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ضمیمه  -2بررسی مطالعات و گزارش های مرتبط با مسایل زنان استان خوزستان
در این فصل به منظور آگاهی از مشکالت و فرصت های مهم توسعه و ارتقای زنان خوزستان ،به بررسی مطالعات و پژوهش های انجام شده مرتبط با مسائل
زنان استان در رابطه با حوزه های حوزه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و بهداشت -سالمت پرداخته می شود.
جدول :1-3مطالعات و پژوهش های انجام شده مرتبط با مسائل زنان استان در حوزه اقتصادی
نویسنده /سال

عنوان

قراچه ،دیره و

تعیین

امینی نژاد

خودارزشیابی

()۶۹۳۱

محوری

رابطه
با

مجله

بین زن و جامعه ،این پژوهش در پی پاسخگویی به این دو فرضیه است که بین خودارزشیابی های محوری و اشتیاق
های سال

هشتم ،شغلی زنان سرپرست خانوار رابطه دارد .مؤلفه های خودارزشیابی های محوری قدرت پیش بینی

اشتیاق شماره  -۶۱ ،۶اشتیاق شغلی را در بین زنان سرپرست خانوار دارند .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین

شغلی در زنان شاغل ۹۳
سرپرست

یافته ها

خودارزشیابی های محوری و اشتیاق شغلی زنان سرپرست کمیته امداد رابطه مثبت و معنی دار است.

خانوار

کمیته امداد شهر اهواز
ایدر سلطانی

تحلیلی جامعه شناختی فصلنامه علمی جامعه آماری این پژوهش تعداد  ۹83نفر از زنان  ۶8تا  ۱6ساله شهر اهواز هستند که اطالعات

()۶۹۳۱

عوامل مؤثر برگزینش –پژوهشی علوم آماری به کمک پرسشنامه از آن ها جمع آوری شده است .این پژوهش با رویکرد کمی و به شیوه
زنان خارج از منزل اجتماعی

پیمایشی انجام شده است  .نتایج این پژوهش نشان داد با ورود زنان به عرصه عمومی و اجتماعی و

(مطالعه موردی :زنان دانشگاه

آزاد افزایش سطح تحصیالت آنان همچنین ورود آنان به بازار کار و  ...به تدریج باعث کسب اعتماد به

اسالمی

واحد نفس فردی و اجتماعی آنان شده است  .این مسأله و دامنه آن نه تنها در خانواده بلکه به ساختارهای

شوشتر

جامعه نیز کشیده شده است  .البته امروزه در جامعه زنان صرف نظر از اشتغال ( اعم از کار خارج

شهر اهواز )
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منزل یا خانه داری ) وظایف مهمتری از جمله انتقال و تولید فرهنگ را برعهده دارند ،زنان ،خواه به
عنوان مادر و خواه به عنوان معلم و عضو جامعه ،در انتقال فرهنگ به کودکان و نسل آینده نقش
بسزایی دارند
کردزنگنه،

بررسی میزان احساس

فصلنامه شورای این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی عوامل اقتصادی اجتماعی با احساس امنیت در هشت بعد

فرهنگی
امنیت و عوامل موثر
محمدیان و
و امنیت جانی ،مالی ،فرهنگی ،حقوقی ،نوامیس ،اخالقی ،احساسی و عاطفی) در زنان سرپرست
سهرابی ( )۶۹۳۶در آن( مطالعه موردی اجتماعی زنان و
خانوار تحت پوشش اداره کل بهزیستی شهرستان رامهرمز به انجام رسید .جامعه آماری این پژوهش
زنان سرپرست خانوار خانواده-سال
کلیدی زنان تحت پوشش اداره کل بهزیستی شهرستان رامهرمز بودند که  ۲۲۶زن سرپرست خانوار
تحت پوشش اداره کل  ،۶8شماره ۳
به عنوان حجم نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .یافته های پژوهش بین
بهزیستی شهرستان
میزان تحصیالت ،نگرش به پوشش ،میزان درآمد ،حمایت اجتماعی ،علت سرپرستی و احساس
رامهرمز)
امنیت رابطه نشان می دهد .سه متغیر میزان تحصیالت ،درآمد و حمایت اجتماعی  6/۶3واریانس
متغیر وابسته احساس امنیت را تبیین نمودند.
قنواتی،

بررسی ربطه میان

کنفرانس

جهانبخش،

عوامل اقتصادی،

المللی

صفایی و خوش اجتماعی و احساس
رفتار ()۶۹۳3

بین نتایج نشان داد که بین میزان پوشش ،محل سکونت ،میزان روابط اجتماعی ،قیمت وسیله نقلیه ،میزان

رویکردهای

امنیت اجتماعی زنان

نوین در علوم

در شهر اهواز

انسانی

قراچه ،دیره و تعیین رابطه بین

مذهبی بودن ،میزان تحصیالت و میزان احساس امنیت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.

فصلنامه علمی

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین خودارزشیابیهای محوری با اشتیاق شغلی در زنان شاغل
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امینینژاد

خودارزشیابیهای

پژوهشی زن و

سرپرست خانوار کمیته امداد اهواز طرحریزی شده است .نمونه آماری بر اساس تناسب حجم نمونه

()۶۹۳3

محوری با اشتیاق

جامعه

با جمعیت مورد مطالعه  ۲66نفر برآورد شد .نتایج نشان دادند که بین خود ارزشیابی محوری و

شغلی در زنان شاغل

اشتیاق شغلی زنان سرپرست کمیته امداد رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.

سرپرست خانوار
کمیته امداد اهواز
حاجی نوروز،

شناسایی و دستهبندی

مطالعات

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای شغلی زنان ،در اداره کل فرهنگ و ارشاد

مهرعلیزاده و

عوامل موثر بر ارتقای

اجتماعی

اسالمی استان خوزستان اجرا شد .بر اساس مطالعات انجام شده ،معیارهای مؤثر بر ارتقای شغلی

روانشناختی

زنان در سطح خرد .خانواده ،سازمان و جامعه قابل بررسی است .برای شناسایی شاخص های

زنان

سنجش ،از تکنیک دلفی و برای دستیابی به توافق از ضریب هماهنگی گندال و در مرحله بعد ،برای

مقدم ()۶۹۳۹

شغلی زنان

گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه با طیف لیکرت و همچنین از پرسشنامه خبره با طیف ساعتی
مبتنی بر مقایسه های زوجی برای تعیین اولویت معیارها و شاخص های شناسایی شده با دیدگاه
کارشناسان استفاده شد .جامعه آماری این پزوهش مدیران و کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خوزستان بود .تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با تکنیک  AIPنشان داد که :
معیارهای فرهنگی بیشترین اولویت را دارند و تعدیل فرهنگ مرد ساالری ،بهبود نگرش جامعه به
وظایف زنان و تحدید نگرش های قالبی به زنان ،سه اولویت اول را به خود اختصاص داده اند.
شاخص سطح تحصیالت ،عالقه مندی به پیشرفت و افزایش اعتماد به نفس نیز ،بیش ترین اولویت
را در پیشرفت شغلی زنان دارند.
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تسبیحی

بررسی عوامل

اولین کنفرانس پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی موثر بر سالمت اجتماعی زنان

()۶۹۳۹

اجتماعی ،اقتصادی،

ملی روانشناسی شهر اهواز صورت گرفته است .دادههای این تحقیق با روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه
و علوم تربیتی

فرهنگی موثر بر

خودسنجی از نمونهای  ۶۶6نفر از زنان به روش نمونهگیری تصادفی ساده جمعآوری شد .نتایج

سالمت اجتماعی زنان

نشان داد بین عوامل اجتماعی( حمایت اجتماعی ،میزان گذراندن اوقات فراغت) ،عامل اقتصادی(

شهر اهواز

انگیزه پیشرفت) و عوامل فرهنگی( تحصیالت ،پایبندی به اعتقادات مذهبی) با سالمت روان رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد.

سیاه پوش،

عوامل مجله تخصصی این پژوهش به بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر خشونت علیه زنان در شهر اهواز پرداخته،

بررسی

عجم ،دشتی نژاد اجتماعی-اقتصادی
()۶۹۳۲

جامعه شناسی

موثر بر خشونت علیه
زنان در شهر اهواز

که با استفاده از نظریههایی همچون ناکامی-پرخاشگری ،رویکرد جامعهشناختی ،فمینیسم و
اگزیستانسیالیست و همچنین نظریههای منابع و تضاد به ارایه فرضیات خود اقدام نموده؛ نمونه 366
نفر در فاصله سنی  ۲6-۹۳سال زنان مجرد و متاهل اهواز.
نتایج حاکی از آن است که به نظر میرسد بین فقر معیشتی ،عدم اشتغال زنان ،اعتیاد مردان ،تعدد
زوجات ،نابرابری جنسیتی ،نگرش مردساالرانه ،بی سوادی مردان و پایین بودن آستانه تحریکپذیری
جوانان و خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد.

اسفندیاری،

اقتصاد

مجدم

خانه داری زنان و

()۶۹۳۲

عوامل

غیررسمی ،مطالعات زنان
مؤثر

برآن

هدف این پژوهش محاسبۀ ارزش افزودۀ کار خانه داری زنان همسردار (شاغل و خانه دار) و بررسی
برخی عوامل مؤثر برآن و همچنین تبیین معنایی اقتصاد غیررسمی در بخش خانوار بود .روش این
پژوهش پیمایشی بود .ابزار مورد استفاده در این پیمایش پرسشنامه بوده و پس از اینکه  ۹83زن

(مطالعۀ موردی زنان

متأهل اهوازی پرسشنامۀ نهایی را تکمیل کردند ،به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss

متأهل شهر اهواز)

استفاده شد .نتایج این مطالعه نشان می دهد که متغیر( سن زن )( ،مدت ازدواج) و ( تعداد اعضای
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خانواده ) اثر معنا داری در تبیین متغیر ارزش افزودۀ کار خانه داری داشته اند .در بین متغیرهای
مستقل ،متغیر (تعداد اعضای خانوار) بیش ترین سهم را در تبیین تغییرات ارزش افزودۀ کار خانه
داری داشته است  .کل ارزش افزودۀ ایجاد شده توسط زنان مورد مطالعه بالغ بر ۲۳۶8۹۳۲3۶36
ریال در یک سال بود.
جدول :2-3مطالعات و پژوهش های انجام شده مرتبط با مسائل زنان استان در حوزه اجتماعی و فرهنگی
مجله

یافته ها

نویسنده /سال

عنوان

شمس،

نیاز سنجی آموزشی

دوماهنامه علمی-

این مطالعه با هدف تعیین نیازهای آموزشی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر اهواز جهت

پرهیزکار و

زنان متاهل شهر اهواز:

پژوهشی دانشکده

طراحی یک برنامه توانمندسازی پیشگیری از خشونت خانگی علیه آنها ان روش این پژوهش جام

موسوی زاده

گام اول برای طراحی

()۶۹۳۱

یک برنامه

یزد

شد .روش این پژوهش مقطعی به صورت مطالعه کیفی و کمی طراحی گردید .یافتهها :از بین زنان

توانمندسازی
پیشگیری از خشونت
خانگی علیه زنان

مورد مطالعه  6/۳۳آگاهی کافی درباره خشونت علیه زنان داشتند 6/۹3 ،در زمینه خشونت علیه
زنان دارای نگرش مناسب بودند و بیش از  6/۳6آنها اعالم داشتند که وجود خشونت علیه زنان
توسط مردان امری بدیهی و طبیعی قلمداد میشود 6/8۳ .افراد عدم خودکارآمدی برای جلوگیری
از خشونت خانگی را بیان کردند .همچنین یافتهها رابطه معناداری بین میزان تحصیالت و ازدواج
در سنین پایین با رفتار خشونت آمیز را نشان دادند .نتیجهگیری :آموزش و اطالعرسانی مناسب به
زنان با بحث گروهی و شفافسازی در جهت تغییر نگرش و افزایش خودکارآمدی دربرابر
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خشونت خانگی از راهکارهای ضروری نتیجهگیری شد که منجر به تغییر نگرش و افزایش
توانمندسازی زنان در مقابل خشونت خانگی میشود.
شمس،

نیازسنجی آموزشی در طلوع بهداشت یزد ،از بین زنان مورد مطالعه %۳۳ ،آگاهی کافی درباره خشونت علیه زنان داشتند %۹3 .در زمینه
شانزدهم ،خشونت خانگی علیه زنان ،دارای نگرش مناسب بودند و بیش تر از  %86آنها اعالم داشتند که

کیانفرد،

زنان متاهل شهر اهواز

دوره

پرهیزگار،

به منظور طراحی

شماره  -۶۲6 ،۶وجود خشونت علیه زنان توسط مردان امری بدیهی و طبیعی قلمداد می شود %8۳ .افراد مورد

موسوی زاده

برنامه توانمندسازی

()۶۹۳۱

پیشگیری از خشونت

یافته ها رابطه معناداری بین میزان تحصیالت و ازدواج در سنین پایین با رفتار خشونت آمیز را

خانگی علیه زنان

نشان دادند .یافته های کیفی نیز نشان دهنده اشکال مختلفی از اعمال خشونت علیه زنان (جر و

۶68

مطالعه ،عدم خودکارآمدی برای جلوگیری از خشونت خانگی علیه زنان را بیان کردند .همچنین

بحث ،دعوا تا خشونت فیزیکی و کتک زدن) توسط شرکت کنندگان بودند عوامل زمینه ساز
خشونت از نظر زنان شرکت کننده در چهار گروه عوامل فرهنگی اجتماعی ،عوامل اقتصادی،
عوامل قانونی ارائه گردید.
بشکار ( )۶۹۳۱بررسی تبرج در بین

پایان نامه دکتری داده ها با استفاده از روش مشاهده ،مصاحبه نیمه ساختار یافته و بررسی اسناد ،جمع آوری شده و

زنان متاهل شهر اهواز :روان

شناسی ،سپس با استفاده از روش مثلث سازی ترکیب گردیدند .روش نمونه گیری ،از نوع کیفی -نظری

یک پژوهش کیفی

دانشکده

مبتنی بر نظریه داده

شناسی و علوم بررسی توصیفی تبرج با مالک های تبرج همخوان بوده است ،به عنوان نمونه تحقیق در سه دور

بنیاد

تربیتی،

روان است و با استفاده از شاخص اشباع نظری تعداد  ۲3نفر از بین زنان متاهل که رفتار آنان بر اساس
دانشگاه مورد مصاحبه قرار گرفتند .یافته های اصلی این تحقیق ،با استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد شامل

شهید چمران اهواز مولفه هایی مانند :تغییرات اجتماعی و تولید مطالبات جدید؛ نگاه کاالیی و سرمایه ای به زنان؛
تمایل به متمایز سازی خود و هویت مستقل و مجزا؛ مدل سازی و الگوسازی توسط سینما،
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تلویزیون و هنرپیشه ها؛ فرد گرایی افراطی؛ مصرف گرایی ،مهندسی رضایت و لذت طلبی افراطی؛
کم رنگ شدن حیای قلب و عمل و تقوای قلب و عمل؛ قلب مریض؛ تعارضات زناشویی ،طالق
عاطفی و کاهش مهارت و فرصت گفتگو و روابط عاطفی رو در رو می باشد که می توان تمامی
مقوالت را زیر مقوله کم رنگ شدن حیای قلب و عمل و تقوای قلب و عمل ،و این مولفه ها را
زیر مجموعهی مقوله «کم رنگ شدن ایمان و عمل صالح (قلب مریض) ،قرار داد.
کریمی

بررسی و مقایسه

پایان

()۶۹۳۱

متغیرهای روان

کارشناسی

ارشد ،بین زنان بارور و نابارور در متغیرهای رضایت زناشویی (ناخوشنودی از ازدواج) ،حمایت

شناختی رضایت

دانشکده

روان اجتماعی تصوری (حمایت دیگران مهم) و سبکهای مقابلهای مسأله-مدار تفاوت معنادار آماری

زناشویی ،حمایت

شناسی و علوم وجود دارد و در بقیهی متغیرها مانند خشنودی از ازدواج ،حمایت اجتماعی تصوری (حمایت

اجتماعی و راهبردهای تربیتی،
مقابله ای در زنان

نامه این پژوهش که در بین  ۶66زن بارور و  ۶66زن نابارور شهر اهواز انجام گرفته بود نشان داد که

داتشگاه دوستان و خانواده) و سبکهای مقابلهای هیجان-مدار و اجتنابی بین زنان بارور و نابارور تفاوت

شهید چمران اهواز وجود ندارد.

بارور و نابارور شهر
اهواز
کاظمی

بررسی مدل رابطه بین پایان نامه

این پژوهش در بین  ۶۶6زن خوداشتغال تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر اهواز انجام

()۶۹۳۱

ذهن آگاهی و رضایت کارشناسی ارشد،

گرفت .نتایج نشان داد که همدلی زناشویی نقش میانجی گری بین ذهن آگاهی و رضایت زناشویی

زناشویی با میانجیگری دانشکده روان

را بر عهده دارد .بر اساس یافته ها می توان استنباط نمود که درک و همدلی زنان به شیوه های

شناسی و علوم

مختلف مانند رفتارهای کالمی و غیرکالمی ،به خواستهها و نیازهای دیگران پی بردن و تالش برای

تربیتی ،داتشگاه

درک احساسها و عواطف آنها موجب می شود که احساس خوب بودن و رضایت داشتن زن و

همدلی زناشویی

7
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شهید چمران اهواز شوهر از یکدیگر مهیا گردد.

جلیلی ،نجار،
نظامیوند
چگنی و علی
زاده ()۲6۶۳

of
 Journalاین مطالعه با هدف بررسی رابطه بین عوامل مرتبط با درخواست طالق با سالمت روان در زنان
رابطه بین عوامل
Family
and
متأهل طالق به منظور درک تأثیر این عوامل بر بهداشت روان زنان انجام شده است .نتایج نشان
مرتبط با درخواست
Reproductive
طالق و سالمت روانی  Health 2017.داد که بین عوامل اجتماعی ،مهارت های زندگی و ارتباطات ،عوامل خانوادگی و فردی رابطه
11(3):128معناداری با سالمت روان در بین زنان متقاضی طالق وجود دارد.
در بین زنانن متقاضی
137
طالق مراجعه کننده
به سازمان پزشکی
قانونی اهواز

شوقی ( )۶۹۳۶بررسی تأثیر ساختار

نامه یافتههای پژوهش نشان داد که متغیرهای الگوی تقسیمکار در خانواده ،ساخت قدرت (متقارن-

پایان

قدرت در خانواده بر

کارشناسی

نامتقارن) در خانواده ،شیوه اعمال قدرت (اقناع -اجبار) در خانواده ،تحصیالت و درآمد رابطه

مشارکت اجتماعی

ارشد،دانشکده

مستقیم معناداری با مشارکت اجتماعی زنان دارند و الگوی تصمیمگیری در خانواده و سن رابطه

زنان متأهل شهر اهواز

اقتصاد

و

علوم معکوس معناداری با مشارکت اجتماعی زنان دارند .به این صورت که با افزایش الگوی

اجتماعی ،دانشگاه تصمیمگیری مردمحور در خانواده ،مشارکت اجتماعی زنان کاهش مییابد و برعکس .با توجه به
شهید چمران اهواز ضریب تعیین بدست آمده  ۲/۶۹درصد میتوان گفت مدل طراحی شده از قدرت نسبتاً مناسبی
جهت تبیین مشارکت اجتماعی زنان برخوردار بوده است.
سلطانی

مقایسه جایگاه مهار

چهارمین کنفرانس

در این تحقیق  ۶66نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی و  ۶66نفر از زنان عادی

عالسوند و

زنان سرپرست خانوار

ملی توسعه پایدار

به روش دسترس به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .نتایج نشان داد ،میان زنان سرپرست خانوار
8
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دشت

تحت پوشش بهزیستی در علوم تربیتی و

و زنان عادی از لحاظ جایگاه مهار درونی تفاوت معنی داری تجزیه وجود داشت اما بین دو گروه

بزرگ()۶۹۳۶

شهرستان اهواز با زنان روان شناسی،

از لحاظ جایگاه مهار بیرونی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

عادی

مطالعات اجتماعی
و فرهنگی

مرعشیان و

عوامل مرتبط با

کشفی ( )۶۹۳۶بزهکاری زنان در

زن و فرهنگ ،سال هدف از پژوهش حاضر تعیین عوامل مرتبط با بزهکاری در فضای سایبری با اعتیاد به اینترنت
هشتم ،شماره ،۹6

زنان آسیب دیده تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر اهواز بود که  ۲66نفر از جامعه مذکور به

فضای سایبری با تاکید ۳۶-۶6۲

روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .نتایج نشان داد که بین فقر اقتصادی خانواده،

بر اعتیاد به اینترنت.

دوستان نایاب ،نحوه گذراندن اوقات فراغت و مشکالت اجتماعی خانواده با اعتیاد به اینترنت زنان
رابطه مثبت معناداری دارد و بین پایبندی خانواده به مذهب و اعتیاد به اینترنت زنان رابطه منفی و
معناداری وجود دارد .همچنین از میان متغیرهای یش بین دوستان نایاب ،فقر اقتصادی خانواده و
مشکالت اجتماعی خانواده به ترتیب پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت زنان می باشد.

