي

گروه بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ايران.2، شهرکرد، ايران؛ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1  

 

 چكيده:

يكي از  زنان ناباروري. تأمين سالمت جامعه وخانواده مي باشد هاي اساسيگام كي ازسالمت زنان ي زمينه و هدف:
همواره دچار تضادهاي رواني هستند كه مي تواند زندگي زناشويي  اين زنان. آيدترين حوادث زندگي به شمار مي بحراني

با سالمت سازگاري زناشويي  ارتباط هدف بررسي مقايسه اي با مطالعهاين اين راستا  درآنها را تحت تأثير قرار دهد. 
 انجام گرديد.در مشهد 1390در سال  و نابارور جسمي، اضطراب و افسردگي زنان بارور

-زن بارور مراجعه كننده به مراكز بهداشتي130اي استاين پژوهش كه از نوع همبستگي مقايسه در روش بررسي:
زن نابارور مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي درماني ناباروري منتصريه مشهد كه به ترتيب به روش نمونه  130درماني و

فرم مشخصات فردي و  مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهاي مورد استفاده شامل واي و در دسترس انتخاب گيري خوشه
 بود. هيلير گلدبرگ و سالمت عمومي) و DASسازگاري زناشويي ( هاي روا و پايايپرسشنامه اطالعات باروري/ناباوري،

آماري تي مستقل، آناليز واريانس يك طرفه، توكي، كاي اسكور، هاي  آزمون و SPSSها با استفاده از نرم افزار  داده تحليل
 من ويتني، ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن انجام گرفت.

بود ) 8/113±73/19نابارور (زنان كمتر از ) 89/107±34/21(در زنان بارورزناشوييميانگين سازگاري  يافته ها:
)05/0<P(.  ميانگين سالمت عمومي زنان)05/0( ) بود78/24±1/10) بيشتر از زنان نابارور (4/21±2/11بارور<P( بين .

زناشويي با . همچنين بين سازگاري )P>001/0سالمت عمومي و سازگاري زناشويي ارتباط معني دار آماري وجود داشت(
و عالئم  اجتماعيخوابي، اختالل عملكرد اضطراب،  بي ،هاي سالمت عمومي از قبيل عالئم جسمانيخرده  مقياس

 .)P>001/0داري مشاهده گرديد (افسردگي ارتباط معني

نتايج نشان داد سازگاري زناشويي زنان نابارور بهتراز زنان بارور است ولي سالمت عمومي زنان بارور  نتيجه گيري:
مطلوب شدن سازگاري زناشويي زوجين وضعيت سالمت جسمي، عالئم اضطراب و بي خوابي، با همچنين  .باالتر مي باشد

 افسردگي و اختالل عملكرد اجتماعي زنان نيز بهتر خواهد شد. 

 .، ناباروريسالمت جسمي، افسردگي، اضطراب،سازگاري زناشويي، : واژه هاي كليدي
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 E-mail: valikarami22@yahoo.com،  روانشناسيگروه   -دانشگاه اصفهان  -صفهانا نويسنده مسئول:
 

اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي به روش چند رسانه اي بر رفتارهاي 

اجتماعي دانش آموزان ناتوان ذهني آموزش پذير دوره راهنمايي شهر 

 )1392-1391اصفهان(

 محمديان، دكتر ساالر فرامرزي ، دكتر احمد يارولي اهللا كرمي منش
 ، ايران.صفهان، ادانشگاه اصفهان ،روانشناسيگروه 

 

 

 چكيده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي به روش چند رسانه اي بر  :زمينه و هدف
 باشد.شهر اصفهان مي رفتار اجتماعي دانش آموزان ناتوان ذهني آموزش پذير دوره راهنمايي

ل دوره راهنمايي شهر اصفهان مي ينفر از دانش آموزان مشغول به تحص 30تعداد نمونه در اين پژوهش  :بررسي روش
 15انتخاب و در دو گروه ، باشند كه به صورت نمونه گيري چند مرحله اي پس از اجراي آزمون سازگاري اجتماي وايلند

كه شامل  صادفي قرار داده و سپس آموزش مهارت هاي اجتماعي به روش چند رسانه اينفره آزمايش و كنترل به صورت ت
 جلسه اجرا گرديد. 10دقيقه در  45داستان، تصوير و ايفاي نقش مي باشد  به مدت 

نتايج به دست آمده از پيش آزمون و پس آزمون تفاوت معني داري در رفتار اجتماعي كودكان ناتوان ذهني  يافته ها:
 .>P)01/0(ش پذير دوره راهنمايي شهر اصفهان نشان مي دهدآموز

توجه به يافته هاي به دست آمده آموزش مهارت هاي اجتماعي به روش چند رسانه اي روشي مناسب در  با نتيجه گيري:
استفاده  به سهولت زمينه تقويت رفتار اجتماعي اين دسته از دانش آموزان مي باشد و مي توان از آن در مراكز آموزشي

 نمود.

 .ناتوان ذهني، مهارت هاي اجتماعي، رفتارهاي اجتماعي كليدي: ه هايواژ
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 E-mail: valikarami22@yahoo.com،  روانشناسيگروه   -دانشگاه اصفهان  -صفهانا نويسنده مسئول:

 اثر بخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي به رو ش چند رسانه اي بر پرخاشگري

 دانش آموزان ناتوان ذهني آموزش پذير دوره راهنمايي شهر اصفهانكالمي 

)1391( 

 محمديان، دكتر ساالر فرامرزي ، دكتر احمد يارولي اهللا كرمي منش
 ، ايران.صفهان، ادانشگاه اصفهان ،روانشناسيگروه 

 

 چكيده:

 به روش چند رسانه اي براثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي  پژوهش حاضر، به منظور بررسي زمينه و هدف:
 كالمي دانش آموزان ناتوان ذهني آموزش پذير دوره راهنمايي شهر اصفهان مي باشد. پرخاشگري

ل دوره راهنمايي شهر اصفهان مي ينفر از دانش آموزان مشغول به تحص 30تعداد نمونه در اين پژوهش  :بررسي روش
نفر به  30 جراي آزمون پرخاشگري كودك در دو فرم والد و معلم،باشند كه به صورت نمونه گيري چند مرحله اي پس از ا

نفره آزمايش و كنترل به صورت تصادفي قرار داده شدند و سپس آموزش مهارت  15عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه 
جلسه اجرا  10دقيقه در  45به مدت . كه شامل داستان، تصوير و ايفاي نقش مي بود هاي اجتماعي به روش چند رسانه اي

 گرديد.

-نتايج به دست آمده از پيش آزمون و پس آزمون تفاوت معني داري را در سطح در پرخاشگري كالمي دانش ها:يافته
 ).>01/0p( آموزان ناتوان ذهني نشان داد

چند توجه به يافته هاي به دست آمده مي توان نتيجه گرفت كه آموزش مهارت هاي اجتماعي به روش  با گيري:نتيجه
دانش آموزان ناتوان ذهني مي باشد و مي توان از آن در مراكز  رسانه اي روشي مناسب در زمينه پرخاشگري كالمي

 آموزشي به سهولت استفاده كرد.

 ناتوان ذهني، مهارت هاي اجتماعي، پرخاشگري كالمي. واژه هاي كليدي:
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 ،09368518369  تلفن:  -روانشناسي بالينيگروه  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات  -هرمزگانل: نويسنده مسئو

 E-mail: karimi2766_83@yahoo.com   

 فرسودگي شغلي -مشكالت و چالش هاي موجود در كار باليني

 4، روح انگيز كريمي3، فرهاد علي پور2قادر زاده باقري ،1زينب كريمي

 دانشگاه فرهنگيان ياسوج،3ياسوج، ايران؛   ياسوج،دانشگاه علوم پزشكي 2واحد علوم و تحقيقات هرمزگان، بندر عباس، ايران؛ دانشگاه آزاد اسالمي 1

 .دانشجوي دكتراي مديريت منابع انساني دانشگاه يو پي ام مالزي4ياسوج، ايران؛ 

 

 چكيده:

فرسودگي شغلي يكي از معظالتي است كه در ميان افراد شاغل در حرفه هاي ياري دهنده از جمله  زمينه و هدف:
پرستاري، روان پزشكي و .... به ميزان زيادي مشاهده مي شود و مي تواند تاثيرات سوئي بر مراقبت از بيمار، سالمت 

ش هاي موجود در مشاغل باليني و در نتيجه روحي درمانگر بجا بگذارد. هدف اين مطالعه بررسي مشكالت و چال –جسمي 
 فرسودگي هاي شغلي از  اين مشاغل مي باشد.

درمانگر مشاغل باليني از جمله پرستاران، روانپزشكان،  90همبستگي،  –در اين پژوهش توصيفي  روش بررسي:
و بررسي شدند. ابراز مورد  به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب 1391روانشناسان و غيره در مراكز درماني ياسوج در سال 

 استفاده جهت گردآوري داده ها پرسشنامه فرسودگي ماسالچ بود.

درصد خستگي هيجاني متوسط،  8/57درصد از درمانگران فرسودگي شغلي متوسط،  7/86يافته ها نشان داد كه  يافته ها:
 درصد موفقيت فردي پاييني داشتند. 4/64درصد مسخ شخصيت خفيف و  2/52

 فراهم شرايطيمربوطه  مسئولين بايد مطالعه اين در شغلي فرسودگي علل شناخت به توجه با گيري: نتيجه
 در گروهي كار برگزاري تفريحي، هاي برنامه تنظيم كاري، ساعات كاهش حقوق، با افزايش تا آورند

 كاسته بالينيدرمانگران  رواني هاي فشار از رواني هاي تنش با مقابله روش هاي آموزش كارگاه جلسات،
 .شود

 ، خستگي هيجاني و مسخ شخصيت.فرسودگي شغلي، چالش ها :واژه هاي كليدي
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 ،09198154158تلفن:   -گروه روانشناسي  -شاهد تهراندانشگاه   -تهراننويسنده مسئول: 
E-mail: karimi.psychology@gmail.com  

 افسردگي و بهزيستي شخصي در دانشجويان ذهن آگاهي، اضطراب،

 ، دكتر ليال حيدري نسبصبيحه كريمي
 گروه روانشناسي، دانشگاه شاهد تهران، تهران، ايران.

 
 چكيده:

بهزيستي شخصي ساختاري مهم است كه در سطح پايين به افسردگي و انزواي اجتماعي منجر مي شود و  زمينه و هدف:
مي دهد. به عالوه به دليل باال بودن ميزان افسردگي و اضطراب و همايندي آن با استرس  سالمت رواني و فيزيكي را كاهش

و نيز اهميت نقش ذهن آگاهي در بين دانشجويان به مطالعه ذهن آگاهي، اضطراب، افسردگي، استرس و بهزيستي 
سترس و كيفيت زندگي بين ذهن آگاهي و افسردگي و اضطراب و ا .شخصي(كيفيت زندگي) در دانشجويان مي پردازد

 رابطه وجود دارد. ذهن آگاهي مي تواند بخش مهمي از واريانس كيفيت زندگي را پيش بيني كند.

(بائر و همكاران،  FFMQپرسشنامه  نفر از دانشجويان دانشگاه شاهد در اين پژوهش شركت كردند. 250 روش بررسي:
 .)2004(كامينز،  PWI-Aسشنامه بهزيستي شخصي )، پر1995(لوي باند و لوي باند،  DAS)، پرسشنامه 2006

در اين پژوهش  04/3سال و انحراف معيار  22-25نفر از دانشجويان دانشگاه شاهد داراي ميانگين سني  250 يافته ها:
شركت كردند. بين ذهن آگاهي با اضطراب و افسردگي و استرس رابطه منفي معني داري وجود دارد، بين ذهن آگاهي و 

شخصي نيز رابطه مثبت معني داري وجود دارد و بين اضطراب و افسردگي و استرس با بهزيستي شخصي نيز  بهزيستي
دارد. عالوه بر اين داده هاي حاصل از تحليل رگرسيون نشان داد افسردگي و ذهن آگاهي  رابطه منفي معني داري وجود

% از كيفيت زندگي مربوط به مولفه هاي  r2 ،28 ساسسهم مهمي از واريانس كيفيت زندگي را تبيين مي كنند. يعني بر ا
 افسردگي و ذهن آگاهي است.

 مطالعه نشان داد ذهن آگاهي موجب كاهش افسردگي و اضطراب و استرس و كيفيت زندگي مي شود. نتيجه گيري:

 ذهن آگاهي، افسردگي، بهزيستي شخصي.هاي كليدي: واژه
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 ،09126082921 :تلفن  -يروانشناس گروه  -تهران واحد دانشگاه آزاد اسالمي  -تهران: نويسنده مسئول

  E-mail:maryamgol1986@yahoo.com  
  

اثر بخشي تبليغات در كنترل قند خون و افزايش پايبندي به درمان بيماران مبتال به 

 ديابت نوع دوم

 2ييسرا ، نرگس فتحي احمد1مريم كلهرنيا گلكار
 .، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان، اصفهان، ايرانيگروه روانشناس2؛ايران تهران، تهران، واحد اسالمي، دانشگاه آزاد يگروه روانشناس1

 

 چكيده:

در كنترل قند خون و افزايش پايبندي به درمان  اهداف اصلي پژوهش حاضر، بررسي اثر بخشي تبليغاتزمينه و هدف: 
 بيماران مبتال به ديابت نوع دوم بود.

ي پژوهش   پس آزمون و كنترل مي باشد. نمونه-روش مطالعه حاضر، آزمايشي از نوع پيش آزمون روش بررسي:
هاي ديگر، همتاسازي شده بودند. اين افراد  به بيماري ءمبتال به ديابت نوع دوم بود كه از لحاظ عدم ابتال بيمار مرد 40شامل

 نفر بيمار 20گروه كنترل،  ديابتي(مرد و زن) و بيمار نفر 20گروه آزمايشي،  .به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند
ثير تبليغات به شكل ايميل، بروشورهاي أهفته اي تحت ت 8گروه آزمايش در يك دوره  ديابتي (مرد و زن) مي باشند.

و  دستگاه ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل تبليغاتي و پيامك در زمينه آثار سوء ديابت و نحوه كنترل آن قرار گرفتند.
هاي به دست آمده با استفاده از  كنترل قند خون و پرسشنامه پايبندي به درمان بيماران مبتال به ديابت نوع دوم بود. داده نوار

 بررسي شدند. تحليل واريانس

ه كنترل بود گروه آزمايشي نسبت به گرو و افزايش پايبندي به درمان در يافته ها بيانگر كنترل معني دار قند خون يافته ها:
)005/0P<.( 

كنترل قند خون و افزايش پايبندي به درمان بيماران مبتال  در اثر بخشي تبليغات نتيجه اين پژوهش حاكي از نتيجه گيري:
 به ديابت نوع دوم مي باشد.

 پايبندي به درمان، ديابت نوع دوم. قند خون، تبليغات، واژه هاي كليدي:
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 :kimiaee@um.ac.ir E-mailدانشگاه فردوسي مشهد،  -مشهدنويسنده مسئول: 
 

اثر بخشي آموزش تكنيك هاي آرام سازي بر كاهش استرس و بهبود بيماري روان 

 تني دانشجويان مشهد

 مهدي فتحيدكتر ، محمد ارقبايي، يحيي ميان بندي، سيد علي كيمياييدكتر 
 گروه مشاوره، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران؛ گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمي قوچان، مشهد، ايران؛ گروه بيهوشي، دانشگاه علوم

 پزشكي مشهد، مشهد، ايران. 

 چكيده:

بهبود پژوهش حاضر با هدف اثر بخش بودن آموزش تكنيك هاي آرام سازي بر كاهش استرس و  زمينه و هدف:
 انجام گرفته است. بيماري روان تني دانشجويان مشهد

دانشجوي مراجعه كننده با عالئم روان تني پس از انجام معاينات  40در يك بررسي آزمايشي از ميان  :بررسي روش
و مراجع دانشجو انتخاب و به تصادف در د 20ييد تشخيص روان تني در مراجعين، تعداد أپزشكي بوسيله روانپزشك و ت

و از تمامي افراد گروه آزمايش و گواه در قبل و بعد از اجراي مداخله توسط  نفره آزمايش و گواه جاي داده شدند 10گروه 
دو روانشناس مصاحبه به عمل آمد و از آنها خواسته شد تا به پرسشنامه استرس (فشار رواني) پاسخ دهند. روش آموزش و 

دقيقه اي در مورد گروه آزمايش انجام شد و گروه گواه آموزشي دريافت  45جلسه  8اجراي تكنيك هاي آرام سازي در 
 .حليل شدندت  SPSSبا نرم افزار كوواريانس و داده هاي به دست آمده به كمك آزمون آماري نكردند

. P)>05/0( تحليل هاي آماري در مرحله پس آزمون در دو گروه از نظر متغيرهاي استرس و روان تني در سطح يافته ها:
هاي آزمايش كاهش يافت و در بيماري روان تني گروه  تفاوت معناداري را نشان داد. به بيان ديگر استرس در گروه

 .آزمايشي بهبود معني داري پديد آمد

آموزش تكنيك هاي آرام سازي بر كاهش استرس و بهبود بيماري روان تني دانشجويان موثر و مفيد مي  نتيجه گيري:
 باشد.

