
 

 

 

 

 عنوان طرح پژوهشي
ارزیابی تغذیه دهانی  جهت اولیههای تغذیه ای  ابزارمهارتاعتبار سنجی 

 س  زودر شیرخواران

 459533 كد طرح

 بتول بهرامی نام و نام خانوادگي مجري طرح

 پرستاری و مامائی دانشكده/مركز تحقيقاتي

 

، استفاده نماينداز نتايج طرح به طور مستقيم كه بتوانند  هاييافراد يا گروهلطفاً ضمن انتخاب ) مخاطبان طرح پژوهشی. 1

 (بدهيد ۵تا  ۱به هر كدام از آنها وزن 

 (ها، رسانهبيمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان

 (...، ماماها و پرستاران، داروسازان، پزشكان) کنندگان خدمات سالمترائها

 غذا و دارو، معاونت بهداشتي و ...(سازمان، دانشگاهبيمارستان، )مديران  گزاران نظام سالمتو سیاستدیرانم

 (...كارخانجات دارويي، صنايع غذايي، تجهيزات پزشكي و ) های تولیدیاران و بخشگذسرمایه

 (مديران خارج از نظام سالمتبهزيستي، آموزش و پرورش، خيرين، ، هاي مردم نهادسازمان )مثالً یر مخاطبیناس

 . استخراج و نگارش پیام پژوهشی2

 كلمه( ۱۵)حداكثر  الف. عنوان پیام یا خبر

براي شناسائي مشكالت تغذيه شيرخواران زودرس  داراي روائي و پايائي مناسب ابزار مهارتهاي تغذيه اي اوليه 

 مي باشد. 

 كلمه( 04 )حداكثر موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

زودرس در رشد و تكامل آنها نقش به سزائي دارد وتوجه به آن از اهميت   شيرخوارانمشكالت تغذيه اي 

اعتبار سنجي ابزار مهارتهاي تغذيه اي اوليه  جهت مطالعه ي حاضر با هدف خاصي برخوردار مي باشد. 

  نوزاد زودرس انجام شد . ۱۵4شناسائي مشكالت تغذيه اي شيرخواران بر روي 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  های پژوهشیکاربرگ ترجمان دانش طرح
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 بنویسید:زبان ساده بدون استفاده از واژگان تخصصی و به را به  پژوهشاصلی های پیامها و یافته ج.

 .باشدميها بر عهده مجري طرح مسؤوليت صحت پيامتوجه: 

 كلمه( ۵4)حداكثر : 1پیام شماره 

پيام براي پزشكان و پرستاران :  ابزار مهارتهاي تغذيه اي اوليه داراي روائي و پايائي مناسب مي باشد و جهت 

 شناسائي مشكالت تغذيه اي نوزادان زودرس مفيد و كاربردي مي باشد 

 كلمه( ۵4)حداكثر : 2پیام شماره 

در شناسائي مشكالت نغذيه اي  پيام براي دانشگاه : با توجه به كاربردي بودن ابزار مهارتهاي تغذيه اي اوليه 

  الزم است جهت افزايش مهارت پرستاران و پزشكان در استفاده صحيح از اين ابزار در متون آموزشينوزادان 

 .دانشگاهي مربوط به واحد درسي نوزادان گنجانده شود

 

 كلمه( 04)حداكثر  هاد برای کاربرد نتایجد. پیشن

جهت  در بخش نوزادان استفاده از ابزار مهارت هاي تغذيه اي اوليه توسط پرستاران آموزش چگونگي 

متعاقباً برنامه  نوزادان وفوق تخصص  گزارش به پزشک  شناسايي مشكالت تغذيه اي شيرخوارن  زودرس و

 زودرس .ريزي براي رفع مشكالت ونهايتاً تغذيه موثر وكارآمد شيرخواران 

 

 مورد را انتخاب كنيد(بيش از يک توانيد )ميکنید؟های انتقال پیام را پیشنهاد مید. کدامیك از روش

 براي معرفي نتايج پژوهش كنندگان بالقوهو استفاده نفعانذيگروه مخاطب، تشكيل جلسه با   ☒

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 ها و مجالت كثيراالنتشارنتشار نتايج پژوهش در روزنامها  ☐

 سازمانيهاي درونها و بولتنانتشار نتايج در خبرنامه  ☐

 ها و سمينارهاي داخليكنفرانسارائه در   ☒

 ها و سمينارهاي خارجيارائه در كنفرانس  ☒

 هاهاي پژوهش به خبرنگاران و شركت در مصاحبهارائه يافته  ☐

 هاي هدفبراي گروهكامل گزارش خالصه يا ارسال   ☐

 كنندگان بالقوهاستفادهسايت براي دسترسي قرار دادن خالصه يا گزارش كامل طرح بر روي وب  ☒

 به زبان ساده و متناسب با مخاطبين تهيه راهنما، بروشور، كتابچه، و غيره  ☐



 

 سازي نتايج پژوهش )ثبت اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غيره(انجام اقدامات الزم براي تجاري  ☐

 ساير موارد )لطفاً نام ببريد(  ☐

 

 :. چكیده طرح تحقیقاتی4

زودرس شايع مي باشد لذا توجه به آن از  شيرخوارانمشكالت تغذيه اي ازآنجائي كه  :زمینه و هدف ..