مختاری،

تفکک جنسیتی شغلی

زن در توسعه و

پژوهش حاضر با هدف بررسی پدیدۀ تفکیک جنسیتی شغلی با تأکید برنقش ارزش های شغلی در

فاضلی

در میان کارکنان نهاد

سیاست

بروز چنین پدیده ای انجام گرفته است .این پژوهش باروش پیمایشی و در زمستان  ۶۹۳۹انجام

()۶۹۳۶

کتابخانه های عمومی
اهواز

شده است .جامعۀ آماری شامل  ۳۲نفر از کارکنان کتابخانه های عمومی شهرستان اهواز و نیروهای
ستادی ادارۀ کل کتابخانه های عمومی خوزستان هستند که پرسش نامۀ پژوهش به شکل
سرشماری بین همه آنان توزیع شد .نتایج پژوهش نشان داد که میزان اهمیت ارزش های شغلی در
دو بعد ارزش های بیرونی و درونی بین زنان و مردان یکسان است .ولی تفاوت ارزش های
9
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اجتماعی و ارزش های توازن کار ،زندگی بین زنان و مردان به طور آماری معنا دار است .بدین
صورت که ارزش های اجتماعی و توازن کار ،زندگی نزد زنان اهمیت بیشتری در مقایسه با مردان
دارد.
اصالنی

بررسی اثر بخشی

احمدی

مصاحبه انگیزشی بر

سودانی( )۶۹۳۶کاهش خشونت
خانگی زنان مراجعه

مجله پزشکی قانون خشونت خانگی عامل خطر طیف وسیعی از مشکالت بهداشتی ،سالمت جسمی ،روانی  ،اجتماعی
ایران دوره ۲۲

و خانوادگی است.جامعه اماری این پژوهش کلیه زوجین مراجعه کننده به دادگاه ها شوراهای حل

شماره ۹

اختالف و مراکز مشاوره شهر اهواز در سال  ۳3_۳۹می باشد که با روش نمونه گیری در دسترس
انجام شد.نتایج این پژوهش نشان میدهد مصاحبه انگیزشی موجب کاهش خشونت جسمی و

کننده به دادگاه ها

روانی نسبت به زنان می شود.انجام مداخالت روانشناختی دیگر انواع دیگر خشونت را در زنان

شورای حل اختالف و

کاهش دهد پیشنهاد میگردد

مراکز مشاوره شهر
اهواز
شنبدی،

اثر رویدادهای تبعیض پژوهش های

هدف این پژوهش بررسی اثر رویداد های تبعیض امیز جنسیتی بر عملکرد شغلی زنان با توجه به

ارشدی

آمیز جنسیتی بر

روانشناسی

نقش تعدیل کننده ی سرسختی روانشناختی و تاب اوری است .جامعه اماری این پژوهش تمامی

()۶۹۳۶

عملکرد شغلی زنان :

اجتماعی دوره ۱

زنان کارمند دانشگاه شهید چمران اهواز بود .از این جامعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی

نقش تعدیل کننده

شماره ۲۹

ساده  ۲۹6نفر برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند.نتایج حاصل از رگرسیون نشان دادند که

سرسختی روانشناختی

رویدادهای تبعیض امیز جنسیتی قادر به پیش بینی عملکرد شغلی زنان می باشند.عالوه بر این

و تاب اوری

سرسختی روانشناختی و تاب اوری هردو توانستند رابطه بین رویدادهای تبعیض امیز جنسیتی و
11
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عملکرد شغلی را تعدیل کنند.
تدین نجف

رابطه بین حمایت

سومین کنفرانس

نتایج این پژوهش که در بین  ۹۲۶زن یائسه در شهر اهواز صورت پذیرفته بود نشان داد که رابطه

آبادی ،کلهری ،اجتماعی ادراک شده و ملی روان شناسی و منفی و معناداری بین حمایت اجتماعی ادراک شده و افسردگی وجود دارد.
جوادی فر و

افسردگی در بین زنان

حقیقی زاده

یائسه

علوم رفتاری

()۲6۶۶
نوحجه و

تنوع در شیوع

لطیفی ( )۲6۶3خشونت خانگی در
بین مناطق همجوار

International
Scholarly
Research
Notices,
140,1-6

در پژوهشی به بررسی تنوع در شیوع خشونت خانگی در بین مناطق همجوار در بین  ۶8۲6زن
خانه دار به این یافته دست یافتند که شیوع برخی شکل های خشونت خانگی علیه زنان در طول
عمر  3۳/۹درصد بود و شیوع خشونت فیزیکی و روان شناختی در شهر دزفول بیشتر بود .شیوع
خشونت جنسی در شهر اهواز و در مناطق عرب زبان بیشتر بود.

توکل و

رابطه بین کیفیت

سومین کنفرانس

حیدری

زندگی و امیده به

ملی روان شناسی و شهر اهواز در سال  ۶۹۳۲و همچنین زنان مطلقه بامدت زمان کمتر از  ۶سال طالق بودند .از

()۶۹۳3

آینده با افسردگی در

علوم رفتاری

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان متقاضی طالق مراجعه کننده به دادگاه طالق خانواده
جامعه مذکور تعداد  ۶۲۶نفر متقاضی طالق و تعداد  ۶۳۶نفر مطلقه به روش نمونه گیری

بین زنان مطلقه و

دردسترس ،در مجموع  ۹۶۱نفر انتخاب شدند .نشان می دهند که بین امید به آینده و کیفیت

متقاضی طالق شهر

زندگی با افسردگی در بین زنان مطلقه و متقاضی طالق شهر اهواز رابطه وجود دارد.

اهواز
ارسنجانی،

بررسی کیفیت زندگی

جوادی فر،

مرتبط با سالمت

مجله علوم پزشکی میانگین و انحراف معیار نمره کل کیفیت زندگی  ۲۳/۶۳۱± ۳۹/۶۲بود و کیفیت زندگی اکثر
رفسنجان ،دوره

دانشآموزان ( )۶/۶۶در محدوده خوب قرار داشت .دانشآموزان در بُعد خودمختاری (استقالل)
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جوادنوری و

نوجوانان دختر

 ،۶3شماره ،8

کمترین و در بُعد پذیرش اجتماعی باالترین نمرات را کسب نمودند .میانگین و انحراف معیار نمره

حقیق زاده

دبیرستانهای شهر

۱3۹-۱۶3

کل کیفیت زندگی در پایه تحصیلی اول تا سوم به ترتیب  ۹۶/۶۳8±36/۶۲ ،۳۶/۶۳۳± ۶6/۶3و

()۶۹۳3

اهواز در سال ۶۹۳۹

 ۱۶/۶۳6±۹۶/۶۲بود و با افزایش پایه تحصیلی کیفیت زندگی نوجوانان کاهش یافت .در تمام ابعاد
کیفیت زندگی به جز ابعاد حمایت اجتماعی و هم ساالن ،محیط مدرسه و منابع مالی اختالف
معناداری بین پایههای مختلف تحصیلی مشاهده شد .

چراخی ،لک و بررسی خشونت علیه
سالم زاده

زنان از طرف مردان و

()۶۹۳3

کنفرانس بین

در این مطالعه ۶۳ ،نمونه تصادفی از زنان تحصیلکرده ،شاغل و خانه دار در شهر اهواز مورد

المللی رویکردهای بررسی قرار گرفتند ،بیش از نیمی از زنان ،در دوران  -کودکی یا بزرگسالی مورد تعرض جسمی

عوامل آن در زنان

نوین در علوم

قرار گرفته اند و حدود  ۲۳درصد زنان حداقل یکبار در طول زندگی خود مورد تجاوزجنسی قرار

شهر اهواز

انسانی

گرفته اند .همچنین بین میزان خشونت مردان علیه زنان و سطح تحصیالت رابطه معنی داری وجود
دارد که بر کاهش خشونت بر علیه زنان مؤثر می باشد .وضعیت اقتصادی در بروز خشونت علیه
زنان مؤثر می باشد و خشونت تا اندازه زیادی در جامعه باعث طالق و جدائی می شود.

سودانی،

مقایسه اثربخشی زوج

فصلنامه علمی-

هدف از این تحقیق ،بررسی تأثیر زوج درمانی روایتی و زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر بهبود

داستان

درمانی روایتی و زوج

پژوهشی زن و

تاکتیک های حل تعارض زنان قربانی خشونت مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز بود.

خجسته مهر،

درمانی رفتاری تلفیقی

رجبی ()۶۹۳3

بر تاکتیک های حل

جامعه

بدین منظور  3۶زوج از زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاورۀ شهر اهواز با استفاده از روش نمونه

تعارض زنان قربانی
خشونت همسر

گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده در سه گروه گمارده شدند .یافته های
پژوهش در کل بیانگر آن است که رویکرد زوج درمانی روایتی و زوج درمانی رفتاری تلفیقی می
تواندموجب بهبود تاکتیک های حل تعارض در روابط زوجین گردد.که می توان از این رویکرد
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های درمانی برای کاهش خشونت های فیزیکی و روانی و افزایش مهارت مذاکره در برخورد با
تعارض ها در روابط زوجین استفاده ،عملی نمود.
حکمت و

بررسی شیوع و شدت فصلنامه علمی

همسر ازاری یکی از دالیل اقدام به خودکشی می باشد ،با شناسایی زنانی که دارای افکار

همکاران

افکار خودکشی در

پژوهشی دانشکده

خودکشی هستند می توان زمینه را برای مداخالت پیشگیری کننده مناسب برای جلوگیری از اقدام

()۶۹۳3

زنان تحت

علوم پزشکی و

به خودکشی توسط انان فراهم نمود روش این مطالعه توصیفی تحلیل و مقطعی بر روی ۶6۹نفر از

همسرازاری مراجعه

خدمات بهداشتی

زنانی که با شکایت همسر ازاری به پزشکی قانونی اهواز مراجعه کرده بودند انجام شد .نتایج این

کننده به پزشکی

درمانی زابل

پژوهش نشان می دهد افکار خودکشی در زنان قربانی همسر ازاری از شیوع باالیی برخوردار

قانونی در سال۳۶

است .بنابراین پیشنهاد می شود برنامه غربالگری و ارجاع به موقع این زنان نزد متخصصان مربوطه
و گذاشتن جلسات مشاوره برای بهبود بهداشت روانی انان اجرا گردد.