 استرس، آموزش آرام سازي، روان تني. كليدي: واژه هاي
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 ،09155008538تلفن:   -گروه مشاوره  -دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي  -دانشگاه فردوسي مشهد  -مشهد نويسنده مسئول:
E-mail: kimiaee@um.ac.ir 

 

با MMPI-2 زنانگي آزمون  -بررسي رابطه برافراشتگي مقياس باليني مردانگي

 بيمارانگارياجتماعي و خود رفتارهاي ضد

 آزادي، زينب علي كيمياييسيد
 گروه مشاوره خانواده، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران.

 

 چكيده:

با  MMPI-2زنانگي آزمون  -پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه برافراشتگي مقياس باليني مردانگيزمينه و هدف: 
 بيمارانگاري صورت گرفت.اجتماعي و خودرفتارهاي ضد

% زن) مراجعه كننده به يك مركز مشاوره خانواده طي 57% مرد و 43زن و مرد (  114شامل  نمونه: بررسي روش
را تكميل نمودند. داده ها به روش  MMPI-2گيري در دسترس انتخاب و پرسشنامه بود كه به روش نمونه 1390-91سال

 همبستگي مورد تحليل قرار گرفت.

) >001/0Pاجتماعي (زنانگي با رفتار ضد  -اد كه بين گرايش به مردانگينتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان د يافته ها:
)، روابط معناداري وجود دارد. نتايج دو رگرسيون سلسله مراتبي نشان دادند كه پس از كنترل >01/0pبيمارانگاري (و خود 

با افزايش ميزان  MMPI-2زنانگي در آزمون  -اثر جنسيت، سن و تحصيالت، برافراشتگي بارز مقياس باليني مردانگي
 بيمارانگاري در بزرگساالن همراه است.اجتماعي و خود رفتارهاي ضد 

كند كه همانندسازي افراد با جنسيتشان در زندگي فردي و اجتماعي از اهميت زيادي  نتايج پيشنهاد مي نتيجه گيري:
ت درون و برون فردي است و مي تواند به برخوردار است و ناهمانندسازي با جنسيت منبع مهمي در تعارض ها و مشكال

 خوبي خود بيمارانگاري و رفتارهاي ضد اجتماعي را پيش بيني كند.

 بيمارانگاري.اجتماعي، خودزنانگي، رفتارهاي ضد -مردانگي :واژه هاي كليدي
 

mailto:kimiaee@um.ac.ir
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 E-mail:arami675@yahoo.com،09133832896تلفن:   -دانشگاه علوم پزشكي  -شهركردنويسنده مسئول: 

 الكسي تايمي و ارتباط آن با اختالالت جسمي و رواني

 فريبرز جباري، زينب نوروزي، اسماعيل فتاح پور بارزي ، سارا حسيني طهماسبي،اكرم كرمي دهكردي
 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران.

 چكيده:

ناتواني در بيان احساسات به دليل فقدان آگاهي هيجاني است كه با افزايش برانگيختگي  ،الكسي تايمي زمينه و هدف:
فيزيولوژيكي، توجه بيشتر به عاليم جسمي و شكايت از اين عاليم و رفتارهاي اجبارگونه همراه مي شود. ويژگي هاي افراد 

و مي تواند منجر به ايجاد اختالالت روان  الكسي تايميك عوامل خطرساز مهمي براي اختالالت روان تني و خلقي هستند
در اين راستا مطالعه مروري با عنوان الكسي تايمي و ارتباط آن با اختالالت جسمي و رواني  شناختي و طبي گردد، لذا

 انجام گرديد.

بر اين مطالعه مرور جامعي است كه با تكيه بر مستندات چاپي و الكترونيكي همچنين سايت هاي معت روش بررسي:
تاكنون) و كليد  2000(از سال  Elsevier ,Science Direct ,Pub Med ,Pro Quest ,SID ,Google Scholarداخلي و خارجي

 هاي الكسي تايمي، اختالالت جسمي، رواني و بيماري هاي روان تني مورد بررسي قرار گرفت. واژه

افراد يكي از صفات شخصيتي مي باشد كه نشان دهنده بر اساس مطالعات موجود الكسي تايمي در برخي از  يافته ها:
ناتواني در پردازش شناختي هيجانات است. ساير پژوهش ها ثبات الكسي تايمي را مورد ترديد قرار داده است و آن را يك 

ث افزايش عالمت وابسته به حالت مي داند. افراد با الكسي تايمي باال توانايي محدودي با شرايط استرس زا دارند كه باع
در  يپريشاني رواني و تشديد برانگيختگي روان شناختي سيستم هاي ابراز هيجان همراه مي شود. عاليم الكسي تايم

اختالالت رواني، بيماري هاي جسمي مزمن و اختالالت روان تني از قبيل اختالالت گوارشي، دردهاي مزمن جسمي، 
اجباري، اختالل نعوظ، -ضطراب، افسردگي، هراس، بيماري وسواسيافزايش فشار خون، اختالل در خوردن و خوابيدن، ا

اختالالت شخصيتي، استرس بعد از سانحه و معتادين به مواد مخدر و الكل وجود داشت. سالمت عمومي اين افراد در خطر 
 است و كيفيت زندگي پاييني دارند كه با باال رفتن سطح تحصيالت عاليم الكسي تايميا كمتر مي شد.

الكسي تايميا يكي از مفاهيم مهم سالمت روان مي باشدكه با بسياري از بيماري هاي جسمي و روانشناختي  جه گيري:نتي
از جمله اختالالت روان تني ارتباط دارد كه مي تواند در الگوي زندگي افراد نقش بسزايي داشته باشد. بنابراين برگزاري 

ريزان و مراقبين سالمت به ويژه در مراكز ارائه مشاوره روانشناسي در اين برنامه هاي آموزشي و مشاوره اي توسط برنامه 
 خصوص ضروري به نظر مي رسد.

 .الكسي تايمي، اختالالت جسمي، بيماري هاي روان تني هاي كليدي: واژه
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 :kimiaee@um.ac.ir E-mailدانشگاه فردوسي مشهد،  -مشهدنويسنده مسئول: 

 ن با رضايت زناشويي زوج هاي دانشجوآرضايت جنسي و رابطه  تن انگاره،

 خوند زادهآمجيد  ،دكتر سيد علي كيميايي
 دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران.

 

 چكيده:

ن بر آدهد كه تن انگاره بر رضايت جنسي و به طبع  ادبيات پژوهشي در حوزه رابطه زناشويي نشان مي :زمينه و هدف
از اين رو هدف پژوهش حاضر پيش بيني رضايت زناشويي از روي متغيرهاي تصوير  .رضايت زناشويي اثر گذار مي باشد

 هل بوده است.أرضايت جنسي دانشجويان مت تن و

 مرد)-(زن هلأماري شامل كليه دانشجويان متآپژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي بوده و جامعه  :بررسي روش
 هاي دانشگاه فردوسي كه به روش تمام شماري به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند هساكن در خوابگا

)98N=.( ) ابزارهاي پژوهش شامل مقياس سازگاري زناشوييDAS،(  پرسشنامه رضايت جنسي و رضابت از تن
 مورد تحليل قرار گرفت.  SPSS ماريآداده ها به كمك نرم افزار  بود. )2002( سوئوتو و گارسيا )SWBIانگاره(

از واريانس  )26/0و  61/0( توانند به ترتيب تايج نشان داد كه رضايت از تن انگاره و رضايت جنسي، مين يافته ها:
 001/0( همچنين متغيرهاي رضايت جنسي با رضايت زناشويي هل را پيش بيني نمايد.أرضايت زناشويي در دانشجويان مت

P<60/0و=r،( رضايت از )001/0تن انگاره با رضايت زناشوييp< 74/0وr=( و رضايت جنسي با رضايت از تن انگاره 
)001/0p< 60/0 وr=( .به عالوه نتايج نشان داد كه بين دو جنس در متغيرهاي  با يكديگر ارتباط مثبت و معني داري دارند

 وجود ندارد.رضايت جنسي و رضايت زناشويي تفاوت معني داري  رضايت از تن انگاره،

رسد كه متخصصان حرف  ثير تصوير تن و رضايت جنسي بر رضايت زناشويي به نظر ميأبا توجه به ت نتيجه گيري:
ن آها به بهبود رابطه جنسي و به طبع  ياري بخش مي بايد توجه بيشتري به اين متغير ها نموده و با اصالح تصوير تن زوج

 نان كمك نمايند.آرضايت زناشويي 

 هل.أدانشجويان مت رضايت زناشويي، رضايت جنسي، تن انگاره، اي كليدي:واژه ه
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 ،09128253577تلفن:   -گروه آموزشي كاردرماني  -بخشيعلوم بهزيستي و توان دانشگاه  -تهراننويسنده مسئول: 
E-mail:mrassafiani@gmail.com   

 بررسي نياز خانواده هاي كودك مبتال به سرطان خون

 رحماني بلداجي، رضوان تهجدي، نرجس يارمحمدي، آزاده دكتر مهدي رصافياني نازنين ماني كازرون،
 تهران، تهران، ايران. دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

 

 چكيده:

بعضي ژنوتيپ هاي  .چند عاملي است احتماالً از نظر سبب شناسي علت لوسمي اطفال مشخص نبوده و :زمينه و هدف
عوامل خطر مرتبط با لوسمي حاد اطفال ديگر  از .به لوسمي حاد كندء كودك را مستعد ابتال تواند سرشتي مشخص مي

مصرف دخانيات  مصرف دخانيات توسط مادر در دوران حاملگي، دامدار و آزاد)، كشاورز، (كارگر، شغل پدر: شامل
 هرمزگان و خوزستان)، (بوشهر، استان محل تولد و سكونت سال)، 10نخ در روز و مصرف بيش از  10توسط پدر (بيش از 

نزديكي منزل تا خطوط برق فشار  دوران جنيني، تماس با اشعه ايكس در پدر در جنگ شيميايي،شركت  تماس با دام،
مورد جديد  3500تا  2500شناسي همه ساله  از لحاظ همه گير. سابقه مصرف قرص ضد بارداري توسط مادر است قوي،

 هاي كودك مبتال به سرطان خون بررسي نياز خانوادههدف اين پژوهش  شود. لوسمي اطفال در ايالت متحده گزارش مي
 مي باشد.

با كلمات كليدي  google ،googlescholar ،pubmed ،SIDاستفاده از موتورهاي جستجو  روش مطالعه :بررسي روش
leukemia ،parenting ،caring .مي باشد 

عدم رضايت  اضطراب و افسردگي،ماه اول تشخيص سرطان والدين سطح باالتري از  بررسي نشان داده كه تا دو يافته ها:
هاي آزمايشگاهي براي معالجه بيماران  تكنيك هاي پزشكي و همانطور كه درمان دهند. از زندگي زناشويي را نشان مي

 الزم است كه به كيفيت زندگي اين مددجويان و. طول عمر اين بيماران بيفزايند تا بتوانند بر كنند مبتال به سرطان تالش مي
براي  مداخالت خانواده محور اجتماعي آنها كمك شود.–خواسته هاي رواني هايشان از طريق تشخيص نيازها وخانواده 

تعامل آنها  و طراحي شده كه منجر به تسهيل رفتارهاي مراقبتي والدين هاي ارتباطي آنها مهارت هاي والدين و بهبود نقش
 گردد. مي

 درمان سرطان كودك عالوه بر اخت نيازهاي والدين در طي تشخيص وها نشان داده كه شن تايج پژوهشن :ه گيرينتيج
 ارائه خدمات توانبخشي را و كند ه خدمات مراقبتي به كودك نيز ياري ميئارا بهبود كيفيت زندگي والدين، آنان را در

 كند. تسهيل مي

 .خانواده، سرطان، بچه ها كليدي: واژه هاي
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بازداري، قضاوت اجتماعي، استدالل انتزاعي و مهارت اجتماعي  ه يمقايس

بهبوديابنده و افراد -مالتيپل اسكلروزيس عودكننده غيركالمي در افراد مبتال به

 سالم

2مجيد محمود عليلو ،1محمدي كيامريم 
  

 ، تبريز، ايران.روانشناسي، دانشگاه تبريز گروه2، ايران؛ ، دانشگاه پيام نور رضوانشهر، گيالنگروه روانشناسي باليني1

 

 چكيده:

پژوهش حاضر به منظور مقايسه بازداري، قضاوت اجتماعي، استدالل انتزاعي و مهارت اجتماعي زمينه و هدف: 
 بهبود يابنده و افراد سالم انجام شد.- به مالتيپل اسكلروزيس عود كنندهدر افراد مبتالغيركالمي 

عود   MSفرد مبتال به 30اي از نوع مورد شاهدي بود. نمونه پژوهش شامل مقايسه-اين مطالعه تحليلي :بررسي روش
نفر عضو)، بعنوان گروه  635گيالن (MS گيري تصادفي از اعضاي انجمننفر مؤنث) با روش نمونه19بهبود يابنده (-كننده

عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. سپس دو گروه بيمار و ه نفر با همتا سازي با گروه بيمار ب 30 مورد انتخاب شدند و سپس
) و درجاماندگي 1981تصاوير آزمون وكسلر (وكسلر،  و تنظيم ها، درك و فهمشاهد با استفاده از خرده مقياس شباهت

 مورد سنجش عصب روان شناختي قرار گرفتند. )1938ندرگشتالت (لورتا بندر، آزمون ب

ها و تنظيم تصاوير تري در مؤلفه شباهت بهبود يابنده بطور معنادار عملكرد ضعيف-عود كننده MSبيماران مبتال به  ها:يافته
در مؤلفه درك و فهم آزمون وكسلر  گشتالت نشان دادند، اما آزمون وكسلر و خطاي درجاماندگي بيشتري در آزمون بندر

 ازآزمونهاي آماري تحليل واريانس وتي مستقلدر اين مطالعه استفاده گرديد. .تفاوتي نشان ندادند

با  MS مستقل، مشخص ساخت كه بيماران مبتال بهروش تحليل واريانس و تيه تحليل نتايج اين مطالعه ب نتيجه گيري:
كالمي و بازداري اختي معناداري از حيث تفكر انتزاعي، مهارت اجتماعي غيروجود حفظ قضاوت اجتماعي تخريب شن

 ).>01/0P( رفتاري نسبت به افراد سالم دارند

 استدالل انتزاعي، بازداري، قضاوت اجتماعي، مالتيپل اسكلروزيس، مهارت اجتماعي غير كالمي. واژه هاي كليدي:
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 ،09396396930تلفن:   -گروه روانشناسي باليني  -پيام نور رضوانشهردانشگاه   -گيالن ل:نويسنده مسئو
 E-mail: mohamadikia@ymail.com 

 
 

 

 

 

كاهش اضطراب امتحان و افزايش  هاي مطالعه بر بررسي اثربخشي آموزش مهارت

 هاي مرودشت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستان

 اميرعلي ناطق ،مريم محمدي
 .ايران ،شهركرد ،علوم پزشكي شهركرد دانشگاه

 

 چكيده:

 زشكي است. بخش اعظمي از مراقبت هاي پزشكي ورابي از شايع ترين اختالالت روانپاختالالت اضط :زمينه و هدف
 موزان وآبين دانش  كه در انواع اختالالت اضطرابي است اختالل اضطراب امتحان يكي از را صرف خود مي كنند. هزينه ها

امتحان  ،رابطكنترل اض عزت نفس سبب كاهش و بردن توانمندي و باال مهارت ها مي توانند با دانشجويان شايع است.
كاهش اضطراب امتحان و افزايش پيشرفت تحصيلي  هاي مطالعه بر پژوهش حاضر بررسي اثر بخشي آموزش مهارت گردد.

