
 

 

 

موقع نوجوان با وزن کم رشد جسمي و عالئم روان شناختي دختران ای مقایسه  بررسي عنوان طرح پژوهشي

 5961-69درشهر اصفهان سالتولد و وزن طبیعي 

 

 3957575 کد طرح

 سهیال احسان پور نام و نام خانوادگي مجری طرح

 
 مامایي -دانشكده پرستاری دانشكده/مرکز تحقیقاتي

 

هایي هستند که بتوانند )منظور از مخاطب افراد یا گروهه كساني هستند؟ چمخاطبان طرح پژوهشي . 1

 استفاده نمایند(از نتایج طرح به طور مستقیم 

 (5بیماران مبتال به دیابت نوع مردم،  مثالً اطب خود را دقیقأ مشخص کنید.)مخ گیرندگان خدمات سالمتالف. 

 والدین کودکان دارای وزن کم موقع تولد

 

 (بهداشتي تمعاونو دارو،  غذاسازمانانشگاه، بیمارستان، دمدیرانمثالً )گزاران نظام سالمتسیاست وب. مدیران

 و يعیرطبیغ وزن با نوزاد تولد یهاامدیدانش مربوط به پدانشگاه ها و معاونت بهداشت و درمان در جهت توسعه 

 و تصویب دستورالعمل ها و سرفصل های درسي در این حوزه. آن به مربوط عوارض

 

 (پزشكان، داروسازان، پرستاران، ماماها و غیره)مثالً  كنندگان خدمات سالمتارائهج. 

 به مربوط عوارض و يعیرطبیغ وزن با نوزاد تولد یهاامدیپزشكان و ماماها در توسعه دانش مربوط به پ د،یاسات

 افزایش آگاهي و توجه مشاوران در مسائل مربوط به بلوغو  آن

 

 )مثالً کارخانجات دارویي، صنایع غذایي، تجهیزات پزشكي و غیره(های تولیدیگزاران و بخشسرمایهد. 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 (مدیران خارج از نظام سالمتبهزیستي، آموزش و پرورش، خیرین، ، ردم نهادهای مسازمان )مثالًسایر مخاطبینهـ. 

آموزش و پرورش در جهت افزایش آگاهي مشاوران در مسائل بلوغ و ارائه اطالعات دقیق و راهنمایي در این موضوع 

 به والدین و دانش آموزان

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

(۲ )فرم های پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح  



 

 

 

 

 بنویسید: زبان ساده های طرح پژوهشي خود را بهانجام كار، و یافتهروش ، اهمیت. ۲

کودکان کم وزن در  یبر رو يدوره نوجوان در یا مطالعه کنون تا نكهیتوجه به ابا  :الف. اهمیت موضوع

 ریمطالعات انجام گرفته شده در سا جیصورت نگرفته و نتا يو عالئم روانشناخت يرشد جسم یرو بر رانیا

 یها یماریب و فشارخون و ابتید ،يهمچون افسردگ يبا مسائل احتماالدهد وزن تولد کم  يکشورها نشان م

 يبا بررس و باشد داشتهارتباط  يزرگسالب در اضطراب و يافسردگ همچون يروان اختالالت و عروق و قلب

 .افتیآنان دست  يانسالیدوران م یبرا یبهتر یزیبه برنامه ر توان يم يدر دوران نوجوان شتریب یها

از نواحي  هیناح هر در موجود مدارس نیاز ب یادار مراحل لیپژوهشگر پس از تكم كار:ب. خالصه روش

 یجهت انتخاب نمونه تعدادی از مدارس انتخاب گردید. یا هیسهم بصورت پرورش شش گانه آموزش و

ق یطر از آنها انتخاب گروه، نی( به علت تعداد کم اLBWتولد ) کم وزن مربوط به گروه دانش آموزان با

در  يکه بطور تصادف يدر مدارس (LBW) تولد کم وزن با آموزان دانش هیصورت گرفت و کل یسرشمار

دانش آموزان هر مدرسه براساس شماره پرونده و  نیب و سپس از ندوارد پژوهش شد ندقرار گرفت یرینمونه گ

 يعیدانش آموز با وزن تولد طب دو LBWدانش آموزان  از کیهر  یازا هب)قرعه کشي(  يبه صورت تصادف

رضایت برای شرکت در پژوهش اندازه گیری شاخص های پس از گرفتن ورود انتخاب شد. یارهایمع براساس

 رشد جسمي و تكمیل پرسشنامه انجام گرفت.