کاظمیزاده،

بررسی اشتغال زنان و

اولین کنفرانس ملی این پژوهش با هدف ارائه تصویری جامعه شناختی از اشتغال زنان و پیام آن بر سالمت عمومی

شویچی،

پیام آن بر سالمت

تفکری و

عمومی خانواده در

صالحی نیک

شهرستان شادگان

روانشناسی و علوم خانواده در سطح شهرستان شادگان به صورت پذیرفته است .در این پژوهش از روش تحقیق
تربیتی
میدانی پیمایشی است شده است و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنام و مردان باالی  ۶8سال در

()۶۹۳3

سطح شهرستان شادگان می باشند که از این جامعه ،حجم نمونه ای به تعداد  ۹۶۹نفر با استفاده از
فرمول کوکران انتخاب گردید که در نهایت از این حجم ،تعداد  ۲۶6نفر بعنوان نمونه به روش
نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای تقلیل و انتخاب شدند .نتایج حاصل از آزمون
فرضیه ها بر طبق آمار توصیفی و آزمون کای اسکویر به وجود تفاوت معنی دار بین فرضیه ها
منجر شده یعنی بین نوع شغل ،سن ،تحصیالت ،وضعیت تاهل ،حمایت اجتماعی ،عزت نفس و
13
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میزان سالمت عمومی زنان شاغل رابطه معنی دار وجود دارد
ابراهیمی و

مقایسه سالمت

کنفرانس ملی

عطاری

عمومی و فرسودگی

()۶۹۳3

شغلی در زنان شاغل

روانشناسی و علوم می باشد .بدین ترتیب ازکل زنان شاغل  ۶۱۳نفر و غیر شاغل  ۶۱۳نفر را به صورت تصادفی چند
تربیتی
مرحله ای انتخاب شدند .نتایج تحلیل ها نشان داد که زنان شاغل از لحاظ سالمت عمومی نسبت

و غیر شاغل شهر

هدف از این پژوهش مقایسه سالمت عمومی ،فرسودگی شغلی زنان شاغل و غیر شاغل شهر اهواز

به زنان غیر شاغل وضعیت بهتری دارند  ،همچنین نتایج نشان دادند که در دو بعد فرسودگی

اهواز

شغلی (دگرسان بینی خود  ،فقدان موفقیت فردی در بین زنان شاغل با زنان غیرشاغل تفاوت معنی
داری وجود دارد اما در بعد (تحلیل عاطفی ) بین زنان شاغل و غیر شاغل تفاوت معنی داری
وجود ندارد .نتایج پژوهش نشان داد که سالمت عمومی زنان شاغل بهتر از زنان غیر شاغل است و
با توجه به اینکه بخش کوچکتری از جامعه ما را تشکیل می دهند پیشنهاد می گردد کیفیت زندگی
زنان غیر شاغل بیشتر مورد توجه قرار گرفته جهت ارتقاء آن برنامه ریزی مناسبی از سوی مسئولین
صورت بگیرد.

جلیلی ( )۶۹۳۹بررسی ارتباط عوامل

پایان

نامه نتایج نشان داد که بین برخی از عوامل اجتماعی ،مهارتهای زندگی  ،خانوادگی و فردی موثر در

درخواست طالق با

کارشناسی

سالمت روان در زنان

دانشکده پرستاری که این ارتباط با عوامل اقتصادی و فرهنگی موثر در درخواست طالق دیده نشد .بین نمره کل

متقاضی طالق مراجعه مامایی،

ارشد ،درخواست طالق و سالمت روان زنان متقاضی طالق اختالف معنی داری وجود داشت .در حالی
دانشگاه عوامل اجتماعی و عوامل فردی و شخصی موثر بر درخواست طالق با سالمت روان زنان متقاضی

کننده به مرکز پزشکی

علوم پزشکی و طالق اختالف معنی داری مشاهده شد.

قانونی شهر اهواز در

خدمات بهداشتی،
14
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سال ۶۹۳۲

جندی

درمانی
شاپور اهواز

آرامی ()۶۹۳۹

رابطه ساده و تعدیلگر پایان نامه کرشناسی نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل  ۶۶6نفر از زنان شاغل بودند که از بین زنان متاهل
تعارض کار-خانواده و ارشد،

دانشکده ادارات دولتی شهر اهواز با روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند .نتایج به دست آمده از

حمایت اجتماعی با

روان شناسی و فرضیه های پژوهش مبنی بر رابطه مثبت بین حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی و رابطه منفی

رضایت زناشویی در

علوم

تربیتی ،بین تعارض کار  -خانواده و رضایت زناشویی را مورد تایید قرارداده ،همچنین نتایج پژوهش

زنان متاهل شاغل در

دانشگاه

ادارات دولتی شهر

چمران اهواز

شهید حاضر فرضیه سوم پژوهش را مبنی بر نقش تعدیل گر حمایت اجتماعی در رابطه منفی بین
تعارض کار -خانواده و رضایت زناشویی نقش تعدیل گر دارد ،را تایید کرد.

اهواز
رفیعی و

بررسی سبک زندگی

همکاران

زنان همسردار مراجعه پژوهشی دانشگاه قومیت ،وضعیت تأهل ،شغل ،و درآمد ارتباط معناداری وجودداشت .در زمینه کیفیت خواب

()۶۹۳۹

علوم پزشکی ایالم ۲۳/۳( .درصد) گذراندن اوقات فراغت ( 3۳/۳درصد) ،وضعیت تغذیه ( ۶3/۳درصد) و وضعیت

کننده به مراکز

مجله

علمی یافته ها نشان داد میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش  ۹6/۱±۳سال بود .بین سبک زندگی با

بهداشتی-درمانی غرب دوره بیست و دوم ،بهداشت فردی ( 38/۲درصد) دارای سبک زندگی متوسطی بودند .در کل  ۶6/۹درصد از زنان
شهر اهواز

شماره سوم۶-۳ ،

دارای سبک زندگی متوسطی بودند .رایج ترین روش پیشگیری از بارداری ( ۹3/8درصد) که زنان
استفاده می کردند ،کاندوم بود .در مجموع ،با توجه به این که سبک زندگی اکثر زنان شرکت کننده
در مطالعه حاضر متوسط بود ،این امر لزوم توجه و تأکید بر نقش آموزش بهداشت را با هدف
آشنایی بیشتر زنان با سبک زندگی مناسب و عادت های رفتاری صحیح نشان می دهد ،تا به عنوان
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یک فاکتور پیشگیری کننده عمل کند.
هاشمی و

نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که تفکر خودکشی دربین زنان مطلقه ،در شرف طالق و

مقایسه تفکر خودکشی اولین همایش

صفرزاده

بین زنان مطلقه،

علمی پژوهشی

(.)۶۹۳۹

درشرف طالق و زنان

علوم تربیتی و

عادی شهرستان

روان شناسی آسیب

ماهشهر

های اجتماعی و

زنان عادی شهرستان ماهشهر اختالف معنی دار وجود دارد.

فرهنگی
آسیب هدف اصلی از این پژوهش بررسی رابطه بین احساس تنهایی با افکار خودکشی در زنان بی

نجفی ،تقوایی

بررسی رابطه بین

کنفرانس

و رجبی

افکار خودکشی و

شناسی ،ریشه یابی سرپرست تحت پوشش بهزیستی شهرستان اهواز است .جامعه آماری این پژوهش را  ۱۶8نفر

()۶۹۳۹

احساس تنهایی در

و ترمیم در روان تشکیل می دهد .حجم نمونه آماری  ۲6۲نفر بصورت تصادفی ساده انتخاب شده اند .نتایج ضریب

زنان بی سرپرست

همبستگی نشان می دهد که اندیشه خودکشی در سطح  ۳۳درصد اطمینان ارتباط مثبتی با احساس

شناسی

تحت پوشش بهزیستی

تنهایی دارد و نتیجه گیری شد که بین احساس تنهایی با اندیشه خودکشی رابطه معناداری وجود

شهرستان اهواز

دارد .
مطالعات زنان

این پژوهش به شیوه پیمایش و از طریق پرسشنامه انجام گرفته است .نتایج این پژوهش نشان داد،

نبوی ،عالمه

بررسی نابرابری

()۶۹۳۹

جنسیتی در سازمان

زنان در سازمان ها درصد اندکی از نیروی کار را تشکیل داده و در برابر اکثریت مردان در اقلیت

های بوروکراتیک

می باشند .زنان در مقایسه با مردان در موقعیت های نابرابری از لحاظ حقوق و فرصت های ارتقاء

(مورد مطالعه :کارکنان

شغلی آموزش و ثبات شغلی،شبکه روابط شخصی و تمرکز قدرت در ساختار سازمان قرار دارند.
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بعالوه آنان بیش تر از مردان در سازمان های بوروکراتیک احساس بی قدرتی را تجربه می کنند.

سازمان های دولتی
شهرستان اهواز)

نامه نتایج نشان داد تفاوت معنی داری بین دو گروه متقاضی و غیر متقاضی طالق از نظر رضایت

ذوالفقاری

مقایسه رضایت

پایان

()۶۹۳۲

زناشویی ،رضایت و

کارشناسی

عملکرد جنسی زنان

دانشکده پرستاری نشان داد رضایت و عملکرد جنسی ،شغل و تحصیالت زنان و روش پیشگیری از بارداری از

ارشد ،زناشویی ،رضایت و عملکرد جنسی زنان وجود دارد .همچنین نتیجه تحلیل رگرسیون لجستیک
دانشگاه عوامل موثر و پیش بینی کننده تقاضای طالق زنان است.

متقاضی و غیرمتقاضی

مامایی،

طالق شهر اهواز

علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی،
درمانی

جندی

شاپور اهواز
مرتضوی

بررسی ارتباط

واقعی ( )۶۹۳۲همسرآزاری و افکار
خودکشی در زنان

نامه نتایج این پژوهش نشان داد  ۳8/۶درصد از زنان سوء رفتار روانی ۶۱/8 ،درصد سوء رفتار فیزیکی،

پایان
کارشناسی

 ۶۲/8درصد سوء رفتار تهدید کننده ی حیات و  ۶۲/8درصد سوء رفتار جنسی را تجربه کرده

ارشد،دانشکده

بودند .در گروهی که مورد همسرآزاری واقع شده بودند  ۲۶/8درصد افراد افکار خودکشی متوسط

مراجعه کننده به

پرستاری

پزشکی قانونی و

دانشگاه

مراکز بهداشتی-

پزشکی و خدمات نهایی رگرسیون لجستیک همسرآزاری با افزایش تمایل به افکار خودکشی همراه بود.

درمانی شهر اهواز در

بهداشتی،

مامایی ،و ۶8/۶درصد افراد افکار خودکشی شدید را گزارش کردند .بین هر  3نوع سوء رفتار روانی،
علوم فیزیکی ،تهدیدکننده ی حیات و جنسی با افکار خودکشی ارتباط آماری معنی دار بود .در مدل
درمانی
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سال ۶۹۳۲

جندی شاپور اهواز

دخت برزین

بررسی فروانی

پایان

()۶۹۳۲

خشونت و عوامل

کارشناسی

مرتبط با آن در میان

دانشکده پرستاری زمان خشونت ،فرد عامل خشونت ،سابقه ازدواج قبلی همسر و داشتن فرزند از ازدواج قبلی

زنان میانسال مراجعه

مامایی،

دانشگاه همسر ،وضعیت سالمت واحد پژوهش ،نسبت فرد سرپرست ،تعداد فرزندان و اعتیاد سرپرست به

کننده به مراکز

علوم پزشکی و دخانیات یا مواد مخدر با تجربه خشونت ارتباط معنی داری داشتند.