 دبيرستاني مي باشد. در دانش آموزان دختر

س آزمون با گروه گواه استفاده شد. كل پ-پژوهش از نوع نيمه آزمايشي است و از طرح پيش آزمون اين :بررسيروش 
نفر در پايه دوم و سوم مشغول به  1800نفر بودن كه از اين تعداد  2400دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر مرودشت 

دقيق تر داده ها از روش نمونه گيري تصادفي تحصيل بودند كه به علت بزرگ بودن حجم جامعه آماري و به منظور بررسي 
دبيرستان كه به  4نفر از دانش آموزان  200برروي  TAIمرحله اي استفاده شد. پرسشنامه اضطراب امتحان  خوشه اي چند

طور تصادفي انتخاب شده بودند اجرا گرديد و ميزان اضطراب امتحان آنها سنجيده شد. سپس به منظور تشكيل جلسات 
كسب كرده بودند به طور تصادفي انتخاب و در  TAIنفر از دانش آموزان كه نمره بااليي در اضطراب امتحان  32آموزشي 

نفر ) اجرا  16گروه آزمايش (  ءروي اعضا هاي مطالعه بر جلسه آموزش مهارت 8دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند. 
به  TAIز اتمام جلسات آموزشي پرسشنامه اضطراب امتحان گرديد و در گروه گواه هيچ مداخله اي صورت نگرفت. پس ا

و  1عنوان پس آزمون بر روي هر دو گروه اجرا گرديد و نتايج مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. همچنين معدل ترم 
هاي  روشبراي بررسي عملكرد تحصيلي دانش آموزان مورد ارزيابي قرار گرفت. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از  2

 راهه استفاده شد. مستقل و تحليل واريانس دو tهاي آماري  توصيفي و آزمون

هاي مستقل بر روي تفاضل ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون  گروه tتحليل نتايج با استفاده از آزمون  يافته ها:
. همچنين نتايج )>05/0P( داشته استهاي مطالعه بر كاهش اضطراب امتحان تأثير معناداري  نشان داد كه آموزش مهارت

 هاي مطالعه بر افزايش پيشرفت تحصيلي تأثير معني داري نداشته است. بيانگر اين بود كه آموزش مهارت

، توانمند سازي، مشاوره، ه خدمات درمانئهاي اول تحصيلي ارا غربالگري مشكالت رواني رفتاري در سال نتيجه گيري:
 .هاي روان تني بكاهد بيماري از بار ها جلوگيري نمايد و گونه بيماري من شدن اينمهارت آموزي مي تواند از مز

 مهارت هاي مطالعه، اضطراب امتحان، پيشرفت تحصيلي. واژه هاي كليدي:
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 E-mail:nategh_amir@yahoo.com،09113512015تلفن:  -دانشگاه علوم پزشكي  -شهركردنويسنده مسئول: 
 

 

 

 

 

 :mohammadi.barat1389@yahoo.com E-mail،  سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه -كرمانشاهنويسنده مسئول:  

  تني روان بيماريهاي در استرس نقش

 برات محمدي
 ، كرمانشاه، ايران.سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه

 

 چكيده:

واكنش بدن در . استرس هرچيز واقعي يا خيالي است كه بقا يا اعتبار وآرامش وامنيت فرد را به خطر مي اندازد زمنظور ا
تالش مي كند اثر عامل استرس زا را كاهش دهد وتعادل بدن را به مقابل استرس شامل مجموعه اي از پاسخ هايي است كه 

براي مدت طوالني  حالت اوليه بازگرداند. استرس ها مي توانند به صورت آني وحادباشند ويا اين كه مشمول زمان شوند و
ل تغييراتي سعي بدن انسان به واسطه ي سيستم هاي خودكار خود وبه خصوص اعصاب وهورمون ها با اعما. برقرار باشند

لذا . مي كند زمينه را براي دفاع مهيا كند واين فرآيند ها با بروز عالئم ونشانه هايي در ارگان هاي مختلف بدن همراه است
برخي از اين عالئم كه . بروزنمايد با هر استرسي انتظار مي رود عالئم ونشانه هايي كه نشانگر واكنش بدن است، با برخورد

سيستم هاي عصبي است جسماني بوده وبعضي از آنها به واسطه ي هورمون هاي مختلف ومواد بيوشيميايي  ناشي از فعاليت
به صورت تغييرات خلق وخو ورفتار بروز مي كنند ونمونه ي تغييرات جسماني ، طپش قلب ،لرزش دست ها و از تغييرات 

سطح ايمني در بدن شود وزمينه را براي بروز رواني ، اضطراب وافسردگي است. همچنين استرس مي تواند باعث كاهش 
برخي از بيماري هاي عفوني وانواع سرطان ها فراهم نمايد . در همين جا يادآوري مي گردد كه شدت استرس ها متفاوت 
بوده و در برخي مكاتب رويدادهاي تلخ واسترس زا را براساس شدت طبقه بندي كرده اند كه در بين آنها از مرگ همسر به 

 وان بزرگترين استرس ياد شده استعن

 

 

 .استرس، سالمتي، بيماريهاي روان تني :واژه هاي كليدي

mailto:mohammadi.barat1389@yahoo.com
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 ،09131852263تلفن:  -روان شناسيگروه   -اداره آموزش و پرورش استثنايي استان چهار محال و بختياري  -شهركردنويسنده مسئول: 
E-mail:smmahmoodi62@yahoo.com    

آموزان با هاي حركتي ظريف بر توجه پايدار و تكانشگري دانشبخشي فعاليتاثر

 ناتواني هوشي

 2، جميله خدادادي1، دكتر علي اكبر ارجمند نيا1، دكتر غالمعلي افروز1محسن محمودي

 ايران.تهران، علوم تربيتي، دانشگاه عالمه طباطبايي،  گروه2، تهران، ايران؛ دانشگاه تهرانگروه روانشناسي، 1

 

 چكيده:

 هاي حركتي ظريف بر عملكرد توجه پايدار و تكانشگريبخشي فعاليتاين مطالعه با هدف بررسي اثرزمينه و هدف: 
 موزان با ناتواني هوشي صورت گرفت.آدانش

گيري در دسترس نمونه ساله با استفاده از 13آموز با ناتواني هوشي آموزش پذير هشت تا دانش 24 :بررسي روش
هاي عادي مدرسه در انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه آزمايش و گواه تقسيم شدند. گروه آزمايش عالوه بر فعاليت

هاي مربوط به حركات ظريف را تمرين كردند. در  اي) شركت كردند، در اين جلسات مهارتدقيقه 45تا  30جلسه ( 15
شركت داشتند. قبل و بعد از مداخله دو گروه به وسيله آزمون هاي عادي مدرسه اين مدت گروه گواه فقط در فعاليت

 پيرون ارزيابي شدند.-تولوز عملكرد پيوسته و آزمون

هاي گروه آزمايش بهبود يافت و همچنين تكانشگري آنها كاهش پيدا كرد اما نتايج توجه پايدار در آزمودني ها:يافته
 .<P) 05/0( آزمون بين دو گروه اختالف معناداري وجود نداردتحليل كوواريانس چند متغيره نشان داد كه در پس 

هاي حركتي ظريف آموزان با ناتواني هوشي با انجام فعاليتنتايج نشان دادند كه عملكرد توجه پايداردانش گيري:نتيجه
 يابد اما اين تغييرات معنادار نيست.يابد و همچنين تكانشگري اين كودكان كاهش ميافزايش مي

 

 فعاليت حركتي ظريف، توجه پايدار، تكانشگري، دانش آموز با ناتواني هوشي. واژه هاي كليدي:
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  0381-3349508معاونت تحقيقات و فناوري. تلفن –ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي  –بلوار كاشاني  -شهركرد  : نويسنده مسئول
E-mail:Mtmoradi65@gmail.com 

فعالي در كودكان  بيش با همراه توجه كمبود سيستماتيك ميزان شيوع اختاللمرور 

 دبستاني ايران

 ، سعيده صالح رياحي، مهسا صالحيان دهكرديمحمد تقي مرادي
 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 
 مدرسه سنين كودكان در روانپزشكي اختالل شايعترين  (ADHD)فعالي بيش با همراه توجه كمبود اختالل :زمينه و هدف

 نشانه هاي دليل به مبتال كودكان دارد و درصدي  8تا  3 شيوع كودكي سنين در فعالي بيش با همراه توجه كمبود اختالل. است

 با شدن همراه خطر همچنين و رفتاري اختالالت مشكالت تحصيلي، جمله از آسيبها انواع معرض در توجهي بي فعالي و بيش

 با همراه توجه كمبود هدف اين مطالعه مرور سيستماتيك مطالعات انجام شده پيرامون شيوع اختاللدارند،  قرار ساير اختالالت
 فعالي در ايران مي باشد بيش

در اين مطالعه مروري با جسجوي كلمه كليدي بيش فعالي در موتور هاي جستجوي فارس زبان شامل ايران  مواد و روشها:

و سپس با بررسي عنوان تك تك  )Magiran(و  بانك اطالعات نشريات كشور ) SID(اهي مدكس، مركز اطالعات جهاد دانشگ
 مقاالت بدست آمده مطالعات انجام شده در خصوص شيوع اين بيماري در كودكان دبستاني انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت.

فعالي يافت شد كه از اين تعداد  بيش با همراه توجه كمبود مطالعه  در خصوص بيماري اختالل 225در مجموع تعداد  نتايج:

در كشور از  ADHDمقاله به بررسي شيوع اين بيماري در كودكان سن دبستان در كشور پرداخته بود. در بررسي ميزان شيوع  20
ه مطالعه از پرسشنام 4. در  است شده گزارش متنوع بسيار اساس ميزان شيوع اينپرسشنامه هاي مختلفي استفاده شده كه بر 

%، 3/16استفاده شده كه ميزان شيوع بر اساس اين پرسشنامه در يزد، سبزوار، شيراز  و ايالم به ترتيب  DSM-IVاستاندارد  
مطالعه در شهرهاي تهران، نيشابور، مشهد، رشت و زنجان  از پرسشنامه كانرز استفاده شده كه ميزان  5% ، در 4% و %8/5، 3/7

استفاده شده كه ميزان  CSI-4مطالعه از پرسشنامه  5% ، در 9/4% و 7/7%، 3/12%، 5/12%، 6/12شيوع بر اساس آن به ترتيب 
% بود. ميزان شيوع در تهران ، سيرجان و در 17/3% خرم آباد 2/6%، سنندج 9%، گناباد 11%، تهران 5/17شيوع به ترتيب در شيراز

-SWAN 5/8% و در شيراز بر اساس پرسشنامه 8/1% و 2%، 6/8 %،2/14دو مطالعه در ايالم بر اساس پرسشنامه راترز به ترتيب 
 % گزارش شده است.K-SADS 4/8% ودر اراك بر اساس پرسشنامه 5

 مي غرب در آن ميزان از بيشتر كشور شرق در بيماري اين شيوع ميزان رسد مي نظر به حاصل نتايج اساس برنتيجه گيري: 

 توجه كمبود به طور كلي بر اساس مطالعات انجام شده در ايران ميزان شيوع اختالل. دارد بيشتر بررسي به نياز امر اين كه باشد
فعالي در كودكان از متوسط جهاني آن باالتر مي باشد. لذا با توجه به اهميت درمان زودرس اختالالت ياد شده   بيش با همراه

  ه نظر مي رسد .ضروري ب مدرسه در  بدو ورود به   ADHD به مبتال كودكان غربالگري
 

 كلمات كليدي: كمبود توجه، بيش فعالي، كودكان، ايران
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 vmoradi87@gmail.com ،093885991516 تلفن:  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -هرانتنويسنده مسئول: 

يك ابزار كلينيكال مفيد براي ارزيابي بيماران اسكيزوفرنيا،  P50تست 

 افسردگي و بيش تحريكي

 وحيد مرادي
 ، تهران، ايران.دانشگاه علوم پزشكي تهران

 
 چكيده:

شبيه هم هستند. مهار پاسخ به مي گويند كه  Sensory gatingرااصطالحاا عادت كردن به محرك تكراري زمينه و هدف:
توانايي انسان را در ناديده گرفتن به محرك نا مربوط و بي معني كه در زمينه محرك  ديگر پنهان شده  ،اين محرك تكراري

 استفاده مي شود. Sensory gatingاز امواج الكتروانسفالوگرام مغز است كه براي ارزيابي P50 است را نشان مي دهد. تست 
افسردگي و  ،يك ابزار كلينيكال مفيد براي ارزيابي بيماران اسكيزوفرنيا به عنوان P50تست  هدف از اين پژوهش بكارگيري

 .بود بيش تحريكي

از هم فاصله دارند استفاده مي  msec 500در اين تست از دو محرك شنيداري به اسم كليك كه با فاصله روش بررسي: 
گويند چون جوري طراحي  S2) يا و دومين محرك را محرك تست(مورد نظر S1شود. اولين محرك را محرك مرسوم يا 

بيايد و سپس امواج مغزي حاصله از اين تست از طريق الكترود از روي جمجمه بيمار  S1هميشه بعد از   S2شده است كه
 ثبت مي شود و نسبت دامنه حاصله از اين دو موج محاسبه مي شود.

% 68% است كه حد نهايي در افراد نرمال به 5دود ح S1به  S2گزارش شده است كه در افراد نرمال نسبت دامنه  يافته ها:
رسد. همچنين در بيماران افسرده با افزايش  % و بيشتر هم مي95به  ADHDمي رسد . اما در بيماران اسكيزوفرنيا و 

 هم افزايش نشان مي دهد. S2/S1افسردگي نسبت 

 و افسردگي را پايش كنيم.  ADHDبنابراين ما مي توانيم با اين تست وضعيت بيماران اسكيزوفرنيا،  نتيجه گيري:

 .محرك تكراري، بيش تحريكي، اسكيزوفرنيا: واژه هاي كليدي
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 ، 09361397841تلفن:   -گروه مشاوره خانواده  -دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي  -دانشگاه اصفهان  -اصفهان :نويسنده مسئول
                       E-mail: S.hemati 234@yahoo.com 

 

بين ابعاد حمايت اجتماعي ادراك شده با جهت گيري زندگي خوشبينانه در رابطه 

 بيماران مبتال به سرطان

 سجاد همتيسيد حامد سجادپور، عبدالخليل قرنجيك،  سپيده مرتضوي،

 ، اصفهان، ايراندانشگاه اصفهان

 

 چكيده:

ادراك شده با جهت گيري زندگي پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين ابعاد حمايت اجتماعي  زمينه و هدف:
 خوشبينانه در بيماران مبتال به سرطان شهر اصفهان صورت گرفت.

همبستگي مي باشد. جامعه آماري كليه بيماران مبتال به سرطان مراجعه كننده به  –مطالعه از نوع توصيفي  روش بررسي:
ه روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. براي نفر ب 117بيمارستان سيد الشهدا شهر اصفهان بودند كه از اين تعداد 

) و  جهت گيري زندگي شيير و PSSSگرد آوري اطالعات از پرسشنامه هاي حمايت اجتماعي ادراك شده چند بعدي (
 و روش همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  Spssاستفاده شد. داده ها بااستفاده از نرم افزار  كارور

از بين مولفه هاي حمايت اجتماعي ادراك شده بين مولفه ادراك حمايت خانواده با خودكارآمدي رابطه مثبت  ها:يافته 
).  ولي رابطه بين p>05/0معنادار، و بين مولفه ادراك حمايت افراد مهم با خودكارآمدي رابطه مثبت معناداري وجود داشت(

 ).p<05/0(ادراك حمايت دوستان با خودكارآمدي معنادار نبود

نتيجه اين پژوهش نشان مي دهد كه در افراد مبتال به سرطان، ادراك حمايت خانواده و افراد مهم مي تواند  نتيجه گيري:
 خوشبيني بيماران را افزايش دهد.

 

 .حمايت اجتماعي ادراك شده، جهت گيري زندگي خوشبينانه، سرطان :واژه هاي كليدي
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 E-mail: nmazlom@gmail.com  -دانشگاه شهيد صدوقي  -يزدنويسنده مسئول: 

 عوامل مرتبط با صميميت بين زوجين در زنان باردار شهر ميبد

 نصيريان، ستاره نفيسي، مريم السادات نيلچيان، منصوره ناهيد مظلوم
  دانشگاه شهيد صدوقي، يزد، ايران

 

 چكيده:

بارداري اگرچه شادي بخش ترين دوره زندگي يك زن محسوب مي شود. ولي سرشار از تغييرات مهم  :زمينه و هدف
با همسر اجتماعي است. اين دوره با استرس زاهاي بسيار زيادي همراه است. رابطه صميمي -تشريحي، فيزيولوژيك، رواني

يش بين سالمت جسمي و رواني در زنان بارداراست. هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل مرتبط با صميميت بين زوجين 
 .مي باشددر زنان باردار شهر ميبد

جامعه پژوهش شامل تمامي زنان باردارشهر ميبد بود. نمونه پژوهش  ،همبستگي-در اين پژوهش توصيفي :بررسي روش
كه به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه  بودزن باردار  102شامل 

 صميميت باگاروزي و اطالعات دموگرافيك است.

) وجود دارد كه اين =42/0rنوع بارداري خواسته همبستگي ( تحليل نتايج نشان داد بين نمره صميميت و :يافته ها
) وجود دارد كه اين r=63/0) و بين مدت بارداري و صميميت همبستگي (=006/0P( همبستگي در سطح  معني دار است

)، مدت ازدواج و =r= ،23/0P-923/0). همچنين همبستگي بين سن و صميميت (=001/0P( معني دار است نيز همبستگي
هاي  Pكه اين همبستگي در  وجوددارد )=r=  ،93/0P-1/0)، تعدادفرزندان و صميميت (=r= ،58/0P-9/0يميت (صم

 مطرح شده معني دار نيست.

 ثير زيادي بر صميميت زوجين دارد.أخواسته يا ناخواسته بودن بارداري ت نتيجه گيري:

 بارداري.مدت بارداري، مدت ازدواج، بارداري خواسته، : واژه هاي كليدي
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 E-mail: nmazlom@gmail.com  -دانشگاه شهيد صدوقي  -يزدنويسنده مسئول: 

 خانواده بين زوجين در زنان باردار شهر ميبدعوامل مرتبط با انسجام 

 ستاره نفيسي، مريم السادات نيلچيان، منصوره نصيريان، ناهيد مظلوم
  ، يزد، ايرانيزد دانشگاه شهيد صدوقي

 

 چكيده:

شناسان دوران بارداري، را دوره ي بحران هاي عاطفي مي دانند. در اين دوره انسجام خانوادگي در روان :زمينه و هدف
عوامل مرتبط با  اين مطالعه با هدف تعيين همبستگي ثيرگذار است.أپديدار شدن و نشدن احساس هاي منفي به جنين ت

 انسجام خانواده بين زوجين در زنان باردار شهر ميبد انجام گرديد.