 بنویسید:زبان ساده بدون استفاده از واژگان تخصصي و به خود را به  های حاصل از پژوهشپیام ج.

 دانش آموزان با وزن طبیعي نداشتند.والدین دانش آموزان با وزن کم موقع تولد در مشخصات دموگرافیک تفاوتي با  1شماره پیام 

 دانش آموزان با وزن کم موقع تولد در شاخص های رشد جسمي  با دانش آموزان با وزن طبیعي تفاوت داشتند. ۲شماره پیام 

 .تندداشندانش آموزان با وزن کم موقع تولد در شاخص های رشد روانشناختي  با دانش آموزان با وزن طبیعي تفاوت  3شماره پیام 

  4شماره پیام 

  5شماره پیام 



 

 

 

 توانید چندین مورد را انتخاب کنید()مي پیشنهاد شما برای كاربست نتایج پژوهش چیست؟د. 

  برای معرفي نتایج پژوهش کنندگان بالقوهو استفاده نفعانذیگروه مخاطب، تشكیل جلسه با 

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي  

  پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي 

 ها و مجالت کثیراالنتشارنتشار نتایج پژوهش در روزنامها 

 سازمانيهای درونها و بولتنانتشار نتایج در خبرنامه 

 ها و سمینارهای داخليارائه در کنفرانس 

 ها و سمینارهای خارجيارائه در کنفرانس 

 هاخبرنگاران و شرکت در مصاحبههای پژوهش به ارائه یافته 

  های هدفبرای گروهکامل گزارش خالصه یا ارسال 

 کنندگان بالقوهسایت برای دسترسي استفادهرار دادن خالصه یا گزارش کامل طرح بر روی وبق 

 به زبان ساده و متناسب با مخاطبین تهیه راهنما، بروشور، کتابچه، و غیره 

 سازی نتایج پژوهش )ثبت اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غیره(انجام اقدامات الزم برای تجاری 

 )سایر موارد )لطفاً نام ببرید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 عنوان طرح پژوهشي

رشد جسمي و عالئم روان شناختي دختران ای مقایسه  بررسي

موقع تولد و وزن طبیعي درشهر اصفهان نوجوان با وزن کم 

 5961-69سال

 9619191 کد طرح 

 سهیال احسان پور نام و نام خانوادگي مجری طرح

 
 دانشكده پرستاری و مامایي دانشكده/مرکز تحقیقاتي

 

 (کلمه بنویسید 02و هدف پژوهش را حداکثر در )مقدمه  زمینه:

شناختي دختران با وزن كم موقع تولد و وزن رشد جسمي و عالئم روان ای مقایسه  بررسي 

 در سن بلوغ طبیعي

 ( کلمه بنویسد 02روش انجام پژوهش را حداکثر در ) روش اجرا:

مام دانش آموزان با وزن کم موقع تولد و انتخاب با قرعه کشي ناحیه و سپس انتخاب ت 9انتخاب مدارس بصورت قرعه کشي از 

 تكمیل پرسشنامه و اندازه گیری شاخص های رشد جسمي.دانش آموزان با وزن طبیعي.سپس 

 ( کلمه بنویسد 02نتیجه و پیام اصلي پژوهش را به زبان ساده و حداکثر در ) نتیچه:

دانش اموزان با وزن کم موقع تولد از نظر شاخص های رشد جسمي با دانش آموزان با وزن طبیعي تفاوت معنادار داشتند.)اما 

 باشد( اما در شاخص های رشد روان شناختي تفاوتي وجود نداشت.نگران کننده نمي 

 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

(1)فرم  های پژوهشيترجمان دانش طرح فرم  


