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مقاالت چاپ شده در نشریات ومجالت خارجی:

 -1عنوان مقاله :فراوانی اسیب شناسی روانی در معلمین مدارس ابتدایی شهرکرد،
خالصه مقاله) :(Abstractتاثیر انکارناپذیر معلم بر متعلم از جمله مباحث مطرح دنیای تعلیم و تربیت است .یکی از
مهمترین عوامل مؤثر بر عملکرد معلمان بهداشت روانی است چرا که معلم سالم یعنی تعلیم و تربیت سالم و تعلیم و تربیت
سالم یعنی جامعه ی سالم.
روش کار :مطالعه ی حاضر با هدف بررسی فراوانی آسیبشناسی روانی در معلمین مدارس ابتدایی شهرکرد در سال تحصیلی
 1384-85انجام شد .این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی تحلیلی بود که جامعه ی آماری آن شامل  1008معلم شاغل در
 139مدرسه ابتدایی ناحیه ی  1و 2شهرکرد بود .میزان پاسخگویی %70بود و در مجموع 705معلم در این پژوهش شرکت
داشتند .اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه ی استاندارد شده ی  SCL-90-Rو پرسشنامه ی ویژگی های فردی و
اجتماعی آنان جمع آوری گردید .سپس با استفاده از  SPSSو آمارهای توصیفی و استنباطی (آزمون تی ،آنالیز واریانس،
آزمونهای تعقیبی و رگرسیون) مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها %27/4 :معلمان دچار درجاتی از آسیب شناسی روانی بودند که باالترین میزان شیوع مربوط به شکایات جسمانی با
 %74/9و پایین ترین میزان شیوع مربوط به ترس مرضی با  %20/6بود .ارتباط معنی داری بین آسیب شناسی روانی با
وضعیت تاهل (=P) 0/7و سنوات خدمت (=P) 0/77مشاهده نگردید .ارتباط معنی دار معکوسی بین وجود آسیب شناسی
روانی با میزان درآمد ماهیانه و سطح تحصیالت ) (p<0.001مشاهده گردید.
نتیجه گیری :مقایسه ی نتایج این پژوهش با دیگر مطالعات انجام شده نشان دهنده ی باال بودن میزان آسیب شناسی روانی در
معلمان جامعه ی پژوهش می باشد.
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وب سایت مجلهhttp://jfmh.mums.ac.ir:

 -2عنوان مقاله :پیش بینی بستری مجدد بیماران در بخش داخلی بیمارستان هاجر شهرکرد،
خالصه مقاله) :(Abstractزمینه و هدف :پذیرش های مجدد بیمارستانی به علت تاثیر بر روی هزینه ها و کیفیت مراقبت
های بیمارستانی و تحمیل بار اضافی برای بیماران و خانواده هایشان ،یکی از موارد نگران کننده برای بیماران ،فراهم
کنندگان مراقبت و بیمارستان ها به حساب می آیند .این مطالعه با هدف پیش بینی پذیرش مجدد بیماران بر اساس شاخص
LACEدر بخش داخلی بیمارستان هاجر شهرکرد انجام شد.
روش بررسی :در این مطالعه توصیفی -تحلیلی که به صورت مقطعی از بهمن  1391تا خرداد ماه  1392انجام شد ،احتمال
پذیرش مجدد بیماران بستری شده در بخش داخلی بیمارستان هاجر شهرکرد در طول یک ماه پس از ترخیص ،بر اساس داده
های استخراج شده از پرونده هر بیمار و پرسش از بیمار در مورد هر کدام از مولفه های موجود در چک لیست شاخص
LACEدر زمان ترخیص برآورد گردید.
یافته ها :از تعداد  120نفر شرکت کننده در پژوهش ۶7 ،نفر زن بودند .میانگین مدت اقامت بیماران  3روز بود ۶2٫۴% .از
بیماران در هنگام بستری سابقه ای از بیماری های عروقی ،دیابتی و کبدی در حد متوسط داشته اند .بر اساس نتایج آماری
آزمون کای اسکوئر ،پذیرش مجدد بیماران تنها برای گروه های سنی مختلف و دارای تحصیالت متفاوت معنی دار بود
) ،(P<0.01ولی برای جنس ،تاهل ،شغل ،محل سکونت و بیمه تفاوت معنی داری نشان نداد  (P>0.05).در تحلیل
رگرسیون ،اختالف نمره شاخص  LACEدر بین افراد با سابقه پذیرش مجدد و افراد فاقد پذیرش مجدد برای تشخیص بستری
مجدد دارای محدوده  ،0٫۶11خطای معیار  0٫0۵3و معنی داری  0٫0۴0بود.
نتیجه گیری :گروه های پرخطر با توجه به تحصیالت کمتر نیاز بیشتری به آموزش مراقبت از خود دارند ،لذا پیشنهاد می
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گردد ،بیمارانی که بر اساس شاخص  LACEنمره باالی  8دریافت می کنند .به طور ویژه در برنامه های آموزشی شرکت
داده ش
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