نمونه ميبد بود.  همبستگي است. جامعه پژوهش شامل تمامي زنان باردار شهر-پژوهش حاضر توصيفي :بررسي روش
زن باردار است كه به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل  102پژوهش شامل 

 پرسشنامه انسجام خانوادگي و پرسشنامه اطالعات دموگرافيك است.

) وجود دارد كه =39/0rتحليل نتايج نشان داد بين نمره انسجام خانوادگي و نوع بارداري خواسته همبستگي ( يافته ها:
) وجود دارد r=15/0) معني دار است و بين مدت بارداري و انسجام خانواده همبستگي (=005/0Pاين همبستگي در سطح (

)، =r= ،84/0P-29/0انسجام خانوادگي ( و ) معني دار است. اما همبستگي بين سن=03/0Pكه اين همبستگي در سطح (
 نشان داد )=r= ،41/0 P-1/0)، تعدادفرزندان و انسجام خانوادگي (=r= ،4/0P-12/0(مدت ازدواج و انسجام خانوادگي 

 هاي مطرح شده معني دار نيست. Pكه اين همبستگي در 

 ثير مثبتي بر بارداري دارد.أانسجام خانوادگي ت نتيجه گيري:

 مدت بارداري، انسجام خانوادگي، مدت ازدواج، بارداري خواسته. واژه هاي كليدي:
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 E-mail: samira.masumian@yahoo.comگروه روانشناسي باليني،   -دانشگاه عالمه طباطبايي  -تهراننويسنده مسئول: 

 داخالت مبتني بر پذيرش در درمان بيماران درد مزمنم

 2زاده ملك طاهره ،1معصوميان سميرا

 تبريز، تبريز، ايران.گروه روانشناسي، دانشگاه 2گروه روانشناسي باليني، دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران، ايران؛  1
 

 

 چكيده:

عالقه زيادي به درمان هاي مبتني بر پذيرش درد به جاي كنترل يا جنگيدن باآن ايجاد  سال هاي اخيردر  زمينه و هدف:
از اين رو هدف مطالعه حاضر مروري بر اثرات مداخالت ذهن شده است، كه هدف اين درمان ها پذيرش درد مي باشد. 

 .بودآگاهي در مورد بيماران درد مزمن 

هاي مبتني بر ذهن آگاهي در بيماران درد  مرور و بررسي مقاالت موجود در زمينه ي اثربخشي درمانبا   روش بررسي:
 مزمن.انجام شده است.

) و همكاران ديگر بيانگراين بود كه، شركت 1982مجموعه اي از پيامد مطالعات درماني اوليه كابات زين(يافته ها: 
تغييرات معناداري در شدت درد، عالئم طبي، نشانه هاي روانشناختي، توانايي مقابله، و بازداري  MBSRكنندگان برنامه 

 و محققين ديگر) 2002 همكاران،( ميالژيا نيز توسط ويزبكر وفعاليت روزانه توسط درد نشان دادند. بررسي بيماران فيبرو
هاي جسمي، بهزيستي كلي، مقابله كردن، كيفيت خواب و خستگي نشان  بهبودهايي در درد، اضطراب، افسردگي، شكايت

 ندگيسالمت مرتبط با كيفيت زو نيز روي ديگر بيماران با شرايط درد مزمن ناهمگن، تغييرات معنادار در درد،  داد
)HRQOL و پريشاني روانشناختي بدنبال درمان (MBSR .نشان داد 

، آموزش مراقبه ذهن آگاهي و كاربرد آن براي مقابله با استرس، بيماري و درد مي MBSRهدف اصلي  گيري: نتيجه
درد، مي تواند  مداخالت مبتني بر ذهن آگاهي در زمينه كاهش مشكالت روانشناختي و همچنين نحوه ي مقابله فرد با باشد.

بعنوان درماني در كنار ساير درمانهاي موجود براي اين بيماران مفيد واقع گردد. به هرحال، درمورد متغيرهاي اثرگذار و 
 تاثير اين درمانهاي موج سوم در اين بيماران به تحقيقات بيشتري نياز است.

 .كيفيت زندگي درد مزمن، كمر درد، استرس، واژه هاي كليدي:
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  مداخالت مبتني بر پذيرش در بهبود وضعيت روان شناختي بيماران مبتال به درد مزمن

 2زاده ملك طاهره ،1معصوميان سميرا

 گروه روانشناسي، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران.2گروه روانشناسي باليني، دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران، ايران؛  1

 

 

 چكيده:

عالقه زيادي به درمانهاي مبتني بر پذيرش ايجادشده است، كه بجاي كنترل يا جنگيدن با  درسالهاي اخير زمينه و هدف:
مي باشد. از اين رو هدف مطالعه حاضر مروري بر اثرات مداخالت ذهن آگاهي در مورد درد، هدف اين درمانها پذيرش درد 

 .بيماران درد مزمن مي باشد

 درد مزمن. مرور و بررسي مقاالت موجود در زمينه ي اثربخشي درمانهاي مبتني بر ذهن آگاهي در بيماران  روش بررسي:

يافته ها اثرات مثبت ، دادند انجامدر درد مزمن ) 1982،1985،1987،1991اي كه كابات زين و همكاران( مطالعه در يافته ها:
اثرات مراقبه بر  )2008(تيكسرا. آماري معني داري در مقياسهاي درد و نشانه هاي طبي و روانشناختي عمومي نشان مي دهند

در مورد )2007(پرادان و همكاران ي مطالعه .كندميدرد را بررسي و متوجه شد برنامه مراقبه به كاهش فشار درد مزمن كمك 
ماه در گروه آزمايش  2در پايان  نيز بيانگر اين بودكه،آرتريت روماتوئيد  انربيما روانيبر روي عالئم جسمي و  MBSRاثر 
گزارش  )2007مورن و همكاران (. است داده روي كاهش% 10 كنترل گروه در و رواني –% كاهش در ناراحتي روحي 30

بهبود در پذيرش درد  منجربه) CLBPراقبه مبتني بر ذهن آگاهي براي بزرگساالن مبتال به كمردرد مزمن (كردند برنامه م
برنامه كاهش استرس مبتني بر بيماران درد مزمن بدنبال  )2010مطالعه روزنزويگ و همكاران ( در شود. ميوعملكرد جسمي 

) و عالئم HRQOL( مرتبط با كيفيت زندگي ، سالمتشدت درد دربهبودهاي معني داري ، )MBSR( ذهن آگاهي
 محدوديتهاي عملكرد ناشي از درد نشان دادند. ، روانشناختي

مداخالت مبتني بر ذهن آگاهي در زمينه كاهش مشكالت روانشناختي و همچنين نحوه ي مقابله فرد با درد، گيري:  نتيجه
ين بيماران مفيد واقع گردد. بهرحال، درمورد متغيرهاي اثرگذار و مي تواند بعنوان درماني در كنار ساير درمانهاي موجود براي ا

 تاثير اين درمانهاي موج سوم در اين بيماران به تحقيقات بيشتري نياز است.

 .كيفيت زندگي درد مزمن، كمر درد، استرس، واژه هاي كليدي:

 

 

 

 E-mail: samira.masumian@yahoo.comگروه روانشناسي باليني،   -دانشگاه عالمه طباطبايي  -تهراننويسنده مسئول: 
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تلفن:   -گروه روانشناسي  -مركز تحقيقات بيماري هاي روان تني  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  -اصفهان نويسنده مسئول:
09133065337،kmoghtadaei@yahoo.com E-mail: 

كيفيت زندگي  آگاهي براثربخشي آموزش گروهي شناخت درماني مبتني بر ذهن

 پذيرزنان مبتال به نشانگان روده تحريك

 2، منصوره سالمت1، حميد افشار1كمال مقتدائي

گروه روانشناسي عمومي، دانشگاه 2؛اصفهان، ايرانشكي اصفهان، روانشناسي، مركز تحقيقات بيماري هاي روان تني، دانشگاه علوم پز گروه1
 ايران.گيالن، گيالن، 

 
 چكيده:

 ) مي باشد كه با عالئميIBSيكي از اختالالت شايع دستگاه گوارش، نشانگان روده تحريك پذير (زمينه و هدف: 

درماني رواني همراه بوده و باعث كاهش كيفيت زندگي مي شود. هدف پژوهش حاضر اثربخشي آموزش شناختجسمي و 
 پذير بود.كيفيت زندگي نشانگان روده تحريك آگاهي برمبتني بر ذهن

پذير به صورت در يك مطالعه كارآزمايي باليني چهارده نفر از زنان مبتال به نشانگان روده تحريك :بررسي روش
آگاهي و كنترل جايگزين شدند. جهت تشخيص اختالل نشانگان روده صادفي انتخاب و سپس در گروه آموزش ذهنت

و براي كيفيت زندگي از فرم كوتاه پرسشنامه كيفيت زندگي سازمان  Rome-IIIپذير از مصاحبه و مالك تشخيصي تحريك
 SPSSگيري مكرر و نرم افزار ز تحليل واريانس با اندازه) استفاده شد. داده ها با استفاده ا-26WHOQOLبهداشت جهاني (

 تجزيه و تحليل شد.

آگاهي نسبت به گروه كنترل در پس نتايج نشان داد كه ميانگين نمرات كيفيت زندگي در گروه آموزش ذهن ها:يافته
ميانگين نمرات سالمت  ). همچنين نتايج نشان داد كهP>01/0آزمون و پيگيري به طور معني داري افزايش يافته است(

جسماني، سالمت روان شناختي، روابط اجتماعي و وضعيت زندگي در گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل در پس آزمون و 
 ).P>01/0پيگيري افزايش معني داري داشته است(

گي بيماران مبتال به آگاهي بر افزايش كيفيت زندها از اثربخشي آموزش شناخت درماني مبتني بر ذهنيافته نتيجه گيري:
آگاهي در افزايش كيفيت هاي مبتني بر ذهنكند و تلويحات مهمي در توجه به درمانپذير حمايت مينشانگان روده تحريك

 پذير دارد.تحريك زندگي بيماران داراي نشانگان روده

 پذير.عاليم، نشانگان روده تحريك آگاهي، ميزان عاليم، شدتذهن واژه هاي كليدي:
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 ،09373847099 تلفن:  -روان شناسيگروه   -دانشگاه تبريز  -تبريزنويسنده مسئول: 
  malekzadeht@yahoo.com E-mail: 

 

 

 پايه هاي عصب شناختي تأثير فشار رواني بر سندرم روده تحريك پذير

 2، سميرا معصوميان1طاهره ملك زاده
 .گروه روان شناسي، دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران، ايران2؛ گروه روان شناسي، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران1

 

 چكيده:

روده را -مطالعات اخير در مورد سبب شناسي سندرم روده تحريك پذير بر اهميت وقايعي كه محور مغز زمينه و هدف:
عوامل روان شناختي از جمله فشار رواني و اضطراب در اين ميان نقش مهمي ايفا اند. دهند تأكيد نمودهتحت تأثير قرار مي

 ل از ديدگاه عصب شناختي بود.كنند. هدف مطالعه حاضر مشخص نمودن نقش فشار رواني بر اين اختالمي

اين پذيرمرور و بررسي تحقيقات دو دهه اخير در حوزه سبب شناسي سندرم روده تحريك  با استفاده از :بررسيروش 
 .مطالعه انجام گرديد

اند كه فعاليت قشر قدامي سينگوليت در بيماران مبتال به سندرم روده مطالعات تصويربرداري عصبي نشان داده يافته ها:
تحريك پذير بيشتر است. بوناز و همكاران نشان دادند اينسوال و آميگدال در زنان مبتال به سندرم روده تحريك پذير غير 

باشد كه در تنظيم هيجان نقش دارد. همچنين فشار رواني با اشد. آميگدال يكي از اجزا مهم سيستم ليمبيك ميبفعال مي
شود. تغيير در فعاليت سروتونين نيز موجب حساسيت باالي روده تغيير فعاليت مغزي سبب تغيير در متابوليسم سروتونين مي

شود. مطالعات بسياري نيز بر تنظيم مختل سيستم عصبي خودمختار در و در نهايت ناهنجاري در تعادل ميكروبهاي روده مي
 اين بيماران اشاره دارند.

روده، تغيير فعاليت آميگدال و سروتونين و همچنين فعال نمودن -فشار رواني با مختل نمودن محور مغز نتيجه گيري:
گرفتن اين موضوع عامل موفقيت در پيشگيري  سيستم عصبي خودمختار، نقش كليدي در ايجاد اين اختالل دارد. با در نظر

 را نشان مي دهد اهميت درمان هاي روان شناختي براي كاهش اضطراب بيماران و يابدو درمان اين سندرم افزايش مي

 .سندرم روده ،فشار رواني، پايه هاي عصب شناختي واژه هاي كليدي:

mailto:malekzadeht@yahoo.com
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 ،09373847099 تلفن:  -روان شناسيگروه   -دانشگاه تبريز  -تبريزنويسنده مسئول: 
  malekzadeht@yahoo.com E-mail: 

 نورومودوالسيون در كنترل درد مزمن

 2، سميرا معصوميان1زادهطاهره ملك
 .روان شناسي، دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران، ايرانگروه 2گروه روان شناسي، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران؛ 1

 چكيده:

اند. بر اين مبنا تمايل به مطالعات اخير ارتباط تجربه درد مزمن و تغيير فعاليت مغز را نشان داده زمينه و هدف:
افزايش يافته است. از اين رو هدف مطالعه حاضر مشخص  ،اندمداخالتي كه نورومودوالسيون مغز را تحت تأثير قرار داده
 نمودن نقش نورومودوالسيون در كنترل درد مزمن مي باشد.

مرور و بررسي مقاالت موجود در حوزه نورومودوالسيون در كنترل درد مزمن، از جمله روش مطالعه   :بررسيروش 
 .بود يم الكتريكيتأثير بازخورد عصبي و تحريك مغز با استفاده از جريان مستق

جلسه  40در يك مطالعه به منظور تأثير بازخورد عصبي بر كاهش درد در افراد مبتال به فيبرومايالژيا، بعد از  يافته ها:
)، تأثير معني دار بازخورد عصبي و زيستي 2004آزمودني ها كاهش معني دار درد و خستگي را گزارش نمودند. ساي مي (

) تأثير 2008ه پيگيري در مطالعه موردي خود نشان داد. همچنين در مطالعه مارك و همكاران (ما 13را در كاهش درد با 
بازخورد عصبي بر اسپاسم ها و تنش هاي عضالني و بهزيستي گزارش شد. عالوه بر تأثير بازخورد عصبي واله و همكاران 

فيبرومايالژيا نشان دادند. بوجيو و همكاران )، تأثير ده جلسه تحريك مغزي را بر كاهش درد در افراد مبتال به 2009(
 ) نيز تأثير تحريك مغزي را در كاهش هيجانات منفي همراه با درد مزمن گزارش نمودند.2007(

مداخالت نوين از جمله بازخورد عصبي و تحريك مغز با جريان مستقيم الكتريكي در كنترل درد مزمن  نتيجه گيري:
د، با توجه به اختصاصي بودن تجربه درد در هر فرد تحقيقات بيشتري در اين زمينه پيشنهاد اند. با اين وجوموفق عمل كرده

 مي شود.