بهداشتی درمانی شهر

خدمات بهداشتی،

اهواز سال ۶۹۳۲

درمانی

نامه نتایج پژوهش نشان داد که  ۹۲/۶درصد نمونه دارای تجربه خشونت بودند و فراوانی خونت به
ارشد ،ترتیب عبارتند از خشونت روانی  ،۹6/۶کالمی  ،۶۱/۱فیزیکی  8/۳و جنسی  8/۹درصد .مدت

جندی

شاپور اهواز
تیاری ()۶۹۳۲

عوامل اجتماعی

پایان

نامه یافته های پژوهش حاکی از این است که بین سن ،میزان تحصیالت ،میزان درآمد ،منطقه زندگی،

موثر بر تاخیر در سن

کارشناسی

ازدواج زنان در شهر

دانشکده ادبیات و ی معنی داری وجود دارد .اما بین نگرش به برابری جنسیتی ،میزان استقالل خواهی ،موانع

اهواز

علوم

ارشد ،نگرش مدرن ،وضعیت تاهل ،هزینه فرصت و میزان تحصیالت والدین و سن ایده آل ازدواج رابطه
انسانی ،اقتصادی ،اولویت های انتخاب همسر و استفاده از ماهواره رابطه وجود ندارد.

دانشگاه شهید باهنر
کرمان
فاضلی ،علم

نقش زنان اهواز در

پایان

دفاع مقدس

کارشناسی

نامه پایان نامه حاضر بر آن است تا به بررسی فعالیت زنان اهواز در دفاع مقدس بپردازد و به این سوال
ارشد ،پاسخ گوید که عملکرد زنان اهواز در حوزههای مختلف فردی ،اجتماعی و  ...چگونه و تا چه

دانشکده ادبیات و اندازه در پیشرفت روند جنگ موثر بود؟به نظر می رسد هر زن اهوازی با اقدامات فردی ،اجتماعی
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علوم

انسانی ، ،نظامی و امدادی نقش مثبتی در پیشرفت روند جنگ داشت و به واسطه فعالیت های خود در

دانشگاه

ابعاد مختلف کمک بسیار زیادی در ثبات قدم رزمندگان در مقابله با دشمن ایفا کرده است .

شهیدچمران اهواز
:بهرامی،

بررسی عوامل فرهنگی

این نتایج حاصل شد که منطقه خوزستان به دلیل اینکه از عشیرهها و طوایف مختلفی تشکیل شده

پوریانی

و اجتماعی قتل های

است ،بسیار سنتی بوده و پایبند آداب و رسوم دیرینه ناشی از مسایل ناموسی است .برای اجرای

ناموسی (مطالعه

قتل ناموسی که در میان قبایل خوزستانی به نهوه کردن نیز موسوم است ،نخست برادران،

موردی :استان

عموزادهها ،عموها و پدر و سپس سایر افراد ذکور خانواده در اولویت قرار دارند و چنانچه شخص

خوزستان

انتخاب شده از انجام این عمل سرباز زند ،از طایفه طرد خواهد شد .مهم ترین عوامل فرهنگی و
اجتماعی که در استان خوزستان منجر به قتل ناموسی می شود میتوان حاکمیت مردساالری و
بزرگساالری در خانواده ،فقر شدید فرهنگی ،تعصب شدید و بیجا به آیینهای قومی و تبعیض
بین زنان و مردان و وجود آیینهای فرهنگی برای ازدواج اجباری ازجمله ،خونبس و ناف بریدن
و اعتقاد غیرقابل انکار به این آیینها حتی از سوی ذکور تحصیلکرده خانوادهها و طوایف را نام
برد .واژگان کلیدی :ناموس ،قتل ناموسی ،نهوه کردن ،آداب و رسوم عشیرهای ،قتل در فراش

راضیه بهمیی  :بررسی بستر

بهطور کلی چهارده مقوله اصلی در فرایند تحلیل دادهها بدست آمد که عبارتند از :ننگ دختر،

داریوش

اجتماعی-فرهنگی

ترجیح فرزند پسر ،فشار هنجاری جمع برای قتل ،تعصب شدید و ناموس پرستی ،زنان مقصر

بوستانی :

قتلهای ناموسی در

همیشگی ،مردساالری شدید ،یکپارچگی باال ،بازگشت آبرو با خون ،شیخ در رأس هرم

محمد اکبری

استان خوزستان

تصمیمگیری ،ازدواجهای اجباری ،ادراک متفاوت از تغییرات ،اسالم و تأویل دوگانه از قتل ،الگوی
مذهبی جانپناه زنان ،مراقبت شدید از زنان و دختران.
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جدول  :3-3مطالعات و پژوهش های انجام شده مرتبط با مسائل زنان استان در حوزه حوزه بهداشت  -سالمت
نویسنده /سال

عنوان

یافته ها

مجله

حیاتی ،روهنده

بررسی مشخصات

مجله زنان مامایی

سرطان پستان ،بیشترین موارد تشخیصی سرطان در زنان سراسر جهان میباشد .درمان

()۶۹۳۳

فردی و باورهای

و نازایی

موفقیت آمیز سرطان پستان وابسته به تشخیص زودرس می باشد .ماموگرافی ،یک روش

بهداشتی مرتبط با

استاندارد طالیی برای غربالگری سرطان پستان می باشد .لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین

انجام ماموگرافی

مشخصات فردی و باورهای بهداشتی مرتبط با انجام ماموگرافی غربالگری در زنان  ۹۶سال و

غربالگری در زنان ۹۶

باالتر شاغل در دانشکده های علوم پزشکی دولتی و آزاد شهرستان آبادان انجام شد.این

سال و باالتر شاغل در

مطالعه توصیفی ،و بر روی  ۳6نفر از زنان شاغل دانشکده علوم پزشکی آبادان و دانشکده

دانشکده های علوم

پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی آبادان به روش نمونه گیری تمام شماری انجام شد.

پزشکی آبادان

نتایج این پژوهش نشان داد:سطح دانش کم در مورد ماموگرافی ،علت اصلی عدم انجام
ماموگرافی به میزان کم در بین زنان شاغل در دانشکده های علوم پزشکی است .بنابراین ،می
توان با اجرای برنامه های آموزشی مدون در سطح گسترده ،به افزایش میزان آگاهی در مورد
روش غربالگری سرطان پستان پرداخت.

ذبیح زاده ،مرادی،

مقایسه شاخص

مطالعات ناتوانی،

این مطالعه با استفاده از پرسشنامه «شاخص معلولیت صوتی» ،مشکالت صوتی معلمان زن

سلطانی ،لطیفی و

معلولیت صوتی

دوره هفتم ،شماره

مقطع ابتدایی را در مدارس استثنایی و مدارس عادی ،با هم مقایسه کرد .در این پژوهش

مقامیان زاده

معلمان زن مدارس

36

مقطعی ،تعداد  88نفر از معلمان زن مقطع ابتدایی شهر اهواز ،با طیف سنی ۲۱تا 36سال،

()۶۹۳۱

استثنایی و مدارس

شامل  33نفر از مدارس استثنایی و  33نفر از مدارس عادی شرکت کردند .نتایج نشان داد که

عادی مقطع ابتدایی

بین دو گروه در زیرآزمون جسمی و امتیاز کلی پرسشنامه و فراوانی امتیاز بیشتر از ،۶3٫۶
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تفاوت معنادار بود و معلمان زن مقطع ابتدایی در مدارس استثنایی ( )OR=۲/۹۹۹بیش از دو

شهر اهواز

برابر معلمان مدارس عادی ،در خطر ابتال به مشکالت صوتی بودند.
فریدونی مقدم،

وضعیت شادکامی در

سمینار علمی

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است که در بیمارستان های شهر اهواز در سال

کرمپور و زارع

زنان مبتال به سرطان

مراقبت های

 ۶۹۳3صورت گرفت .آزمودنی های پژوهش  ۶۶8زن مبتال به سرطان پستان بودند که به

()۶۹۳۱

پستان در بیمارستان

پرستاری در

روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .بیشتر افراد حدود  % ۲3،۱تحصیالت ابتدایی

های شهر اهواز

بهداشت روتن و

داشتند و  % ۱6،۲نمونه ها متاهل بودند .نتایج نشان داد که  % ۶۱،8نمونه ها دارای شادکامی

سالمت جامعه

متوسطی هستند .بررسی ارتباط وضعیت شادکامی نمونه های این مطالعه با متغیرهای
دموگرافیک ،شامل سن ،وضعیت تاهل ،محل زندگی ،وضعیت شغلی و میزان تحصیالت،
ارتباط معنی دار آماری را نشان نداد.

سرپرست رزمجو
()۶۹۳۶

بررسی ارتباط سابقه
حاملگی از دست رفته
با کیفیت زندگی و
سالمت روان زنان
باردار مراجعه کننده
به مراکز بهداشتی
درمانی شهر اهواز

پایان نامه

مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی است که در سال  ۳3در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز

کارشناسی ارشد،

بهداشتی -درمانی اهواز انجام شد .از بین  36۳زن باردار با سن حاملگی  ۶۱-۹6هفته۶3۶ ،

دانشکده پرستاری

زن با سابقه حاملگی از دست رفته و  ۲۱3زن بدون این سوابق بودند .نتایج نشان داد که زنان

و مامایی ،دانشگاه

باردار با سابقه حاملگی از دست رفته نسبت به زنان باردار بدون این سوابق ،کیفیت زندگی

جندی شاپور اهواز پایین تر و شیوع بیشتری از اختالالت روانی را در بارداری بعدی دارند ،درنتیجه حمایت و
مشاوره دقیق مادران باردار با سابقه حاملگی از دست-رفته جهت بهبود کیفیت زندگی و
سالمت روان آنان ضروری به نظر می رسد.