زودرس ،پزشكان و  شيرخواراناهميت خاصي برخوردار است .در اين راستا جهت مشاهده تغذيه دهاني 

را بررسي و  وارانشيرخمشكالت تغذيه اي پرستاران نياز به استفاده از ابزارهاي خاص دارندتا قادر باشند 

شناسائي نمايند. شناسائي به موقع مشكالت تغذيه اي در درمان مناسب ،تغذيه مطلوب وتكامل مهارت هاي 

تغذيه دهاني موثر مي باشد.هدف از اين مطالعه اعتبارسنجي ابزارمهارت هاي تغذيه اي اوليه جهت ارزيابي 

 .زودرس بوده است  شيرخوارانتغذيه دهاني 

در اين مطالعه توصيفي از نوع اعتبارسنجي پس از كسب اجازه از طراح ابزار، نسخه اصلي با :مواد وروش 

به فارسي برگردانده ومراحل روائي صوري و محتوا انجام  Backward-Forwardاستاندارد استفاده از روش

نمونه  04)نوزاد ۱84شد. پس از ويزيت متخصص نوزادان ، ابزار توسط پژوهشگر از طريق مشاهده براي

درطي يک نوبت شير خوردن ، تكميل گرديد.به منظور ارزيابي روائي سازه از تحليل عاملي اكتشافي پايلوت(

 پرسشنامه هاي تكميل شده ، استفاده گرديد .پايائي پرسشنامه نيز با محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ارزيابي شد .

هاي ابزار مهارت هاي تغذيه اي اوليه داراي اعتبار نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كليه آيتم  :یافته ها

 روائي شاخص مطالعه اين درصوري بوده و بر اساس اعتبار سنجي محتوا نهايتاً دو آيتم از ابزار حذف گرديد.

براساس اجراي تحليل عاملي آيتم هاي ابزار با احراز آمد. بدست1۱/4( مقدار (S-CVI/AVEمحتوي كل ابزار

( ابزار مهارت 0/4مورد ارزيابي قرار گرفتند وبا توجه به بار عاملي همه آيتم ها ) باالتر از  0/4حداقل بارعاملي  

( 88/4هاي تغذيه اي اوليه از اعتبار سازه مناسب برخوردار بوده است .ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه )

 محاسبه گرديد.

 اي اوليه داراي پايايي و روايي مطلوب   براساس نتايج پژوهش پرسشنامه مهارت هاي تغذيه: نتیجه گیری 

 مي باشد .   

 اعتبارسنجي ،تغذيه دهاني ،شيرخواران زودرس ها:کلیدواژه

 

  ( مستخرج از طرح:آدرس اینترنتی مقاله )های. 3
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باشد. لذا نفعان ميها به ذيز اهداف مهم ترجمان و تبادل دانش، انتقال نتايج از پژوهشاز آنجائي كه يكي ا

هاي تحقيقاتي انجام شده در هاي مستخرج از طرحمعاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان پيام

هاي مؤثر در اختيار ستفاده از روشآنها را با ا« كشور هاي سالمتپايگاه نتايج پژوهش»دانشگاه را عالوه بر درج در 

هاي تحقيقاتي دانشگاه براي استخراج و به منظور كمک به پژوهشگران و مجريان طرح ،قرار دهد. اين راهنمامخاطبان 

 هاي پژوهشي تهيه شده است. نگارش پيام

مسؤوليت صحت محتواي ، بنابراين، شودهاي پژوهش توسط مجري طرح تحقيقاتي نوشته ميپياماز آنجائي كه 

 باشد. بخش به شرح ذيل مي 0هر پيام پژوهشي شامل  باشد.آنها بر عهده وي مي

بر اساس است كه جمله خبري شامل يک حداكثر يک سطر و پيام پژوهشي خبر يا عنوان  عنوان پیام خبر:

تاثير مصرف دارچين بر كنترل ز حاكي ا پژوهشنتيجه چنانچه  ،شود. به عنوان مثالنوشته مي پژوهشترين يافته مهم

 را انتخاب نمود. « موثر است 2مصرف دارچين در كنترل ديابت نوع  »عنوان توان ميباشد،  2بيماري ديابت نوع 

جمله است كه در آن به معرفي مسأله و  0تا  0اي كوتاه و حداكثر شامل مقدمه :موضوعاهمیت مقدمه و 