 .، درد مزمن، تغيير فعاليت مغزواژه هاي كليدي: نورومودوالسيون

mailto:malekzadeht@yahoo.com
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رابطه حمايت اجتماعي ادراك شده، تصوير بدن و افسردگي با موفقيت در كاهش 

 چاقوزن زنان 

 2سپيده صالحي ،2السادات هاشمي زاده، وجيهه1وحيد منظري توكلي
 .گروه روانشناسي: دانشگاه تهران ، تهران، ايران 2 ، ايران؛ گروه روانشناسي: دانشگاه اصفهان ، اصفهان1

 

 چكيده

هاي كاهش وزن دارند. پژوهش حاضر به منظور بررسي عوامل روانشناختي نقش مهمي در پيگيري برنامه :زمينه و هدف
  گرفته است.رابطه حمايت اجتماعي ادراك شده، تصوير بدن و افسردگي با موفقيت در كاهش وزن زنان چاق انجام 

نفر از زنان چاق مراجعه كننده به مركز مشاوره تغذيه و رژيم درماني دكتر كرماني  130نمونه مورد بررسي  روش بررسي:
)، وزن BMIي تصادفي در دسترس انتخاب شدند. به منظور تعيين شاخص توده بدني (ريگ نمونهدر شهر كرج بودند كه با 

گيري شد. ابزارهاي پژوهش مقياس چند وجهي ت درماني و دو ماه بعد از آن اندازهكنندگان در بدو ورود به جلساشركت
 ) و مقياس افسردگي بك بودند.BASحمايت اجتماعي، مقياس ارزيابي رضايت بدني (

نتايج نشان داد كه بين حمايت اجتماعي ادراك شده و مولفه هاي آن با موفقيت در كاهش وزن رابطه مثبت و معني نتايج: 
). نتايج تحليل P< 0.01دار و بين افسردگي و تصوير بدني با موفقيت در كاهش وزن رابطه منفي و معناداري وجود دارد (

درصد از واريانس موفقيت در كاهش وزن را پيش بيني مي  26داد كه  حمايت اجتماعي ادراك شده حدود  نشان رگرسيون
ادراك شده، فقط ضريب مولفه حمايت خانواده معني دار بود و توانست  ). از بين مولفه هاي حمايت اجتماعيP< 0.01كند (

درصد  16). همچنين متغير تصوير بدن حدود P< 0.05درصد از واريانس موفقيت در كاهش وزن را پيش بيني كند ( 10حدود 
از واريانس موفقيت  درصد 19از واريانس موفقيت در كاهش وزن را پيش بيني مي كند و افسردگي نيز توانسته است حدود 

 ).P< 0.01در كاهش وزن را پيش بيني كند (

 .حمايت اجتماعي درك شده در كاهش وزن زنان چاق موثر استنتيجه گيري: 

 

 اقي، حمايت اجتماعي ادراك شده، تصوير بدن، افسردگي، كاهش وزن.ه ها: چكليدواژ

 

 

 

 

  ،09127829580تلفن:  : كارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه تهران،نويسنده مسئول 
Email: Sepideh.salehi@yahoo.com 
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 ،09133832896تلفن: -مشاوره خانوادهگروه   -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  -خرم آباد نويسنده مسئول:
E-mail:kolsoumkariminejad@gmail.com 

اثربخشي معنادرماني گروهي بر بهبود ابعاد كيفيت زندگي مرتبط با سالمت در 

 بيماران سرطاني

 2، يزدان موحدي1كلثوم كريمي نژاد، 1معصومه موحدي
 ، تبريز، ايران.روانشناسي، دانشگاه تبريز گروه2، خرم آباد، ايران؛ كارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علوم پزشكي لرستان1

 

 چكيده:

سرطان دسته اي از بيماري ها است كه با رشد كنترل نشده و تهاجم به بافت هاي موضعي و متاستاز زمينه و هدف: 
كرده است. در اين مشخص مي شود. نرخ بروز سرطان در طول پنجاه سال گذشته به گونه اي يكنواخت افزايش پيدا 

پژوهش، اثربخشي معنادرماني به شيوه گروهي بر بهبود ابعاد كيفيت زندگي مرتبط با سالمت در بيماران سرطاني بيمارستان 
 شفاي اهواز مورد بررسي قرار گرفت.

پس آزمون با گروه كنترل بود. جامعه آماري شامل كليه -در اين پژوهش، مطالعه نيمه تجربي پيش آزمون روش بررسي:
 در بيمارستان شفاي اهواز تحت درمان قرار داشتند. روش نمونه گيري به  1390افراد مبتال به سرطان بودند كه در سال 

نفر  40ه عمل آمد؛ سپس تعداد ب (SF-36) گي مرتبط با سالمتشيوه ي سرشماري بود. ابتدا از كليه افراد آزمون كيفيت زند
نفر  20از جامعه فوق كه طبق معيار نقطه برش باليني پرسشنامه در وضعيت نامطلوبي بودند، انتخاب شدند. از اين تعداد، 

 90جلسه  8 به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. روش معنادرماني طي شاهدنفر براي گروه  20براي گروه آزمايش و 
دقيقه اي هر هفته يك جلسه اجرا شد. پس از اتمام جلسات پس آزمون روي دو گروه آزمايش و كنترل اجرا شد. براي 

در نظر گرفته  )P>01/0تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل كوواريانس استفاده شد. در اين پژوهش سطح معني داري (
 شد.

حليل كوواريانس، بين ميانگين نمره هاي پس آزمون گروه آزمايش و كنترل تفاوت بر اساس نتايج حاصل از ت يافته ها:
 .)P>01/0معني داري وجود داشت (

 معني درماني به شيوه گروهي باعث بهبود ابعاد كيفيت زندگي مرتبط با سالمت بيماران سرطاني مي شود. نتيجه گيري:

 سالمت، سرطان.معنادرماني، كيفيت زندگي مرتبط با :واژه هاي كليدي
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  E-mail:yazdan_movahedi@yahoo.com،روانشناسيگروه   -دانشگاه تبريز  -تبريزنويسنده مسئول: 

نفس و  اثر بخشي آموزش گروهي مبتني بر رويكرد اميد درماني بر افزايش عزت

 سالمت روانشناختي نوجوانان 

 ، ابوالفضل فالحييزدان موحدي
 ، تبريز، ايران.روانشناسي، دانشگاه تبريزگروه 

 

 چكيده:

هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي اميد درماني به شيوه گروهي بر افزايش سالمت روانشناختي و  زمينه و هدف:
 نفس بر روي نوجوانان بود. عزت

پس آزمون با گروه كنترل استفاده شد. -اين پژوهش، بصورت نيمه تجربي بوده و در آن از پيش آزمون :بررسي روش
 دانش آموز آزمون سالمت روانشناختي و عزت 170دانش آموز دبيرستاني شهرستان خرم آباد بود. ابتدا از  30نمونه شامل 

ها كسب كرده بودند، انتخاب شدند.  ه را در اين آزموننفر از جامعه فوق كه كمترين نمر 30نفس گرفته شد؛ سپس تعداد 
نفر براي گروه كنترل به صورت جايگزيني تصادفي انتخاب شدند. روش  15نفر براي گروه آزمايش و  15از اين تعداد، 

جلسه نود دقيقه اي، هر هفته يك جلسه اجرا شد. پس از اتمام جلسات مجدداً آزمون سالمت  8اميد درماني طي 
 .شناختي و عزت نفس روي دو گروه اجرا گرديدروان

براساس نتايج حاصل از تحليل كوواريانس، بين ميانگين نمره هاي پس آزمون گروه آزمايش و كنترل تفاوت  يافته ها:
 ).>01/0p( معني داري وجود داشت

اميد درماني به شيوه گروهي باعث افزايش سالمت روانشناختي و عزت نفس نوجوانان مي شود. بنابراين  نتيجه گيري:
ه خدمات آموزشي و برنامه هاي ارتقاء دهنده اميد با روش هاي ئشايسته است به منظور ارتقاي كيفيت زندگي نوجوانان، ارا

 جوان در فرآيند بحث با برنامه ريزي مدون انجام پذيرد.مناسبي مانند يادگيري براساس حل مساله با مشاركت فعال نو

 اميددرماني، سالمت روانشناختي، عزت نفس، نوجوان. واژه هاي كليدي:
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 ،09188395540تلفن:  -مركز تحقيقات علوم رفتاري  -گروه روانشناسي  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  -كرمانشاه نويسنده مسئول:
 E-mail: compsy.mousavi@gmail.com 

 

با عملكرد جسماني و سالمت هيجاني بيماران ارتباط بين حمايت اجتماعي خانواده 

 ديابتي
 2، فاطمه رضوان مدني4، زهرا واحدي3، مريم رضايي2، رضوان عباسي1سيد علي موسوي

پزشك عمومي، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، 2گروه روانشناسي، مركز تحقيقات علوم رفتاري، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران؛1

 گروه روانشناسي، دانشگاه خليج فارس، بوشهر، ايران؛ گروه روانشناسي، دانشگاه پيام نور قنقر، كرمانشاه، ايران.3كرمانشاه، ايران؛ 

 

 چكيده:

اختالالت روانشناختي ديابت از جمله بيماري هاي مزمن و شايع است كه عالوه بر عوارض جسمي با زمينه و هدف: 
زيادي نظير استرس، اضطراب، افسردگي وكاهش كيفيت زندگي همراه است. از جمله عوامل روانشناختي مؤثر بر كاهش 
اختالالت فوق ميزان حمايت اجتماعي خانواده از بيماران است. هدف از اجراي پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين حمايت 

ي و سالمت هيجاني بيماران ديابتي مركز تحقيقات ديابت دانشگاه علوم پزشكي اجتماعي خانواده با عملكرد جسمان
 بود. كرمانشاه

بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت دانشگاه علوم پزشكي  173در اين تحقيق مقطعي  روش بررسي:
جهت سنجش حمايت اجتماعي  كرمانشاه كه حاضر به همكاري در پژوهش بودند به صورت در دسترس انتخاب شدند.

)استفاده شد. عملكرد جسماني و سالمت هيجاني M SPSSخانواده از پرسشنامه حمايت اجتماعي ادراك شده چند بعدي(
حاصل از اجراي آزمون ها با استفاده از آزمون  ارزيابي شدند. اطالعات (Sf-36)نيز با استفاده از پرسشنامه كيفيت زندگي 

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. SPSSو از طريق نرم افزار  ضريب همبستگي پيرسون

نتايج حاصل از تحليل آماري نشان داد كه بين ميزان حمايت اجتماعي خانواده و عملكرد جسماني بيماران مبتال  يافته ها:
عي خانواده و . همچنين بين ميزان حمايت اجتماداشت) وجود P  ،299/0-=r=001/0به ديابت همبستگي مثبت معناداري(

اجتماعي خانواده و  ) وجود داشت. بين ميزان حمايتp ،411/0=r=001/0همبستگي مثبت معنادار( سالمت هيجاني نيز
 .)P>01/0(عملكرد جسماني و سالمت هيجاني بيماران ديابتي ارتباط مثبت معنادار وجود دارد

به نظر مي رسد ميزان حمايت اجتماعي خانواده از بيماران ديابتي يكي از عوامل مهم در كاهش عوارض  نتيجه گيري:
جسماني و بهبود سالمت هيجاني و رواني آنان است. لذا ضروري به نظر مي رسد كه درمانگران در درمان ديابت به عوامل 

 اختي همراه نيز توجه نمايند. نروانش

 ديابت، حمايت اجتماعي خانواده، عملكرد جسماني، سالمت هيجاني. :واژه هاي كليدي
 

mailto:psy.mousavi@gmail
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 ،09188395540تلفن:  -مركز تحقيقات علوم رفتاري  -گروه روانشناسي  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  -كرمانشاه نويسنده مسئول:
 E-mail: compsy.mousavi@gmail.com 

 

ارتباط بين كيفيت خواب با ميزان خستگي و عملكرد اجتماعي بيماران مبتال به سر 

 درد

 4، مريم السادات كرمي فرا4، زكيه قنبري3، مريم رضايي2، رضوان عباسي1سيد علي موسوي

پزشك عمومي، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، 2مركز تحقيقات علوم رفتاري، گروه روانشناسي ، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران؛1

 گروه روانشناسي، دانشگاه پيام نور كرمانشاه، كرمانشاه، ايران. 4گروه روانشناسي، دانشگاه خليج فارس، بوشهر، ايران؛3كرمانشاه، ايران؛ 

 چكيده:

و عملكرد اجتماعي  هدف از اجراي پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين كيفيت خواب با ميزان خستگيزمينه و هدف: 
 .بيماران مبتال به سر درد است

زن) كه حاضر به  62مرد و 108( بيمار مبتال به سردرد 170در اين تحقيق از روش مقطعي استفاده شد و روش بررسي: 
همكاري در پژوهش بودند به صورت در دسترس انتخاب شدند. جهت سنجش كيفيت خواب از پرسشنامه 

)  (SF-36ه شد و ميزان خستگي و عملكرد اجتماعي نيز با استفاده از پرسشنامه كيفيت زندگياستفاد (PSQI)استاندارد
ارزيابي شدند. اطالعات حاصل از اجراي آزمون ها با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و از طريق نرم افزار 

SPSS .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 

ري نشان داد كه بين كيفيت خواب با ميزان خستگي بيماران مبتال به سردرد همبستگي نتايج حاصل از تحليل آما يافته ها:
 همبستگي مثبت معنادار وجود داشت وجود دارد. همچنين بين كيفيت خواب و عملكرد اجتماعي نيز منفي معناداري

در افزايش ميزان خستگي و از عوامل مهم مؤثر  . به نظر مي رسد كيفيت خواب بيماران مبتال به سردرد نتيجه گيري:
 .كاهش عملكرد اجتماعي بيماران مبتال به سردرد است

 
 سردرد، كيفيت خواب، خستگي، عملكرد اجتماعي.: واژه هاي كليدي

mailto:psy.mousavi@gmail
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 E-mail:Ali.molaei65@yahoo.com ي،ناسشروان گروه  -دانشگاه رازي  -كرمانشاهنويسنده مسئول: 

 اثر محروميت از خواب بر خصومت و كسالت

 2گلكاركلهر نيا، مريم 1علي مواليي پارده

 تهران، تهران، ايران. دانشگاهگروه روانشناسي، 2كرمانشاه، ايران؛  ،دانشگاه رازي ،ناسيشروان گروه1
 

 چكيده:

ثير بگذارد. با أي انسان مي باشد كمبود آن مي تواند بر هيجان ها تژخواب از جمله نيازهاي فيزيولو زمينه و هدف:
 بر خصومت و كسالت پرداخته است. توجه به حساسيت موضوع، پژوهش حاضر به بررسي اثر محروميت از خواب

ن با گروه كنترل بود. جامعه آماري پژوهش شامل وآزمآزمايشي از نوع پيش آزمون و پس  پژوهش حاضر :بررسيروش 
سال بدون  25نفر با ميانگين سني  30حجم  با ايدانشجويان پسر دوره كارشناسي ارشد دانشگاه رازي بود كه نمونه كليه

 گيري در دسترس انتخاب گرديد و پس از تكميلتاريخچه اختالل خواب (داراي سالمت جسمي و رواني) به روش نمونه
) شركت كنندگان به طور تصادفي به دو گروه آزمايشي و گواه تقسيم شدند. PANAS-Xپرسشنامه عاطفه مثبت و منفي(

با آزمون كواريانس يك  SPSSها با استفاده از نرم افزار ساعت از خواب محروم شدند. سپس داده24گروه آزمايش به مدت
 .طرفه تحليل شد

 ثير معناداري داشته است يعنيأخشم و كسالت ت ان داد كه محروميت از خواب برها پژوهش نشتحليل داده ها:يافته
 .گرديد محروميت از خواب باعث افزايش خصومت و كسالت

ثير قرار داده است و أمحروميت از خواب هيجان را تحت ت با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان گفت كه :ه گيرينتيج
 .خصومت و كسالت را افزايش مي دهدخشم،  در واقع محروميت از خواب،

 محروميت از خواب، خصومت، كسالت.: واژه هاي كليدي

 

mailto:کرمانشاه
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 E-mail:Ali.molaei65@yahoo.com ي،ناسشروان گروه  -دانشگاه رازي  -كرمانشاهنويسنده مسئول: 

 تمركز داشجويانساعت محروميت از خواب بر توجه و  24ثير أت

 2گلكاركلهرنيا، مريم 1علي مواليي پارده

 تهران، تهران، ايران. دانشگاهگروه روانشناسي، 2كرمانشاه، ايران؛  ،دانشگاه رازي ،ناسيشروان گروه1
 

 چكيده:

بقا نياز  به طور كلي برايه، هاي آيند، تصميم گيريينسان براي بهتر انجام دادن كارهاي روزمره، يادگيرا زمينه و هدف:
باشد. پژوهش حاضر با عدم توجه و تمركز ميزان محروميت از خواب مي يكي از عوامل موثر در .به توجه و تمركز دارد

 .توجه و تمركز داشجويان پرداخته است ساعت محروميت از خواب بر 24ثير أتوجه به حساسيت موضوع به بررسي ت

پژوهش شامل كليه دانشجويان پسر دوره كارشناسي ارشد  آزمايشي و جامعه آماري پژوهش حاضر :سيربر روش
گيري در دسترس انتخاب گرديد و پس از تكميل پرسشنامه نفر به روش نمونه 30حجم  اي بانمونه .دانشگاه رازي بود

)، شركت كنندگان به طور تصادفي به دو گروه آزمايشي و گواه تقسيم شدند. گروه PANAS-Xعاطفه مثبت و منفي(
) را پاسخ PANAS-Xو سپس هردو گروه مجدد پرسشنامه عاطفه مثبت ( ساعت از خواب محروم شدند24يش به مدتآزما

 .تحليل شد هاي دريافتي با روش آماري آزمون كواريانس يك طرفهداده .دادند

ثيرگذار بوده أتمركز به طور معناداري ت پژوهش نشان داد كه محروميت از خواب بر توجه و يهاتحليل داده :هايافته
 .كاهش يافت يعني ميانگين نمره گروه آزمايشي در توجه و تمركز به نسبت قبل از محروميت از خواب .)>05/0P(است

توان گفت كه محروميت از خواب در توجه و تمركز دانشجويان اختالل هاي پژوهش ميبا توجه به يافته :ه گيرييجتن
 ي دهد.كند و توجه و تمركز را كاهش مايجاد مي

 خواب، توجه، تمركز، دانشجو. واژه هاي كليدي:

 

mailto:کرمانشاه
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 ،09366296454تلفن:   -گروه  روانشناسي  -دانشگاه محقق اردبيلي  -اردبيلنويسنده مسئول: 
E-mail:javad.doraki@gmail.com. 