در سال ۶۹۳3

21

سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان خوزستاننان

جعفرینیا،
بهادرزایی ،دلپیشه،
میری و توکلی
()۶۹۳۶

عوامل خطر سرطان
پستان در شهرستان
دزفول :یک مطالعه
مورد-شاهدی

مجله دانشکده

زمینه و هدف :سرطان پستان شایعترین سرطان در زنان است ،هدف این مطالعه ،مشخص

پزشکی،علوم

نمودن عوامل خطر این گروه های پرخطر بود .روش بررسی :در این مطالعه مورد-شاهدی،

پزشکی تهران-

 ۶۳6خانم بیمار ساکن شهرستان دزفول ثبت شده درسیستم ثبت سرطان از ابتدای فروردین

دوره  ،۳3شماره

 ۶۹8۳تا پایان اسفند  ۶۹۳3و  ۶۳6خانم سالم ،انتخاب شدند .یافته ها :بین متغیرهای سابقه
فامیلی ،استرس ،فعالیت فیزیکی یکبار در هفته  ،شیردهی به مدت چهار سال و خطر ابتال به
سرطان پستان ارتباط معناداری بود .سابقه فامیلی مثبت و سابقه استرس ،بیشتر در معرض ابتال
به سرطان پستان قرار داشتند و زنانی که سابقه فعالیت فیزیکی و سابقه شیر دهی به مدت سه
تا چهار سال داشتند کمتر در معرض ابتال به سرطان پستان بودند.

اسفندیاری ،نجار،
افشاری ،یارعلی
زاده و چگینی
()۶۹۳۶

بررسی رضایتمندی
زنان باردار از ارائه
مراقبتهای دوران
بارداری در مراکز

مجله زنان و مامائی این پژوهش با هدف تعیین میزان رضایت زنان باردار از ارائه مراقبت های دوران بارداری در
و نازائی ایران-
دوره نوزدهم،
شماره ۹۶

بهداشتی شهر اهواز

مراکز بهداشتی درمانی اهواز انجام شد .روش کار :این مطالعه توصیفی در سال  ۶۹۳۶بر روی
 ۶88زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اهواز انجام گرفت .نمونه
گیری به طور تصادفی و به روش در دسترس انجام شد
یافته ها ۲8۲ :نفر ( )٪38از زنان باردار از مراقبت های ارائه شده دوران بارداری رضایت کامل
و  ۲۳۱نفر (6/۶6/۹
رضایت نسبی داشتند و تنها  ۶6نفر()6/۳/۶ناراضی بودند .

سراجیان و

بررسی فراوانی کم

کنگره بین المللی

این مطالعه بر روی ۶6۶زن نابارور استان خوزستان صورت گرفت که از این تعداد 6/۶۶
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همکاران ()۶۹۳3

خونی فقر آهن ،کم

چاقی مادر و

درصد دچار کم خونی 6/۱ ،درصد دارای کم کاری غده تیروئید 6/36 ،دارای اضافه وزن و

کاری غده تیروئید،

کودک

 6/۲۱درصد چاق بودند.

اضافه وزن و تیرویئد
در زنان نابارور
مراجعه کننده به
کلینیک ناباروری جهاد
دانشگاهی خوزستان،
سال های  ۶۹۳۲تا
۶۹۳۹
بهرامی ،محمدی

بررسی ارتباط عوامل

نوید نو ،دوره ،۶۳

این پژوهش در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان دزفول در سال ۶۹۳۹

شوشی کشته،

دموگرافیک با میزان

شماره ۶-۳ ،۱6

صورت گرفت .یافته ها نشان داد که میانگین آگاهی و عملکرد افراد نسبت به خودمراقبتی

پژوهیده ،مراغی و

آگاهی و عملکرد زنان

بترتیب  ۳8/۶۶ ±۹۹/۲و  ۱۱/۲ ±۹۹/۲بدست آمد .آزمون همبستگی ،ارتباط آماری معنی

بهرامی ()۶۹۳3

در زمینه خودمراقبتی-

داری را بین میانگین نمره آگاهی در زمینه خودمراقبتی با مدت ازدواج آنان و تعدادفرزندان ،و

یک مطالعه توصیفی

همچنین این آزمون ارتباط آماری معنی داری را بین میانگین نمره نگرش در زمینه

تحلیلی

خودمراقبتی با سن آنها ،مدت ازدواج و تعداد فرزندانشان نشان داد ،ارتباط آماری معنی داری
آماری بین عملکرد و عوامل دموگرافیک دیده نشد .نتایج نشان داد که اکثر افراد علیرغم اینکه
خود را عالقمند به خود مراقبتی دانسته اند ولی ولی اظهار داشتند که دارای دانش کافی برای
خودمراقبتی نیستند.
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صحرایی ()۶۹۳3

بررسی نوع ناباروری

پایان نامه

جامعه آماری ،زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری بیمارستان امام خمینی اهواز و

به عنوان تعدیل کننده

کارشناسی ارشد،

مرکز ناباروری بیمارستان دزفول که از فروردین تا تیر ( )۶۹۳3به این مرکز مراجعه کردند که

رابطه بین خودشفقتی

دانشکده روان

از بین آنها تعداد  ۲66نفر که  ۶3۶نفر دارای ناباروری اولیه و  ۶۶نفر دارای ناباروری ثانویه

و امید با استرس

شناسی و علوم

با روش نمونهگیری داوطلبانه انتخاب شدند .نتایج نشان داد که بین خودشفقتی و امید با

ناباروری ،عواطف و

تربیتی ،دانشگاه

استرس ناباروری و عواطف منفی رابطهی منفی وجود دارد و همچنین بین خودشفقتی و امید

رضایت از زندگی

شهید چمران اهواز با رضایت از زندگی و عواطف مثبت رابطهی مثبت وجود دارد .بررسی نتایج رگرسیون
تعدیلگر نشان داد که نوع ناباروری رابطهی بین خودشفقتی و امید را با استرس ناباروری،

زنان ناباور استان

عواطف مثبت و منفی و رضایت از زندگی زنان نابارو را تعدیل نمیکند.

خوزستان
افشاری ،محمدی،

بررسی فراوانی و علل

طب جنوب ،سال

در یک مطالعه مقطعی  ۹۱3زن مراجعه کننده به  ۳مراکز بهداشتی درمانی شهر اهواز بر اساس

کشته ،پژوهیده و

خوددرمانی در زنان

هجدهم ،شماره ،۶

شماره پرونده خانوار و با تخصیص متناسب به هر مرکز به صورت تصادفی انتخاب شدند.

تابش ()۶۹۳3

مراجعه کننده به مراکز ۶6۹3-۶633

یافته ها نشان داد که خود درمانی در ۳6/۶درصد زنان وجود داشت .بیشترین فراوانی خود

بهداشتی درمانی شهر

درمانی به گروه سنی بیشتر از ۹6سال تعلق داشت .شایع ترین موارد خود درمانی ،اختااللت

اهواز سال ۳۲

ادراری – تناسلی ( ۶8/۳درصد) بود .بین تحصیالت و تعداد زایمان با مصرف خودسرانه دارو
ارتباط معنی داری وجود داشت .شایعترین علل مصرف داروهای صناعی سابقه ابتالی قبلی
( 38/۱درصد) و گران بودن هزینه های پزشکی ( ۶6/۱درصد) ،در مورد داروهای گیاهی،
گران بودن هزینه های پزشکی ( 3۶/۶درصد) و برای گیاهان دارویی مؤثر بودن این
محصوالت ( ۹8/۶درصد) بوده است.

شمعونی اهوازی

پیش بینی فرسودگی

دومین همایش ملی هدف از پژوهش حاضر پیش بینی فرسودگی شغلی باتوجه به متغیر تعدیل کننده حمایت
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()۶۹۳3

شغلی با حمایت

علوم مدیریت و

اجتماعی درزنان شاغل برنامه ریزی،

اجتماعی زنان شاغل و غیر شاغل شهر اهواز که در سال  ۶۹۳3می باشد .بدین ترتیب ازکل
زنان شاغل  ۶۱۳نفر و غیر شاغل  ۶۱۳را به صورت تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند.

و زنان غیر شاغل شهر آموزش و استاندارد نتایج تحلیل ها نشان داد که زنان شاغل از لحاظ سالمت عمومی نسبت به زنان غیرشاغل
اهواز

سازی ایران

وضعیت بهتری دارند ،همچنین نتایج نشان دادند که بین کارکرد خانواده زنان شاغل و زنان
غیر شاغل تفاوت معنی دار وجود ندارد و اینکه در دو بعد فرسودگی شغلی (دگرسان بینی
خود ،فقدان موفقیت فردی) در بین زنان شاغل با زنان غیرشاغل تفاوت معنی داری وجود
دارد اما در بعد (تحلیل عاطفی) بین زنان شاغل و غیر شاغل تفاوت معنی داری وجود ندارد.

حکت ،سادات

بررسی شیوع و شدت فصلنامه علمی

مرتضوی ،حقیقی و افکار خودکشی در
حسینی ()۶۹۳3

پژوهشی دانشگاه

زنان تحت همسر

علوم پزشکی و

آزاری مراجعه کننده

خدمات درمانی

به پزشکی قانونی شهر زابل
اهواز

این تحقیق با هدف بررسی شیوع و شدت افکار خودکشی در زنان تحت همسر آزاری
مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهر اهواز انجام شد.
یافتهها :از میان افراد مورد مطالعه  3۳/۶۲از زنان دارای افککار خودکشی بودند ۲۶/۹۶ ،درصد
از زنان دارای افکار خودکشی متوسط و  ۲8/۲درصد از آنان دارای افکار خودکشی شدید
بودند ،افکار خودکشی با سوءرفتار جنسی تفاوت معناداری دارد .همچنین بین سن ازدواج،
فاصله سنی و تحصیالت زن و همسرش ،میزان درآمد ،تعداد فرزندان ،شغل و دیدگاه زن از
نظر وضعیت اقتصادی با افکار خودکشی تفاوت معناداری مشاهده شده است .نتیجهگیری:
افکار خودکشی در زنان قربانی همسر آزاری از شیوع باالیی برخوردار است ،بنابراین پیشنهاد
می شود برنامه غربالگری و ارجاع به موقع این زنان نزد متخصص و گذاشتن جلسات مشاوره
برای بهبود بهداشت روان آنان اجرا شود.
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مکوندی ،بسطامی،

کیفیت زندگی و

مجله زنان ،مامائی

این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت زندگی زنان یائسه در ابعاد مختلف و تأثیر برخی

زرگر ،منیری،

عوامل مرتبط با آن در

و نازائی ایران

اعتمادپور و تقوی-

زنان یائسه مراجعه-

متغیرهای فردی بر آن انجام شد .روش کار :این مطالعه توصیفی -تحلیلی در سال  ۶۹۳۶بر

فر ()۶۹۳3

گننده به مراکز

روی  366زن یائسه  36-۱۶ساله مراجعه کننده به مرکز بهداشتی شرق شهر اهواز انجام شد.
پرسشنامه های اطالعات جمعیت شناختی و پرسشنامه کیفیت زندگی زنان یائسه برای تمام

بهداشتی شرق شهر

نمونه ها به وسیله مصاحبه چهره به چهره تکمیل شد .امتیاز مربوط به کیفیت زندگی و ابعاد