 شود. نمونه پرداخته مي  اهميت آن و در صورت نياز جامعه آماري و تعداد

هاي ترين يافتهپيام پژوهشي خالصه مهم نيست.و يا چكيده پژوهش خالصه ، پيام پژوهشيمتن پیام پژوهشی: 

 ،عموم مردم هستند. حتي در مواردي كه مخاطب ،است. مخاطب اصلي پيام پژوهشيو غيرتخصصي طرح به زباني ساده 

ساده و با  يبه زبان پيام پژوهشي بايست نهايت تالش صورت گيرد كهميباز هم  گروهي غير از عموم جامعه است،

 نوشته شود.واژگان تخصصي كمترين تعداد 

جمله،  0يا  2در  حداكثرصورت اختصاصي و عملي در اين بخش، پژوهشگر به پیشنهاد برای کاربرد نتایج: 

 . نويسدرا ميترين كاربردهاي نتايج پژوهش مهم

  

اصفهاندانشگاه علوم پزشكي   

 های پژوهشیراهنمای استخراج و نگارش پیام

راهنمای(1)فرم  های پژوهشیترجمان دانش طرح  



 

 

 

 

 

مقایسه دو روش مختلف تدریس: آموزش حضوری و آموزش الكترونیكی مبتنی بر وبالگ به 

 شیوه بحث گروهی

 شود.ميآموزش الكترونيكي مبتني بر وبالگ منجر به افرايش يادگيري فراگيران عنوان خبر: 

 گزاران اعضاي هيات علمي، مديران و سياست نوع مخاطب:

با توجه به اهميت آموزش الكترونيک در آموزش علوم پزشكي، طراحي و راه اندازي  مقدمه و اهمیت:

تكنيكهاي نوين آموزشي اهميت دارد. مطالعه ي حاضر با هدف مقايسه ي دو روش آموزش حضوري و 

 نفر از دانشجويان رشته تغذيه انجام شد. ۱۱0نيمه تجربي بر روي به روش آموزش الكترونيک مبتني بر وبالگ 

آموزش الكترونيكي مبتني بر وبالگ در مقايسه با آموزش حضوري به یام برای اعضای هیأت علمی: پ

 باشد.داري در فراگيران اثرگذار ميطور معني

با توجه به كارآمدي آموزش الكترونيكي مبتني بر وبالگ نسبت به گزاران: پیام برای مدیران و سیاست

هاي تشويقي براي ترغيب اعضاي هيأت علمي براي اتخاذ سياستآموزش حضوري در ارتقاي سطح يادگيري، 

 وش ضروري است.استفاده از اين ر

تواند ها به عنوان فرصتي مناسب براي آموزش الكترونيک مياستفاده از وبالگ :پیشنهاد برای کاربرد نتایج

اي از ضروريات رايانههاي سازي و افزايش مهارتدر ارتقاي سطح آموزش مؤثر باشد. با اين حال، فرهنگ

    باشد.استفاده از اين روش مي

  

 پيام پژوهشي نمونه



 

 

 

 

 

 

Effect of exercise therapy on quality of life of patients with multiple 

sclerosis in Iran: a systematic review and meta-analysis 

 است.ورزش در بهبود بيماري ام اس مؤثر  عنوان خبر:

 گزارانها، پزشكان، مديران و سياستمردم و رسانهنوع مخاطب: 

هايي كه بر كيفيت ناتواناييرونده است كه از طريق يک بيماري مزمن و پيش اساممقدمه و اهمیت: 

شود. پژوهش حاضر يک مطالعه مرور سيستماتيک و فراتحليل داده مي گذارد تشخيصزندگي افراد تاثير مي

 .آن ميزان تاثير ورزش در كيفيت زندگي بيماران در ابعاد جسماني و رواني بررسي شده است است كه در

 ورزش در بهبود بيماري ام اس مؤثر است. پیام برای مردم:

هاي مختلف در ارتقاي سالمت ذهني و ميزان اثربخشي تمرينات ورزشي با پروتكل پیام برای پزشكان:

 باشد.درصد مي 1۵جسمي و كيفيت زندگي مبتاليان به ام اس در جامعه ايراني تا 

با حمايت از بيماران ام اس براي انجام تمرينات ورزشي، عالوه بر گزاران: پیام برای مدیران و سیاست

 هاي درمان را تا حدود زيادي كاهش داد.توان هزينهمي تسريع روند بهبود،

اس وجود دارد. با شواهد بسيار قوي براي تاييد تاثير ورزش در بهبود بيماري ام پیشنهاد برای کاربرد نتایج:

 باشد. اين وجود، مطالعات بيشتري براي طراحي و ارائه يک برنامه ورزشي مؤثر مورد نياز مي

 پيام پژوهشي نمونه