 هاي مقابله اي دانشجويان  ي شخصي با سبكها ارتباط بين ارزش

 جواد دري پارسا، هادي مونسي طوسي
  ي، اردبيل، ايران.دانشگاه محقق اردبيل ،گروه روانشناسي، شيراز، ايران؛ دانشگاه شيراز ،گروه روانشناسي

 

 

 چكيده:

موقعيت  ها راهنماي كردارشان در پاسخ به هايي هستند كه اين ارزش در تمام جوامع افراد داراي ارزش زمينه و هدف:
اولويت هايي كه افراد براي  گذارند، ثيرأت موقعيت ها هايشان درباره ي رفتار خود، ديگران، و بر نگرش هاي زندگي است

تجربه هاي  منعكس كننده خلق و خو، شخصيت، اين اولويت ها معموالً يكسان نيست، هركدام از ارزش ها قائل هستند،
 .به فرد زندگي و فرهنگ پيرامون است تجارب منحصر جامعه پذيري،

نفر از  94همبستگي است. نمونه پژوهش حاضر شامل -ن پژوهش از دسته پژوهش هاي توصيفياي :بررسي روش
دانشجويان رشته هاي كتابداري، روانشناسي و علوم تربيتي دانشكده روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد مي شد كه به 

هت جمع آوري داده ها نيز از دو روش نمونه گيري در دسترس از بين دانشجويان اين دانشكده انتخاب شده بودند.ج
فرم كوتاه از كالس بيك و همكاران استفاده -هاي شخصيتي آلپورت و شاخص مقابله با شرايط پر استرس پرسشنامه ارزش

 شد.

به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري همبستگي و رگرسيون استفاده شد. نتايج نشان داد كه  يافته ها:
آنان را به سمت اختيار سبك مقابله ) P>02/0( و ارزش هاي لذت جويانه )P>039/0( به ارزش هاي اجتماعي اعتقاد افراد

 اي اجتناب مدار سوق مي دهد.

نظر به بحران فراگير ارزشي كه در جامعه امروزي وجود دارد و زياني كه از اين بابت متوجه آينده جامعه  نتيجه گيري:
كم گرفتن يا نقش اندك  هاي مادي زندگي و دست اهميت افراطي قايل شدن براي ارزش بخاطر انساني است كه عمدتاً

يند اجتماعي شدن از آاكتسابي اند و در فر ها نجا كه اين ارزشآهاي زندگاني است و از  قايل شدن براي ديگر ارزش
پاسخ هاي ما به موقعيت هاي زندگي ايستا نيستند و قابل تغييرند و بر نحوه ي اً و در طول رشد غالب محيط كسب مي شوند

ثيرگذارند، دغدغه اصلي و چشم انداز اين پژوهش جلب توجه متوليان فرهنگي جامعه، خانواده و تمامي دست اندركاران أت
 هاي شخصي است. بهداشت رواني جامعه براي پرداخت اصولي تر به اين مقوله يعني ارزش

 

 مقابله اي، تنش.ارزش هاي شخصي، سبك هاي  واژه هاي كليدي:
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 ، 09153001248تلفن:   -روه مشاوره و روانشناسيگ  -دانشگاه آزاد اسالمي  -وچانقنويسنده مسئول: 
  E-mail: Eptima51@gmail.com 

 اثر بخشي آموزش مديريت استرس بر كنترل حمالت وحشت زدگي

 1شيرين حسني، 1، علي رضا زارع2سيد علي كيميايي ،2محمد ارقبايي ،1يحيي ميان بندي

 ، مشهد، ايران.دانشگاه فردوسي مشهد ،گروه روانشناسي2؛ ايران ،دانشگاه آزاد اسالمي قوچان، خراسان رضوي ،گروه مشاوره و روانشناسي1
 

 

 

 چكيده:

با توجه به رشد هر چه بيشتر استرس در جوامع پيشرفته و رو به رشد امروز لزوم استفاده ي هر چه بيشتر  زمينه و هدف:
از تكنيك هاي كارآمدتر در زمينه كاهش مخاطرات آن، بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود و مي توان از جمله اين 

س، پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش اين اسا تكنيك ها از تكنيك آموزش مديريت استرس نام برد. بر
 مديريت استرس بر كنترل حمالت هراس مي باشد.

مراجعه كننده با عالئم روان تني هراس پس از انجام معاينات  30در يك بررسي آزمايشي از ميان  :بررسي روش
نفره  8به تصادف در دو گروه  مراجع انتخاب و 16ييد تشخيص بيماري روان تني در مراجعين، تعداد أروانپزشكي و ت

جاي داده شدند و عالوه بر مصاحبه تشخيصي، از تمامي افراد گروه آزمايش و گواه در قبل و بعد از شاهد آزمايش و 
) پاسخ دهند. روش آموزش و اجراي DASS 21استرس( ضطراب وا اجراي مداخله خواسته شد تا به پرسشنامه افسردگي،

آموزشي دريافت  شاهددقيقه اي در مورد گروه آزمايش انجام شد و گروه  30جلسه  12ر تكنيك هاي مديريت استرس د
 تجزيه و تحليل شدند.  SPSSحليل كوواريانس به كمك نرم افزاروسيله ته نكردند و داده هاي به دست آمده ب

تفاوت   هراس در سطحتحليل هاي آماري در مرحله پس آزمون در هردو گروه از نظر متغير كنترل حمالت  يافته ها:
). به عبارت ديگر در گروه آزمايش، حمالت هراس كاهش يافت و آموزش مديريت استرس P>05/0(معناداري را نشان داد

 موجب بهبودي معنادار در بيماري روان تني گروه آزمايش شد.

آموزش مديريت استرس بر كنترل حمالت هراس موثر و مفيد مي باشد و توصيه مي شود براي كاهش  نتيجه گيري:
 استرس و حمالت هراس به كار گرفته شود.

 هراس، آموزش مديريت استرس، روان تني. واژه هاي كليدي:
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 ،09133846389تلفن:   -بيمارستان ولي عصر(عج) بروجن  -شهركرد دانشگاه علوم پزشكي  -شهركردنويسنده مسئول: 
  E-mail:rmirzaeian@yahoo.com 

 

بررسي مقايسه اي رفتارهاي شخصيتي در بين بيماران مبتال به مولتيپل اسكلروزيس 

 بر اساس تست گاستون برژه

 صفورا خسروي ابوالفضل شمس، ،راضيه ميرزائيان
 ، شهركرد، ايران.دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 

 چكيده:

هاي سيستم عصبي مركزي بوده كه با اختالالت حركتي و رفتاري  مالتيپل اسكلروزيس يكي از بيماري :زمينه و هدف
ثير أهدف از اين مطالعه بررسي مقايسه اي رفتارهاي شخصيتي در بين بيماران مبتال به مالتيپل اسكلروزيس و ت همراه است.

 ماران مي باشد.اختالالت حركتي و رفتاري ناشي از بيماري بر وضعيت روحي بي

جامعه پژوهش بيماران مبتال به  مقطعي است. پژوهش حاضر از نوع كاربردي و يك مطالعه توصيفي، روش بررسي:
نفر بيمار مبتال به مالتيپل اسكلروزيس  35بختياري بودند و نمونه پژوهش شامل و استان چهارمحال  مالتيپل اسكلروزيس در

مشخصات دموگرافيك و رفتارهاي شخصيتي بيماران از طريق پرسشنامه گاستون برژه جمع  در شهرستان بروجن بودند.
 بررسي گرديدند. مورد SPSSداده ها از طريق نرم افزار  tآوري گرديد و با تعيين ضريب همبستگي و آزمون 

 05/56 درصد زن بودند. 58/88درصد مرد و  42/11بيمار مورد مطالعه  35يافته هاي به دست آمده نشان داد از  يافته ها:
اختالف  P=017/0درصد مردان شاغل بودندو بين مدت زمان بيماري و رفتارهاي شخصيتي آنان با   15/54زنان و  درصد

 .معناداري دارد

باتوجه به نتايج اين پژوهش مي توان اظهار داشت كه اختالالت حركتي و رفتاري به عنوان يكي از عالئم نتيجه گيري: 
ثيرگذار باشد.و با طوالني شدن بيماري به أبيماري مالتيپل اسكلروزيس مي تواند در سالمت روحي و رواني بيماران تبارز 

تني افزايش مي يابد .بنابراين الزم است در خصوص رفتارهاي شخصيتي –دليل تحليل سيستم عصبي اي اختالالت روان
 .بيماران مالتيپل اسكلروزيس توجه بيشتري داشت

 اختالالت روان تني. رفتارهاي شخصيتي، مالتيپل اسكلروزيس، اي كليدي:واژه ه
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 ،09133846389تلفن:   -عصر(عج) بروجنبيمارستان ولي   -شهركرد دانشگاه علوم پزشكي  -شهركردنويسنده مسئول: 
  E-mail:rmirzaeian@yahoo.com 

 اسكلروزيسبررسي رفتارهاي شخصيتي در بيماران مالتيپل 

 صفورا خسروي ابوالفضل شمس، ،راضيه ميرزائيان
 ، شهركرد، ايران.دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 

 چكيده:

هاي سيستم عصبي مركزي بوده كه با اختالالت حركتي و رفتاري  مالتيپل اسكلروزيس يكي از بيماري :زمينه و هدف
ثير أرفتارهاي شخصيتي در بين بيماران مبتال به مالتيپل اسكلروزيس و تبررسي مقايسه اي  هدف از اين مطالعه همراه است.

 .اختالالت حركتي و رفتاري ناشي از بيماري بر وضعيت روحي بيماران مي باشد

جامعه پژوهش بيماران مبتال به  مقطعي است. پژوهش حاضر از نوع كاربردي و يك مطالعه توصيفي، روش بررسي:
نفر بيمار مبتال به مالتيپل اسكلروزيس در  35استان چهارمحال بختياري بودند و نمونه پژوهش شامل  مالتيپل اسكلروزيس در

مشخصات دموگرافيك و رفتارهاي شخصيتي بيماران از طريق پرسشنامه گاستون برژه جمع آوري  شهرستان بروجن بودند.
 بررسي گرديدند. وردم SPSS ارداده ها از طريق نرم افز tگرديد و با تعيين ضريب همبستگي و آزمون 

 05  .درصد زن بودند 58/88درصد مرد و  42/11بيمار مورد مطالعه  35يافته هاي به دست آمده نشان داد از  يافته ها:
اختالف معناداري و رفتارهاي شخصيتي آنان  و بين مدت زمان بيماري درصد مردان شاغل بودند 15/54زنان و  درصد 56/

 ..P)=017/0(دارد

باتوجه به نتايج اين پژوهش مي توان اظهار داشت كه اختالالت حركتي و رفتاري به عنوان يكي از عالئم  نتيجه گيري:
و با طوالني شدن بيماري به  ثيرگذار باشدأبارز بيماري مالتيپل اسكلروزيس مي تواند در سالمت روحي و رواني بيماران ت

بنابراين الزم است در خصوص رفتارهاي شخصيتي . ني افزايش مي يابدت-دليل تحليل سيستم عصبي اي اختالالت روان
 .بيماران مالتيپل اسكلروزيس توجه بيشتري داشت

 .اختالالت روان تني رفتارهاي شخصيتي، مالتيپل اسكلروزيس، واژه هاي كليدي:
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 ،گروه روانشناسي باليني  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربت جام  -مشهد نويسنده مسئول:
 E-mail: eli.yazd63@yahoo.com  

 

 رفتاري (مبتني بر آموزش گروهي) بر عزت نفس و-اثر بخشي درمان شناختي

 MSاضطراب بيماران مبتال به

 شاره حسين دكتر ،برغمدي الهه ، مهزاد ميرشجاعيان
 ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربت جام، مشهد، ايران.

 

 چكيده:

ترين بيماري هاي مزمن سيستم عصبي مركزي است. غيرقابل پيش بيني بودن عالئم  ، يكي از شايعMS:زمينه و هدف
عزت نفس پايين از جمله مشكالت  بيماري، باعث ايجاد اختالالت رواني متعددي در بيماران مي گردد كه اضطراب باال و

رفتاري (مبتني بر آموزش گروهي) بر عزت -رواني آنها مي باشد. پژوهش حاضر با هدف تعيين اثر بخشي درمان شناختي
 انجام شده است. MSنفس و اضطراب بيماران مبتال به 

. در اين مطالعه پس از رح پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي به صورت پيش آزمون و پس آزمون بودط :بررسي روش
گروه  تربت حيدريه به صورت تصادفي در دو MSعضو انجمن  MSمبتال به  نفر بيمار 20نمونه گيري به روش دردسترس، 

رفتاري -دقيقه اي) در جلسات شناختي 120جلسه  8ماه ( 2گواه قرار داده شدند كه گروه آزمايش به مدت  آزمايش و
پرسشنامه اضطراب بك بود كه  مع آوري شامل پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت وگروهي شركت كردند. ابزار هاي ج

 و كوواريانس تحليل شدند. Tداده ها پس از گردآوري با استفاده از آزمون  و بعد از آموزش، اجرا گرديد قبل و

 و رفتاري گروهي بر كاهش اضطراب، افزايش عزت نفس كلي-نتايج حاصل نشان داد كه جلسات شناختي يافته ها:
تحصيلي بيماران موثر بوده است. ولي تفاوت معناداري در نمرات عزت نفس سطح  و سطوح عزت نفس خانوادگي

 اجتماعي، ديده نشد.

افزايش عزت  مي تواند موجب كاهش اضطراب ورفتاري گروهي -براساس اين مطالعه جلسات شناختي نتيجه گيري:
تحصيلي شود اما افزايش عزت نفس اجتماعي را به همراه ندارد. بنابراين لزوم توجه به  نفس در سطوح كلي، خانوادگي و

 حمايت هاي گسترده تر اجتماعي براي اين بيماران را يادآور مي شود.

 .MSشناختي رفتاري(مبتني بر آموزش گروهي)، اضطراب، عزت نفس،  كليدي: ه هايواژ
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  ، 09132875929معاونت آموزشي، تلفن:  -دانشگاه علوم پزشكي -كاشانيبلوار  -شهركردنويسنده مسئول: 
                             brojenimirzavandhosien@yahoo.com E-mail: 

 هاي سايكوسوماتيك و نقش استرس در ايجاد آنها بيماري

  حسين ميرزاوند بروجني، محسن خاكسار بلداجي

 ، شهركرد، ايراندانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 

 چكيده:

هدف از  .عوامل استرس زا در جامعه و در مشاغل اداري با توجه به ماهيت و شكل كار متفاوت است زمينه و هدف:
هاي  ايجاد بيماريارتباط آن با نقش استرس بر عملكرد افراد جامعه، دانشجويان و كارمندان و بررسي ، مطالعهانجام اين 

  سايكوسوماتيك مي باشد.

مقاالتي در زمينه استرس و نقش آن بر عملكرد افراد تحقيق كتابخانه اي از طريق مطالعه و بررسي اين در : روش بررسي
 ن و كاركنان انجام شد.جامعه، دانشجويا

جامعه و در مشاغل اداري با توجه به ماهيت و شكل نتايج بررسي حاكي از اين است كه عوامل استرس زا در  يافته ها:
 كار متفاوت است، به خصوص در مشاغل و محيط هاي اداري كه اساس روابط و مناسبات ارباب رجوعي است و

دارند ميزان استرس بيشتر است. ميزان استرس در بين  كارمندان بيشتر در ارتباط و تعامل با مسائل و مشكالت مردم قرار
رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي و پرستاري بسيار باالست. همچنين بين رشته و سابقه كار با استرس شغلي  دانشجويان

رابطه معنا داري وجود دارد. نتايج نشان داد كه آموزش تفسير قرآن و قرآن درماني در كاهش استرس هاي شغلي و بهبود 
 عملكرد و سالمت رواني كارمندان كامال موثر است.

با توجه به نتايج بررسي لزوم ارائه آموزشهاي مناسب به كليه افراد جامعه، كارمندان و به خصوص  گيري:نتيجه 
كارمنداني كه در ارتباط مستقيم با ارباب رجوع هستند در زمينه آموزش مهارتهاي مديريت استرس، راهبردهاي مقابله  با 

استرس ها و به خصوص استرس هاي شغلي كارمنداني كه  استرس و آموزش تفسير قرآن و قرآن درماني به منظور كاهش
محرز و مشخص نان آبيشتر در ارتباط با ارباب رجوع هستند جهت بهبود سالمت رواني و باالبودن كيفيت عملكرد 

 .شود مي

 

 .، عوامل استرس زاهاي سايكوسوماتيك بيماري ،استرس :واژه هاي كليدي

mailto:brojenimirzavandhosien@yahoo.com
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  E-mail:nategh_amir@yahoo.com ،09113512015تلفن:  -دانشگاه علوم پزشكي  -شهركردنويسنده مسئول: 

 

 بررسي فراواني نسبي و چگونگي معنا داري بين عاليم سايكوسوماتيك

 دهگانه تحريف هاي شناختي زير مقياس هاي و
 2مسيح بهراد، 1دكتر محمد خاكسار، 1اميرعلي ناطق

 ، تهران، ايران.اد تهرانآز دانشگاه، مديريت اجرايي گروه2؛ ايران، شهركرد، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد1
 

 چكيده:

وخانوادگي و در رانندگي پر خطر مشخص بسياري از مشكالت بين فردي  نقش تحريف هاي شناختي درزمينه و هدف: 
 شده است. از سوي ديگر هر انساني عكس العمل هاي سايكوسوماتيك در زمان استرس واضطراب را تجربه كرده است.