اهواز

مختلف آن بعد از محاسبه به دامنه  -۲6تبدیل شدند .باالتر بودن نمره در هر حیطه نشان
دهنده بدتر بودن کیفیت زندگی و پایین تر بودن نمره نشان دهنده بهتر بودن کیفیت زندگی
بود .یافته ها :بدترین امتیاز کسب شده کیفیت زندگی در بعد واز و موتور و مربوط به
عالمت گرگرفتگی بود .زنان شاغل در ابعاد جسمی کیفیت زندگی بهتری نسبت به افراد خانه
دار داشتند ،کیفیت زندگی زنان سیگاری در ابعاد | واز و موتور و روانی به طور معناداری
پایین تر از زنان غیر سیگاری بود .بین متغیرهای سنی سطح تحصیالت ،ورزش ،درآمد و
وضعیت سالمتی با کیفیت زندگی ارتباط معناداری وجود نداشت .نتیجه گیری :پایین ترین
امتیاز مربوط به کیفیت زندگی زنان یائسه در بعد واز و موتور بود .سیگار کشیدن و خانه دار
بودن باعث کاهش امتیاز کیفیت زندگی در برخی ابعاد آن شدند

عابدی ،جرفی،

بررسی سبک زندگی

مقاله پژوهشی

باتوجه به تأثیر سالمت زنان برسالمت خانواده و جامعه این مطالعه با هدف بررسی سبک

افشاری

ارتقا دهنده سالمت و

سالمت جامعه

زندگی ارتقا دهنده سالمت و عوامل مرتبط با آن در زنان سنین باروری شهر اهواز انجام
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()۶۹۳3

عوامل مرتبط با آن در

گرفت .این مطالعه بر روی  ۶۲66نفر از زنان سنین باروری مراجعه کننده به  ۶6مرکز

زنان سنین باروری

بهداشتی شهر اهواز که به صورت چند مرحله ای انتخاب شده بودند ،انجام شد .باتوجه به
تأثیر برخی ویژگی های دموگرافیک برسبک زندگی ارتقا دهنده سالمت ،برنامه ریزان سالمت
و ارائه دهندگان خدمات سالمت به زنان با اگاهی از این نکات میتوانند گام های مفیدی در
جهت ارتقای سالمت زنان بر دارند.

فرشاد بخت ،تدین
عابدی ()۶۹۳3

بررسی تاثیر پیاده روی مجله زنان مامایی
با گام شمار بر کیفیت

و نازایی ایران

این مطالعه با هدف تعیین تاثیر پیاده روی منظم با گام شمار بر کیفیت ذهنی خواب زنان
یائسه در مراکز بهداشتی درمانی اهواز انجام شد.روش کاراین مطالعه کارازمایی بالینی در سال

ذهنی خواب زنان

 ۳۹بر روی  ۶۶۲زن یائسه واجد شرایط در مراکز بهداشتی درمانی اهواز انجام شد.نتایج این

یائسه

پژوهش نشان می دهد پیاده روی منظم در زنان یائسه کیفیت ذهنی خواب را حفظ می کند و
میتواند باعث ارتقاء کیفیت ذهنی خواب زنان شود.لذا با توجه به نتایج مطالعه در دسترس
بودن منابع حمایتی در سیستم های بهداشتی درمانی ،لزوم برگزاری جلسات اموزشی فعالیت
فیزیکی و پیاده روی در مراکز مختلف بهداشتی درمانی هرچه بیشتر اشکار می شود

رفتارهای خودمراقبتی

غدد درون ریز و

در این مطالعه مقطعی ،توصیفی -تحلیلی  ۶36بیمار زن مبتال به دیابت نوع  ۲که به درمانگاه

باجی ،زمانی

علویجه ،نوح جاه و و عوامل مرتبط با آن

متابولیسم ایران،

دیابت شهر اهواز مراجعه کرده بودند مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که میانگین

حقیقی زاده ( )۶۹۳۹در زنان مبتال به دیابت دوره شانزدهم،

نمرات خودمراقبتی در بیماران  ۳۹/۹6±۶۶/۶۶و نشان دهنده خودمراقبتی متوسط بود.

شماره -36۶ ،۱

بیشترین میانگین نمرات خودمراقبتی مربوط به رژیم غذایی و مصرف صحیح داروها و

۹۳۹

کمترین میانگین مربوط به انجام آزمایش قندخون و فعالیت فیزیکی بود .همچنین میانگین

نوع ۲

نمرات خودمراقبتی براساس سطح تحصیالت ،مدت ابتال به دیابت ،شبکه زندگی ،قندخون
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ناشتا و نحوه مراجعه به پزشک به طور معنی داری متفاوت بود.
خیریت ،زمانی

بارداری ناخواسته،

علویجه ،عربان و

دالیل ناخواسته تلقی

آموزش ،بهداشت در سال  ۶۹۳۲می باشد .براساس این پژوهش مضمون اصلی ناخواسته بودن بارداری شامل

خیریت ()۶۹۳۹

شدن یک بارداری:

و ارتقای سالمت ،سه زمینه بود )۶ :شرمندگی ناشی از هنجارهای ذهنی مرتبط با بارداری  )۲احساس تنهایی و

مطالعه کیفی

این پژوهش براساس یک رویکرد کیفی از نوع تحلیل درون مایه در شهرستان اهواز و بهبهان

سال دوم ،شماره درک حمایت اجتماعی ناکافی و  )۹ترس از عواقب ناگوار بارداری .یافته های پژوهش نشان
 ۶۶۹-۶۱3 ،۲دهنده دالیل روان شناختی احساس ناخواسته بودن بارداری براساس تجربیات زنان است.

اسفندیاری نژاد،

میزان انطباق مراقبتهای

نجار ،افشاری،

دوران بارداری ارائه

حقیقی زاده و

شده در سه ماهه اول

غالمی ()۶۹۳۹

و زمان تشکیل پرونده
بارداری با استاندارد

چهارمین همایش نتایج نشان داد که ارائه مراقبت ها هنگام تشکیل پرونده بارداری در  8/88درصد موارد انطباق
سراسری متوسط و در  ۲/۶۶درصد موارد انطباق خوبی با استاندردهای کشوری داشت .اقدامات انجام
راهکارهای ارتقاء شده در سه ماهه اول بارداری در  3/۳6درصد موارد انطباق ضعیف و در  ۱/۲۳درصد موارد
کیفیت انطباق متوسط با استانداری کشوری داشت.
خدماتپرستاری و
مامایی

کشوری در مراکز
بهداشتی درمانی
شهرستان اهواز در
سال ۶۹۳۶
فرجاله چعبی

مقایسه افسردگی در

()۶۹۳۹

زنان خودسوخته
بیمارستان طالقانی و

اولین کنفرانس

جهت انجام این پژوهش از  ۶66زن خودسوخته به عنوان نمونه در دسترس از بیمارستان

روانشناسی و علوم طالقانی اهواز و  ۶66زن عادی و بدن سوختگی ساکن اهواز به روش نمونه گیری تصادفی
تربیتی

انتخاب شدند .با توجه به نتایج به دست آمده به نظر میاید زنان افسرده از آسیبپذیری
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زنان عادی شهرستان

بیشتری برای اقدام به خودسوزی برخوردارند و الزم است متخصصین امر با شناسایی این

اهواز

پیشگیریهای الزم را جهت کم کردن افکار خودسوزی زنان به عمل آورند

شریفی ،جلیلی،

بررسی سالمت

علوم

نجار ،یزدی زاده و

عمومی و عوامل

رازی ،دوره  ۲/8 ،۲۶درصد در افسردگی بود .درارتباط سنجی بین سن با آیتم های سالمت عمومی ونمره کل

حقیقی زاده ( )۶۹۳۹مرتبط با آن در زنان
یائسه شهر اهواز سال

پزشکی یافته ها نشان داد که بیشترین و کمترین اختالل به ترتیب  ۲/۶3درصد در کارکرد اجتماعی و

شماره  -۱۶ ،۶۲8ارتباط معنی دار وجود داشت .تحصیالت با تمام آیتمهـا و نمـره کـل رابطـه معنـی دار
۶۳

معکـوس و در ارتبـاط سـنجی سـایر ویژگـی هـای دموگرافیک رابطه معنی دار دیده شد.

۶۹۳۲
باجی ،زمانی،

رفتارهای خودمراقبتی

مجله غدد درونریز هدف این پژوهش  ،بررسی رفتارهای خود مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتال به

حقیقی زاده ( )۶۹۳۹و عوامل مرتبط با آن و متابولیسم ایران -دیابت نوع  ۲بود .مواد و روش ها " :در مطالعه مقطعی ،توصیفی  -تحلیلی حاضر  ۶36بیمار
در زنان مبتال به دیابت دوره شانزدهم-
زن مبتال به دیابت نوع  ۲که از آذر تا اسفند سال  ۶۹۳۲به درمانگاه دیابت شهر اهواز مراجعه
شماره ۱
نوع ۲
کرده بودند ،بررسی شدند .یافته ها :میانگین نمرات = خودمراقبتی در بیماران  ۳۹/۹6و نشان
دهنده ی خود مراقبتی متوسط بود .بیشترین میانگین نمرات خودمراقبتی مربوط به رعایت
رژیم غذایی  ۲8/۶۱و مصرف صحیح داروها ۳3/۶و کمترین میانگین مربوط به انجام آزمایش
قند خون –  8۳/۶و فعالیت فیزیکی ۲3/۲بود .میانگین نمرات خودمراقبتی براساس سطح
تحصیالت ،مدت ابتال به دیابت = شبکه ی زندگی ،قند خون ناشتا و نحوهی مراجعه به
پزشک به طور معنی داری متفاوت بود .این متغیرهای معنی دار به جز قند خون ناشتا  ٪۲۹از
واریانس خود مراقبتی را تبیین می نمودند .نتیجه گیری :یافته های پژوهش حاضر می تواند
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در طراحی و اجرای برنامه های آموزشی با هدف ارتقا رفتارهای خود مراقبتی و کنترل موثرتر
دیابت نوع  ۲در زنان مفید باشد
جلیلی وهمکاران

بررسی ارتباط میزان

()۶۹۳۹

فعالیت فیزیکی و

مجله زنان مامایی مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان فعالیت فیزیکی و ارتباط آن با شدت عالئم یائسگی انجام
ونازایی ایران

شد .این مطالعه مقطعی در سال ۳۲بر روی  ۱66زن یائسه انجام شد .نمونه گیری بصورت

شدت عالئم یائسگی

خوشه ای انجام شد .بیشترین شکایت افراد از عالئم یائسگی در مقیاس متوسط شدید و

در زنان یائسه شهر

خیلی شدید مربوط به اختالالت خواب  ،درد عضالنی و گرگرفتگی بود .ورزش در تثبیت

اهواز

گردش خون طبیعی و سایر فعالیت های فیزیولوژیک بدن در دوران یائسگی نقش بسیار
مهمی دارد.
لذا به تمام زنان پیشنهاد می شود که جهت کاهش عالئم و عوارض ناشی از یائسگی فعالیت
بدنی مناسب را در برنامه های روزانه خود قرار دهند .همچنین تغیر سبک زندگی و ایجاد
وضعیت سالمتی مناسب در سنین قبل و بعد از یائسگی در زنان می تواند عالئم بالینی
یائسگی را کاهش داده و شرایط و کیفیت بهتری در زندگی بعد از یائسگی ایجاد کند.
نشریه پایش

این مطالعه کیفی تعداد  ۶8نفر زن باردار یا زایمان کرده در بیمارستان ها یا مراکز بهداشتی

عباس پور

ترس زنان از زایمان

وهمکاران

وتأثیر آن بر انتخاب

شهر اهواز برای استخراج تجربیات زنده از انتخاب روش زایمان مورد مصاحبه عمیق بدون

()۶۹۳۹

روش زایمان

ساختار قرار گرفتند .در این مطالعه درون مایه اصلی زایمان هراسی ،شامل ترس از فرایند
زایمان(ترس عمومی از زایمان ،ترس از درد زایمان ،ترس از سخت بودن زایمان طبیعی،
ترس از غالفگیر شدن در حین زایمان طبیعی) و نگرانی از عوارض زایمان طبیعی (ترس از
عوارض جنینی-نوزادی و نگرانی از تغییر فرم بدن زنانه در زایمان طبیعی ) استخراج
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گردید.بنابراین با برنامه ریزی الزم در خصوص به کارگیری روش های کاهش ترس از
زایمان ،همچنین با انجام مشاوره با مادرانی که عمل سزارین را انتخاب می کنند ،می توان
میزان سزارین های غیر ضروری را کاهش داد.
حیاتی ،جهانی و

باورهای بهداشتی در

نشریه

پژوهشی -اکثریت نمونه ها در گروه  3۶-۶6سال ( 3۶درصد) ،تحصیالت زیر دیپلم ( 3۶/۳درصد) و

موسوی ()۶۹۳۲

مورد ماموگرافی در

تحلیلی

پرستاری متأهل ( 8۱/۳درصد) بودند .اولین مراجعه برای انجام ماموگرافی ( 38/۹درصد) ،جهت

زنان مراجعه کننده به

الیگودرز،

مراکز ماموگرافی شهر

چهارم ،شماره  ۱و ( 8/68درصد) سابقه مثبت نداشتند .نتایج نشان داد شایعترین مانع برای انجام ماموگرافی،

دوره غربالگری سرطان پستان ( 3۳/۲درصد) .از نظر سابقه سرطان پستان در بستگان درجه یک
انجام خودآزمایی پستان برای یافتن تغییرات به جای ماموگرافی بود که  ۳۳/۲درصد با آن

اهواز

.۱۶-۳۲ ،۳

شفعتی و زاهدی

رابطه پزشک -بیمار:

تحقیقات کیفی در

()۶۹۳۲

بوم شناسی معاینه

علوم سالمت ،دوره روش کیفی مشاهده مشارکتی و در مرحله تجزیه و تحلیل داده ها از رویه تحلیلی کدگذاری

گروهی بیماران در

دوم ،شماره ،۶

نظری استفاده شد .جامعه هدف ،زنان مراجعه کننده به مطب های خصوصی متخصصان زنان

مطب های خصوصی

3۱-۱۶

و زایمان شهر اهواز در نظر گرفته شدند که  ۲8مورد از تعامالت این بیماران با پزشکان به

موافق بودند .بین تعداد مراجعات برای انجام ماموگرافی و نمره کلی باورهای بهداشتی ارتباط
معناداری وجود داشت .به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می دهد زنان جامعه ایرانی نیاز به
آموزشهای الزم در زمینه بیماری سرطان پستان ،روش های تشخیصی و غربالگری دارند.

شهر اهواز

در پژوهش حاضر از راهبرد کیفی قوم نگاری بهره برده شد .برای جمع آوری داده ها از

شیوه نمونه گیری نظری انتخاب و مورد مشاهده قرار گرفت .بر اساس تحلیل داده های به
دست آمده ،موارد بسیار کم از تعامالت بیمار و پزشک در مطب های مورد بررسی ،مصداق
رفتار مشارکتی بود .این مورد در مطب هایی که در آنها ویزیت گروهی انجام می شد به
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مراتب کمتر از مطب های مشاهده شد .شناخت جنبه های زیستی ،اجتماعی و فرهنگی
بیماری می تواند بر شیوه ارتباطی پزشک در برخورد با بیمار و درک بهتر مسائل و مشکالت
جسمی و روحی آنان تاثیر گذارد و حتی پزشک را در رسیدن به تشخیص صحیح و انتخاب

و ارایه گزینه درمانی مناسب و کارآمد یاری کند.
جمع بندی تحقیقات گذشته

با توجه به پیشینه های تحقیق در حوزه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،بهداشت و سالمت که در باال ذکر شده اند ،چالش ها ،مشکالت و آسیب های حوزه زنان
استان خوزستان بطور خالصه در جدول  3آورده شده است.
جدول  :4-3جدول بررسی چالش ها ،مشکالت و آسیب های حوزه زنان بر اساس مطالعات و تحقیقات علمی گذشته
چالش ها ،مشکالت و آسیب ها

ردیف
.۶

افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست

.۲

کم شدن فرصت ازدواج برای دختران و باال رفتن نرخ تجرد دختران و تاخیر و افزایش سن ازدواج در بین دختران استان خوزستان

.۹

کم رنگ شدن نقش خانه داری و فرزند پروری

.3

کاهش باروری در زنان

.۶

افزایش آسیب های اجتماعی و خشونت خانگی (طالق  ،اعتیاد)...

.۱

افزایش خانواده های تک والد

.۳

عدم حمایت های مالی دولت از زنان علیرغم افزایش خانوارهای زن سرپرست
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.8

زنان در سازمان ها درصد اندکی از نیروی کار را تشکیل داده و در برابر اکثریت مردان در اقلیت می باشند.

.۳

زنان در مقایسه با مردان در موقعیت های نابرابری از لحاظ حقوق و فرصت های ارتقاء شغلی ،آموزش و ثبات شغلی ،شبکه روابط شخصی و تمرکز
قدرت در ساختار سازمان قرار دارند.

.۶6

زنان نسبت به مردان در سازمان های بروکراتیک احساس بی قدرتی را تجربه میکنند.

.۶۶

افزایش سرطان پستان در بین زنان  ،بواسطه عدم آگاهی در مورد روش غربالگری

.۶۲

خشونت خانگی عامل طیف وسیعی از مشکالت بهداشتی  ،سالمت جسمی  ،روانی  ،اجتماعی و خانوادگی

.۶۹

عدم توجه به سواد سالمت و خود مراقبتی در بین زنان

.۶3

یکی از مهمترین مشکالت زنان جویای کار ورود به بازار های شغلی است.

.۶۶

افزایش معلولیت صوتی معلمان زن مدارس استثنایی

.۶۱

عدم برخورداری زنان از سبک زندگی مناسب و عادت های صحیح رفتاری

.۶۳

گرایش فزاینده زنان به اعتیاد به اینترنت با توجه به تاثیرگذاری عوامل متزلزل کننده بنیاد خانواده (فقر اقتصادی ،دوستان ناباب ،مشکالت اجتماعی
خانواده و نحوه گذراندن اوقات فراغت)

.۶8

پایین بودن رفتارهای مشارکتی بین پزشک-بیمار به دلیل عدم اعتماد به پزشک در ویزیت های گروهی

.۶۳

عدم انطباق خدمات مراقبت های سه ماهه اول بارداری مادران در مراکز بهداشتی درمانی با استانداردهای کشوری

.۲6

پایین بودن باورهای بهداشتی زنان در مورد اهمیت و انجام معاینات ماموگرافی با توجه به لزوم انجام آن با افزایش سن

.۲۶

باال بودن میزان خوددرمانی در بین زنان و عدم به کارگیری آموزش های الزم در این زمینه

.۲۲

متوسط بودن رفتارهای خودمراقبتی در زنان مبتال به دیابت و لزوم ارائه آموزش های الزم به آنها در این زمینه

.۲۹

ناخواسته تلقی شدن بارداری با توجه به کلیشه های ذهنیتی ،روان شناختی و اجتماعی مضر
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.۲3

پایین بودن دانش خودمراقبتی زنان و عدم ارائه آموزش های الزم به آنها

.۲۶

پایین بودن خودکارآمدی و عزت نفس زنان برای کاهش خشونت از طرف شوهر

.۲۱

پایین بودن سالمت عمومی در بین زنان یائسه

.۲۳

وجود خودکشی برخی زنان بواسطه اذیت و آزار های همسرانشان

.۲8

تجربه تعرض جسمی در دوران  -کودکی یا بزرگسالی برخی از زنان

.۲۳

ارتباط امید به آینده و کیفیت زندگی با افسردگی در بین زنان مطلقه و متقاضی طالق

.۹6

کاهش عملکرد شغلی زنان در ادارات و سازمانها به دلیل تبعیض جنسیتی

.۹۶

کاهش مشارکت اجتماعی زنان بواسطه الگوی تصمیمگیری مردمحور در خانواده

.۹۲

عدم محاسبۀ ارزش افزودۀ کار خانه داری زنان همسردار (شاغل و خانه دار)

.۹۹

افزایش خشونت خانگی علیه زنان بواسطه فقر معیشتی ،عدم اشتغال زنان ،اعتیاد مردان ،تعدد زوجات ،نابرابری جنسیتی ،نگرش مردساالرانه ،بی
سوادی مردان و پایین بودن آستانه تحریکپذیری جوانان

.۹3

عدم وجود جلسات آموزشی فعالیت فیزیکی و پیاده روی برای زنان در مراکز مختلف بهداشتی درمانی

.۹۶

عدم وجود شرایط و امکانات جهت شادی و شادکامی زنان

.۹۱

کمبود مکانها و پارک های مناسب زنان جهت ورزش و پیاده روی

.۹۳

وجود بستر اجتماعی-فرهنگی ارتکاب قتلهای ناموسی

.۹8

عدم توجه شایسته به نقش زنان در دفاع مقدس

.۹۳

کودک همسری

.36

نرخ پایین اشتغال زنان
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.3۶

نرخ پایین شاخص های سالمت و سالمت روان زنان

.3۲

تبعیض و نابرابریهای جنسیتی زنان

.3۹

ضعف و فقر فرهنگی زنان

.33

فقر و محرومیت اقتصادی زنان

.3۶

وجود فرهنگ مردساالرانه و سلطه گرایانه علیه زنان

.3۱

امنیت اجتماعی زنان

.3۳

عدم آگاهی والدین با آسیبهای ناشی از ازدواجهای زود هنگام دختران
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