 توجه دارد. تحريف هاي شناختي هاي پژوهش حاضر به بررسي معنا داري رابطه بين عاليم سايكوسوماتيك با زير مقياس

روش نمونه گيري با استفاده از جدول  نفر پرسنل دارد. 260يك اداره كه  ماري: شاغلين درجامعه آ روش بررسي:
پرسشنامه از دوبخش تشكيل  مشخصات پرسشنامه: مورد پرسش نامه توسط پرسنل تكميل گرديد. 155كرجسي مورگان كه 

ليكرت) با زير مقياس هاي(تفكر هيچ گزينه اي 5سوالي  20پرسشنامه استاندارد تحريف هاي شناختي( بخش اول: مي گرديد
بهتر  -بايد -يزبينير -درشت بيني -استدالل احساسي -زده نتيجه گيري شتاب -فيلتر ذهني -تعميم مبالغه آميز -يا همه چيز

عالمت سايكوسوماتيكي كه در جهان بيشترين  40پرسشنامه بخش دوم: جدولي از  شخصي سازي) و -برچسب زدن -است
فرمول هاي  .استنباطي انجام گرفت تشكيل مي گرديد. تحليل آماري براساس آمارهاي توصيفي و ته اندفراواني را داش
 جهت معني داري استناد گرديد. وهمبستگي لآزمون تي مستق

 -اختالل در خواب -تهوع و ناراحتي معده -لرزش -سردرد -(سردرد ميگرني مقايسه ميانگين ها نشان مي دهد يافته ها:
گرم يا سرد شدن ناگهاني) از فراواني بيشتري  -ضعف وخستگي -مشكالت اشتها -پا لرزش دست و -بيقراري تپش قلب و

همچنين آزمون تي مستقل مقايسه ميانگين هر كدام از زير مقياس هاي تحريف هاي  .نسبت به ديگر عاليم دارا مي باشند
بودن بعضي از زير مقياس ها با بعضي عاليم شناختي با هر كدام از عاليم سايكوسوماتيك نشان از معني دار 

ويا ، با اكنه شخصي سازي) -برچسب زدن -ريز بيني -درشت بيني -فيلتر ذهني -(تفكر همه يا هيچ مثال .)P>01/0(دارند
 .هاضمهسوء  با )سازي شخصي -با تاري ديد (فيلتر ذهني ريز بيني) -(درشت بيني

بعضي عاليم با بعضي  معني داري ها مي توان نتيجه گرفت كه همبستگي و تكرار پاسخ در صورت تعميم و نتيجه گيري:
هاي تحريف شناختي مي تواند از روش هاي شناخت درماني براي بهبود اين گونه عارضه هاي مقياس هاي از زير 

قياس تحريف نوع زير م نين در مصاحبه هاي اوليه استخدامي مي توان با طرح سواالتيچهم سايكوسوماتيك استفاده كرد.
 .نوع بروز احتمالي عاليم سايكوسوماتيك را حدس زد شناختي وي را شناخته و

 
 .تحريف هاي شناختي، عاليم سايكوسوماتيك واژه هاي كليدي:

 



 1392خرداد  8-9                                                                                                                             ي شهركردكمجله دانشگاه علوم پزش

 سايكوسوماتيك كنگرهپنجمين ويژه نامه                  
5th Congress of psychosomatic 

۱۹۰ 
 

 پوستر

 

  

 

 

 

 

 

 

 E-mail:s3.nazemi@yahoo.com ،09121977348تلفن:  -شناسيگروه روان -دانشگاه پيام نور -تهران: نويسنده مسئول

 

ي استرس شغلي با سردردهاي ميگرني در معلمان دورهي بين عوامل رابطه

 راهنمايي(نقش استرس بر سردرد ميگرني)

 زهرا ناظمي
 گروه روانشناسي دانشگاه پيام نور تهران، تهران، ايران.

 

 چكيده:

تني و استرس است. هاي رواندرصد مراجعه افراد مختلف به پزشكان، مربوط به بيماري 80حدود  زمينه و هدف:
هاي طبي ترين بيماريطور مكرر نشان داده شده است. سردردهاي ميگرني يكي از شايعهاي طبي و رواني بههمراهي بيماري

توانند منجر به يك اختالل رواني گردند و يا در اثر استرس هستند كه عالئم مشتركي با اختالالت روانپزشكي دارند و مي
 ي بين استرس شغلي معلمان و سردرد ميگرني در آنان بود.طهشدت يابند. هدف از اين پژوهش بررسي راب

ي راهنمايي به صورت معلم دوره 89تحليلي است و براي انجام پژوهش -پژوهش حاضر از نوع توصيفي روش بررسي:
يز ها از مقياس استرس ادراك شده كوهن و همكاران و نآوري دادهاي انتخاب شدند. جهت جمعگيري تصادفي خوشهنمونه

 تجزيه و تحليل شدند. SPSSافزار ها با نرمي انفرادي استفاده شد و دادهمصاحبه

هاي پژوهش نشان داد كه بين استرس باال در معلمان و سردردهاي ميگرني ارتباط معناداري وجود دارد و يافته ها:يافته
درصد 24ميگرني شكايت داشتند و كمتر از  درصد معلماني كه استرس باال داشتند، از سردرد ميگرني و حمالت 69بيش از 

 معلماني كه استرس كمتري داشتند، از سردرد ميگرني شكايت داشتند.

هاي رسد كه ايجاد جوي مناسب براي معلمان و آموزش مهارتهاي پژوهش به نظر ميبا توجه به يافته گيري:نتيجه
 تواند از سردردهاي ميگرني جلوگيري كند.كاهش استرس مي

 

 .استرس، معلم، سردرد ميگرني هاي كليدي: ژهوا

 

mailto:s3.nazemi@yahoo.com
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 ،09133143942تلفن:   -گروه روانشناسي  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  -اصفهاننويسنده مسئول: 
  h_nas_cli_psy@mui.ac.ir E-mail:   

مبتال به سندروم اثر بخشي مداخالت روان شناسي مثبت بر كيفيت زندگي زنان 

  (IBS)روده تحريك پذير

 ، فاطمه فتحي، دكتر مهدي غيورحميد نصيري، عاطفه نكويي

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
 

 چكيده:

 سندروم روده تحريك پذير مجموعه اي از عالئم و نشانه هايي است كه از فردي به فرد ديگر متفاوت  زمينه و هدف:
عالئم مي تواند بر كيفيت زندگي فرد اثر بگذارد. درمان هاي مختلفي براي سندروم روده تحريك پذير وجود مي باشد. اين 

دارد؛ از جمله: دارو درماني، روان درماني و رفتار درماني شناختي. مداخالت روانشناسي مثبت را مي توان به عنوان يكي از 
م اين پژوهش بررسي اثر بخشي مداخالت روانشناسي مثبت بر كيفيت درمان هاي در اين زمينه در نظر گرفت. هدف از انجا

 زندگي زنان مبتال به سندروم روده تحريك پذير مي باشد.

انتخاب شدند و به صورت  RomeIIIنفر از زنان مراجعه كننده به مراكز درماني بر اساس معيارهاي  16 روش بررسي:
را قبل و بعد از انجام مداخالت  (IBS-QOL-34)ند. هر دو گروه پرسشنامه تصادفي در دو گروه آزمايشي و كنترل قرار گرفت

تكميل كردند. گروه آزمايش عالوه بر دارو درماني در جلسات گروهي مداخالت مثبت كه بر اساس برنامه شش جلسه اي 
 سليگمن تنظيم شده بود، شركت كردند.

نمرات كيفيت زندگي در زنان گروه آزمايش در مقايسه با گروه نتايج تحليل كوواريانس نشان داد كه ميانگين  يافته ها:
 كنترل افزايش يافته است.

نتايج نشان داد كه كاربرد مداخالت روان شناسي مثبت مي تواند در افزايش كيفيت زندگي زنان مبتال به  نتيجه گيري:
 سندروم روده تحريك پذير موثر واقع شود.

 

 .تحريك پذير، كيفيت زندگي، مداخالت روانشناسي مثبتسندروم روده  واژه هاي كليدي:

 

http://us-mg5.mail.yahoo.com/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=fresh&bn=45_1&s=0&isFresh=1&bucketId=0&stab=1365705238635
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 ،09131343942تلفن:  -گروه روانشناس باليني  -مركز تحقيقات سايكوسوماتيك  -دانشگاه علوم پزشكي  --اصفهان نويسنده مسئول:

 h_nas_cli_psy@mui.ac.irE-mail:  

ثير روش هاي آرام سازي بر كيفيت زندگي و اضطراب افراد مبتال به سندروم أت

 روده تحريك پذير 

 ، امراله ابراهيمي، عاطفه مبليانحميد نصيريعاطفه نكويي، 
 ، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.روانشناسي باليني گروه، مركز تحقيقات سايكوسوماتيك 1

 

 چكيده:

سندرم روده تحريك پذير يكي از شايع ترين اختالالت عملكرد دستگاه گوارش است كه با درد شكمي  زمينه و هدف:
شواهد موجود نشان مي دهند كه مزمن و تغيير در اجابت مزاج در غياب هر گونه اختالل عضوي مشخص مي شود. 
ثير آرام سازي پيش رونده أتعيين تاضطراب موجب وخيم تر شدن وضعيت بيمار مي گردد، لذا هدف از انجام اين پژوهش 

 عضالني بر ميزان اضطراب و شدت كل عاليم گوارشي بيماران مبتال به سندرم روده تحريك پذير مي باشد.

بيمار مبتال به سندرم روده تحريك پذير انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه  18پس از ارزيابي اوليه،  روش بررسي:
. بيماران پرسشنامه هاي اضطراب بك، كيفيت زندگي و مالك هاي تشخيصي رم را در مرحله كنترل و آزمايش تقسيم شدند

پيش آزمون و پس آزمون تكميل كردند. گروه كنترل تحت دارو درماني و گروه آزمايش تحت درمان تركيبي دارو درماني و 
 .و تحليل شد اطالعات توسط آزمون هاي آماري تجزيه آرام سازي به مدت سه ماه قرار گرفتند.

بهبود كيفيت  تحليل كوواريانس چند متغيري حاكي از اين بود كه اين روش درماني باعث كاهش اضطراب، يافته ها:
 زندگي و كاهش عالئم در افراد مبتال به سندروم روده تحريك پذير در گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل مي باشد.

دهد كه روش هاي آرام سازي پيش رونده عضالني، روش مناسبي در كاهش نتايج پژوهش نشان مي  نتيجه گيري:
 اضطراب، بهبود كيفيت زندگي و كاهش عالئم در افراد مبتال به سندروم روده تحريك پذير مي باشد.

 

  .سندروم روده تحريك پذير، روش آرام سازي عضالني: واژه هاي كليدي

 

http://us-mg5.mail.yahoo.com/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=fresh&bn=45_1&s=0&isFresh=1&bucketId=0&stab=1365705238635
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 E-mail: Zahra_hadianj@hotmail.com  -دانشگاه علوم پزشكي  -شهركردنويسنده مسئول: 
 

 مروري بر عوامل موثر بر فرسودگي شغلي

 زهرا هاديان
 د، شهركرد، ايران.دانشگاه علوم پزشكي شهركر

 

 چكيده:

سندرم فرسودگي شغلي يك سندرم روانشناختي است كه بيشتر در مشاغلي ديده مي شود كه فرد  زمينه و هدف:
جنبه خستگي هيجاني (به  3را در تماس نزديك با اشخاص ديگر سپري مي نمايد. اين سندرم متشكل از  ساعات زيادي

عنوان محوري ترين عالمت اين سندرم)، مسخ شخصيت و كاهش احساس كفايت شخصي قلمداد مي شود. پرستاري يكي 
دگي شغلي باعث احساس بي كفايتي از مشاغل پر استرس مي باشد و ميزان فرسودگي شغلي در اين قشر باالست. فرسو

شخصي، كاهش احساس لياقت و توان اجراي موفقيت آميز عملكرد است. بنابراين هدف از اين مطالعه معرفي عوامل موثر 
 بر فرسودگي شغلي مي باشد.

طالعاتي هاي ا اين مطالعه از نوع مروري بوده كه با توجه به مقاالت چاپ شده در اين زمينه در پايگاه :بررسي روش
 معتبر فارسي بدست آمده است.

در بررسي فرسودگي شغلي افراد بايد به عوامل زيادي توجه كرد. مثالي از اين موارد شامل توجه به عوامل  يافته ها:
سازماني و خصوصيات و ويژگي هاي فردي مي باشد. عوامل سازماني مانند رضايت و امنيت شغلي، ارتباط شرايط كاري و 

هاي صورت گرفته از سوي  ، باالنس بين زندگي و كار، حمايتسن فردي، عوامل فردي (مانند سن، جنارتباطات بي
 خانواده، سالمت عمومي فرد، سالمت جسماني، سابقه كار و حتي ميزان هوش هيجاني فرد توجه نمود. 

ت كشيدن از يك شغل، فرسودگي شغلي مي تواند سبب افت كيفيت ارائه خدمات گردد و عاملي براي دس نتيجه گيري:
غيبت و يا روحيه ي پايين باشد و با اختالل هايي مانند بي خوابي، خستگي بدني، روي آوردن به الكل و مواد مخدر و 
مشكالت خانوادگي و زناشويي در ارتباط باشد. بنابراين شناخت و پيشگيري از فرسودگي شغلي مي تواند در ارتقاي 

 ر افزايش سطح كيفيت و رضايت از ارائه خدمات درماني موثر باشد.بهداشت رواني افراد و همچنين د

 
 فرسودگي شغلي، پرستاران. واژه هاي كليدي:
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  Rozhemateyan@yahoo.comنويسنده مسئول: كارشناسي ارشد روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي،
 

هاي  ثير بهبود اين جنبه بر بيماريأبررسي بعد روانشناختي كيفيت زندگي و ت

 تني روان

 2شكوفه متقي، 1خديجه همتيان
 مربي دانشگاه آزاد اسالمي شهركرد2كارشناسي ارشد روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي؛ 1

 
 

 چكيده:

هاي روان  ثير بهبود اين جنبه بر بيماريأمقاله حاضر با هدف بررسي بعد روانشناختي كيفيت زندگي و ت زمينه و هدف:
كارايي/ ) 2رضايتمندي از زندگي ) 1 بعد مورد توجه قرار داده اند: 4اسكاالك و كيت كيفيت زندگي را در تني مي باشد. 

يكپارچگي با اجتماع. در اين مقاله بعد رضايت از زندگي كه جنبه  بهره وري، توانمندي/ استقالل، تعلق اجتماعي/
 في مي باشد را مورد بررسي قرار داده ايم. زيگموندروانشناختي كيفيت زندگي مي باشد و شامل دو جزء شناختي و عاط

) مردم زندگيشان را طبق ايده ها، تجارب و انتظارات رسيدن به موفقيت و زندگي شاد شكل مي دهند. اسميت به 2003(
عامل هاي روان تني را تحت عنوان اختالالتي تعريف كرده اند كه نوعي ت نقل از موريس و چويل (ترجمه نايينيان) بيماري

بين اجزاء و مولفه هاي بدني و روانشناختي مشاهده مي شود و هر يك از دو مولفه داراي وزن متفاوتي هستند. اختالالت 
روان تني ممكن است بوسيله محركات روانشناختي يا اجتماعي كه داراي ماهيت فشارزا هستند آشكار شوند و يا تداوم 

هاي عضوي را درگير مي كنند كه به وسيله بخش خودمختار يا  از دستگاه آن دسته ين اختالالت معموالًا پيدا كنند.
 غيرارادي دستگاه عصبي مركزي فعال مي شوند.

نفر از زنان عضو انجمن بيماري ديابت  30وش اين پژوهش آزمايشي مي باشد و نمونه مورد مطالعه ر :بررسي روش
نفره،  15آموزشي دسترس انتخاب شدند. نمونه مشتمل بر دو گروه شهرستان شهركرد كه به روش نمونه گيري تصادفي در 

ابزار پژوهش پرسشنامه كيفيت زندگي  يك گروه كه آموزش دريافت كردند و گروه كنترل كه هيچ مداخله صورت نگرفت.
ه منظور اسكاالك و پكيج آموزشي محقق ساخته مي باشد. فرض بر اين است بين متغيرهاي ياد شده رابطه وجود دارد. ب

 مستقل استفاده شد. tآزمون فرضيات پژوهش از روش تحليل واريانس يك سويه، تحليل رگرسيون و آزمون 

 ثير معني داري داردأتايج نشان داد آموزش شناختي بر بهبود وضعيت رواني اين بيماران و كاهش عالئم آنها تن يافته ها:
)01/0<Pبين سن، سطح تحصيالت و تعداد فرزندان با كيفيت زندگي نشان پژوهش رابطه معني داري  ). يافته هاي ديگر

 نداد.
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 ،معاونت تحقيقات و فناوري  -گروه آموزش بهداشت  -دانشگاه علوم پزشكي  -شهركردنويسنده مسئول: 
  M_alidosti@hlth.mui.ac.ir E-mail: 

  

بررسي اختالل خواب در سالمندان تحت درمان با همو دياليز در مراكز دياليز استان 

 1390سال چهارمحال و بختياري 

 2معصومه عليدوستي، 1زينب همتي
 ايران. شهركرد، معاونت تحقيقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،2؛اه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايرانگرستاري، دانشگروه پ1

 

 چكيده:

هدف  .گيرد قرار توجه مورد تر بنيادي طور بيماران به مشكالت تا ارزيابي وضعيت خواب كمك مي كند زمينه و هدف:
 از اين مطالعه تعيين اختالل خواب در سالمندان تحت درمان با همودياليز بود.

بيماران مراجعه كننده به مراكز دياليز نفر از 171تحليلي، جمعيت مورد مطالعه-در اين پژوهش توصيفي روش بررسي:
دند. معيارهاي ورود به مطالعه شامل: قرار داشتن استان چهارمحال و بختياري بودند كه بصورت سرشماري وارد مطالعه ش

بار انجام همودياليز، برخورداري از هوشياري كامل و معيار هاي خروج هم شامل عدم تمايل به ادامه  2در ليست هفتگي 
 همكاري بود. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه كيفيت خواب پيتس برگ بود. جمعيت مورد مطالعه به دو گروه سالمند

و آزمون تي مستقل  SPSS 16سال) تقسيم شدند و اطالعات با نرم افزار  59-12سال) و گروه جوان و ميانسال( 59-92(
 تجزيه و تحليل شد.

درصد)  9/53نفر( 75درصد) در گروه سالمند و  1/56نفر( 96نفر بيمار دياليزي بودند.  171افراد مورد پژوهش  يافته ها:
درصد) بود.  4/44نفر زن ( 76، درصد) 6/55نفر مرد ( 95جنسيت افراد مورد بررسي  .رار داشتنددر گروه جوان و ميانسال ق

بود و اختالف  79/38±59/16 و در گروه جوان و ميانسال 35/43±68/13 ميانگين نمره اختالل خواب در گروه سالمندان
 .)P>05/0ميانگين نمره در دو گروه معني دار بود (

مطالعه حاكي از آن بود كه سالمندان تحت همودياليز از اختالالت خواب بيشتري رنج مي برند و  ايننتايج  نتيجه گيري:
اقداماتي نيز در جهت  ،به نظر مي رسد اگر پرستاران و مسئولين امر كه برنامه هاي مراقبتي را به اين بيماران ارائه مي دهند

 .يماران مفيد واقع شوددر بهبود وضعيت اين ب ،افزايش كيفيت خواب انجام دهند

 

 .اختالل خواب، سالمندان، همودياليز: واژه هاي كليدي

 

mailto:M_alidosti@hlth.mui.ac.ir
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 ،09141020587تلفن:   - گروه روانشناسي -دانشكده علوم تربيتي و روانشناس -دانشگاه تبريز -تبريز  نويسنده مسئول:
                      E-mail: nedayadegari@gmail.com 

بر كاهش افكار  )FCBT(ي خانواده محور رفتار-يدرمان شناخت ياثربخش بررسي

 خودآيند منفي كودكان مبتال به اختالالت اضطرابي

 فرزين حق نظري، دكتر تورج هاشمي نصرت آباد ندا يادگاري،

 ، تبريز، ايران.دانشگاه تبريزگروه روانشناسي، 

 

 چكيده:

محور بر كاهش افكار خودآيند منفي  خانواده رفتاري-شناختي درمان اثربخشي بررسي پژوهش اين هدف زمينه و هدف:
 .كودكان اضطرابي بود

: اين پژوهش در چارچوب طرح تجربي تك موردي با استفاده از خطوط پايه چندگانه اجرا گرديد. روش بررسي
كه كودكان با استفاده از مصاحبه باليني براي  ها بودكودك مبتال به اختالالت اضطرابي و مادر آن 3كنندگان پژوهش شركت

گيري خانواده محور اجرا شد. براي اندازه رفتاري-كننده درمان شناختيپژوهش انتخاب گرديدند و براي هر سه شركت
 استفاده شد. كودكان يمنف نديخودآ افكار اسيمقمتغير پژوهش از 

كاهش افكار خودآيند منفي كودكان موثر  در رفتاري مبتني بر خانواده-شناختيها نشان داد درمان تحليل داده يافته ها:
 بود. پيگيري يك ماهه نيز كاهش اين افكار را نشان داد.

يافته هاي اين مطالعه شواهدي براي اثربخشي درمان شتاختي رفتاري خانواده محور در كاهش افكار  نتيجه گيري:
 كند.خودآيند منفي كودكان ارائه مي

 

 خانواده محور، اختالالت اضطرابي، افكار خودآيند منفي ،درمان شناختي رفتاري :واژه هاي كليدي

mailto:nedayadegari@gmail.com
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 ،09128253577تلفن:   -گروه آموزشي كاردرماني  -بخشيدانشگاه علوم بهزيستي و توان  -تهراننويسنده مسئول: 
E-mail:mrassafiani@yahoo.com   

 بررسي كيفيت زندگي كودكان مبتال به فلج مغزي

 رضوان تهجدي، ، نازنين ماني كازرون، آزاده رحماني بلداجيدكتر مهدي رصافيانينرجس يارمحمدي، 
 تهران، تهران، ايران. دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

 

 چكيده:

اثر يك ضايعه  شود كه بر وضعيتي اطالق مي فلج مغزي به گروهي از اختالالت تكامل كنترل حركتي و :زمينه و هدف
فعاليت  منجر به ايجاد محدوديت در به وجود مي آيد و پيشرونده در سيستم اعصاب مركزي جنين يا نوزاد درحال رشد غير

هر  تمام حيطه هاي مختلف يك ساختار چند بعدي در عنوان يك ارزيابي كلي از سالمتي دره زندگي بشود. كيفيت  ها مي
هدف از اين  شود. تعريف مي استقالل) مدرسه، آن (يعني اقتصادي، غير اجتماعي) و عاطفي، حوزه سالمت (جسماني، دو

 مي باشد. بررسي كيفيت زندگي كودكان مبتال به فلج مغزيتحقيق 

 google ،pubmed ،web of knowledge،scienceموتورهاي جستجوگر  از مطالعه مروري حاضر در :رسيبرروش 

direct ،Cochrane واژه هاي  كليد و Cerebral palsy ،Quality Of Life .استفاده شد 

رشد  اثرات جاذبه وعملكرد حسي غيرنرمال در تركيب با  ن عضالني واتو الگوهاي حركتي ورفلكسي ناهنجار، يافته ها:
مشكالت  به بروز گردد كه منجر استخواني در طول زمان مي هاي بدشكلي ناهنجار موجب ايجاد كوتاهي هاي عضالني و

ديگر اختالالت موجود در اين كودكان منجر به كاهش  ثانويه همراه با ناتواني هاي حركتي اوليه و شود. حركتي ثانويه مي
كيفيت  برجسته اي از منابع مختلف ابعاد. و كاهش سطح كيفيت زندگي را به همراه داردسطح فعاليت حركتي كودك شده 

 ها، سالمت خانواده و فعاليت مشاركت در زندگي مبتاليان به فلج مغزي را مشخص كرده اند كه عبارتند از: سالمت،
 .مي باشند دسترسي به خدمات دوستان، سالمت مدرسه، ارتباط، وسايل مخصوص، درد و

انجام شده نشان دهنده اهميت آشنايي با كيفيت زندگي كودكان مبتال به فلج مغزي است. نتايج نشان  مرور تيجه گيري:ن
تواند مشكالتي در  مي و باشد كه نقص عملكرد جسماني با كيفيت زندگي كودكان مبتال به فلج مغزي مرتبط مي دهد مي

 كند. مدرسه را ايجاد سالمت در و استقالل، جابجايي، ارتباط، جنسيت، پذيرش ناتواني

 

 .سالمت، كيفيت زندگي، فلج مغزي كليدي: ه هايواژ

 



 1392خرداد  8-9                                                                                                                             ي شهركردكمجله دانشگاه علوم پزش

 سايكوسوماتيك كنگرهپنجمين ويژه نامه                  
5th Congress of psychosomatic 

۱۹۸ 
 

 پوستر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..E-mail:Psy_shatalebi@yahoo.com، 021-88984464تلفن:   -دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري  -ساري نويسنده مسئول:

بر كاهش عالئم شناختي بيماران مبتال به بررسي اثر بخشي مداخله بازي درماني 

 اختالل روان تني (گزارش موردي)

 2اكرم شاطالبي ،1آذر ياورپور

 .گروه روانشناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري، ساري، ايران2، تهران، ايران؛دانشگاه پيام نور فيروزه كوه ،روانشناسي گروه1
 

 چكيده:

 يكي از واكنش هاي بدني انسان، .آدمي نحوه واكنش دهي وي را تغيير مي دهندهاي  هيجان افكار، :زمينه و هدف
له غافل هستيم كه بيماري هاي جسماني نظير زخم معده، بيماري قلبي ممكن است تحت ئمعموالً از اين مس بيماري است.

ثير ذهن قرار أبدني كه تحت ت به صورت اختالل ثير افكار و احساسات قرار گيرند. چنين اختاللي روان تني نام دارد وأت
تر از  از طريق بازي راحت بازي درماني گفته مي شود. كودكان ،تعريف شده است. به روان درماني با كودكان ،دارد

بازي براي كودكان فعاليتي مهم است كه به رشد آنان  يان كنند.ب صحبت كردن مي توانند احساسات و تخيالت خود را
ان كننده نيز هست. در اين درمان، به كودك فرصت داده مي شود تا احساسات آزاردهنده و كمك و به طور طبيعي درم

هايي كه افراد  ونه از درمانگمشكالت درون خود را از طريق بازي بروز دهد و آنها را به نمايش بگذارد، همانند آن
 .)1375مشكالت خود را بيان مي كنند (حجاران،  ،بزرگسال از طريق آن با سخن گفتن

 براي. شد استفاده آخنباخ پرسشنامه مقياس مشكالت جسماني و مشكالت اضطرابي دو از تحقيق، در :بررسي روش

 .گرديد استفاده درصد بهبودي تعيين و اي نگاره تحليل روش از ها داده تحليل

 خاص هاي مقياس تمام از آمده دستبه  نمرات در آماري و باليني معني دار تغيير از حاكي نتايج درمان، پايان در ها:يافته 

  حفظ شد. نيز پيگيري در نتايج اين هكضمن اين. بود بيمار اين مورد در اختالل روان تني

 باشد. اختالل روان تني براي خشيب اثر كوتاه مدت درمان تواند مي بازي درماني نتيجه گيري:

 

 اختالل روان تني، بازي درماني. واژه هاي كليدي:

 



 1392خرداد  8-9                                                                                                                             ي شهركردكمجله دانشگاه علوم پزش

 سايكوسوماتيك كنگرهپنجمين ويژه نامه                  
5th Congress of psychosomatic 

۱۹۹ 
 

 پوستر

 
 

 

 

 

 

 E-mail:nategh_amir@yahoo.com،09113512015تلفن:  -دانشگاه علوم پزشكي  -شهركردنويسنده مسئول: 
 

غيرمعتاد مرد براساس مقياس  بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي در افراد معتاد و

 افسردگي بك 

 شهريار ندافي ،اميرعلي ناطق ،بداهللا يزدانيع
 .ايران ،شهركرد ،علوم پزشكي شهركرد دانشگاه

 
 چكيده:

درصد  م با درجاتي از ركود كنش ها تعريف كرده اند.أاندوه تو افسردگي را احساس بيمارگونه از غم و :زمينه و هدف
توان  كاهش تمايالت و مراقبت دارند را مبتاليان به افسردگي تشكيل مي دهند. بزرگي از بيماران رواني كه نياز به درمان و

اگر خود درماني مي كنند ممكن است  آيا اينگونه افراد به خود درماني مي پردازند؟ كاري از مشخصات فرد افسرده است.
اين پژوهش بررسي مقايسه ؟ آيا فراواني نسبي افسردگان در افراد معتاد بيشتر است از داروهاي مخدر هم استفاده نمايند؟

 مرد براساس مقياس افسردگي بك مد نظر دارد. غيرمعتاد اي ميزان افسردگي در افراد معتاد و

غيرمعتاد مراجعه كننده به مركز ترك اعتياد انديشه نو شهركرد به  هاي معتاد و بررسي افسردگي در گروه: بررسيروش 
ت. اساستفاده شده  ل چهارگزينه اي)اسو 21پرسشنامه افسردگي كوتاه بك (. عنوان جامعه در دسترس انجام گرديده است

سال  50الي  20در رده سني  مرد و آزمون شوندگان. معتاد) نفر 30-نفر سالم 30( نفر 60پرسشنامه ها توسط تعداد نمونه 
 قرار داشته اند.

 ،درصد 10 مشورت با روانپزشك، درصد 68/6ه كمي افسرد ،درصد 33/13 (طبيعي ميزان افسردگي در معتادان: يافته ها:
ميزان افسردگي در . درصد) 66/16از حد افسرده  بيش، درصد 33/33 افسردگي شديد، درصد 20 به نسبت افسرده

شيوه  .)0افسردگي شديد، 74/6به نسبت افسرده، 33/3مشورت با روانپزشك، 33/13كمي افسرده، 6/76(طبيعي  غيرمعتادان:
نشان از معني داري افسردگي در  %5 ا سطح اطمينانب t=26/3 همبستگي مورد استفاده قرار گرفت. هاي آماري آزمون تي و

 .)>05/0P(ييد شده استأاعتياد ت هل وأت اعتياد و . همچنين معنا داري رابطه سن و)>05/0P(گروه معتادان دارد

بسياري از اين  به اعتياد دچار افسردگي شده باشند ولي مطمئناً ءبسياري از معتادان ممكن است پس از ابتال :نتيجه گيري
دبيرستان  در ورودي مقاطع راهنمايي و و كه غربالگري دقيق پيش دبستاني عتياد نيز دچار افسردگي بوده اندگروه قبل ا

 آغاز درمان بهنگام مي تواند جهت كاهش تقاضا مواد مخدر راهگشا باشد. جهت كشف موارد مشكالت رواني رفتاري و

 

 .همبستگي، بررسي نسبي، اعتياد، افسردگي واژه هاي كليدي:
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 ،09183526714تلفن:  -كارشناسي ارشد روانشناسي باليني -دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي -دانشگاه اصفهان -اصفهان نويسنده مسئول:

Email: sepid_m6565@yahoo.com 

 مقايسه جهت گيري زندگي خوشبينانه در افراد مبتال به تاالسمي ماژور و افراد سالم

 ، عبدالخليل قرنجيك، سيد حامد سجادپور، الهام ابراهيميسپيده مرتضوي

 ، اصفهان، ايران.دانشگاه اصفهانگروه روانشناسي، 

 چكيده:

اين مطالعه با هدف مقايسه جهت گيري زندگي خوشبينانه در افراد مبتال به تاالسمي ماژور با افراد سالم  زمينه و هدف:
 صورت گرفت.

تحليلي است. جامعه آماري اين مطالعه كليه بيماران مبتال به تاالسمي  –پژوهش حاضر از نوع توصيفي  روش بررسي:
نفر به  60سال داشتند. از اين تعداد  18تا  14ماژور مراجعه كننده به بيمارستان سيد الشهدا شهر اصفهان بودند كه بين 

گروه شاهد انتخاب  ن افراد سالمنفر از همكالسي هاي آنها به عنوا 60روش نمونه گيري در دسترس به عنوان گروه مورد و 
و   19Spss استفاده از نرم افزار ) استفاده شد. داده ها با1985شدند. براي گرد آوري اطالعات از پرسشنامه شيير و كارور(

 با استفاده از آزمون آماري تحليل واريانس يكطرفه (آنووا) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

 .)>۰۵/۰P(داد كه تفاوت آماري معناداري بين خوشبيني گروه مورد و شاهد وجود داشتپژوهش حاضر نشان  يافته ها:
 و افراد مبتال به تاالسمي ماژور نمرات پايين تري نسبت به گروه شاهد در مقياس خوشبيني داشتند.

و بايد تمهيداتي براي  اين پژوهش نشان داد كه افراد مبتال به تاالسمي ماژور نسبت به آينده خوشبين نيستند نتيجه گيري:
 ايجاد نگرش مثبت نسبت به آينده و افزايش اميدواري در آنها انديشيد.

 

 .تاالسمي ماژور، جهت گيري زندگي خوشبينانه، افراد سالم :واژه هاي كليدي
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