
 

 

 

 

مبتال به مصرف   والدساخت و بررسی ویژگیهای روان سنجی ابزار سنجش مشکالت خانواده های دارای  عنوان طرح پژوهشي

 مواد

 

 

 

 

 026693 كد طرح

 نام و نام خانوادگي مجري طرح

 
 حمیده منچري -دكتر جهانگیر مقصودي

 بزيدكتر زهرا س –دكتر موسي علوي  نام و نام خانوادگي همکاران طرح

 دانشکده پرستاري مامایي دانشکده/مركز تحقیقاتي

 

، استفاده نماینداز نتایج طرح به طور مستقیم هاییکه بتوانند افراد یا گروهانتخاب لطفاً ضمن )مخاطبان طرح پژوهشي. 1

 (بدهید ۵تا  ۱به هر كدام از آنها وزن 

 ۵(ها، رسانهبیمارانمردم، )سالمت خدمات گیرندگان 

۵(...پزشکان، داروسازان، پرستاران، ماماها و )کنندگان خدمات سالمترائها 

۵غذا و دارو، معاونت بهداشتي و ...(سازمانبیمارستان، دانشگاه، )مدیران گزاران نظام سالمتو سیاستدیرانم 

۱(...كارخانجات دارویي، صنایع غذایي، تجهیزات پزشکي و )های تولیدیاران و بخشگذسرمایه 

0(مدیران خارج از نظام سالمتبهزیستي، آموزش و پرورش، خیرین، ، هاي مردم نهادسازمان )مثالًیر مخاطبیناس 

باشد؟  تواند از نظر اجتماعي، سیاسي و قوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتي داشته.آیا این خبر مي2

 دانمنمي   خیر   بله

 

 

 استخراج و نگارش پیام پژوهشي .3

 كلمه( ۱۵)حداكثر وان پیام یا خبرالف. عن

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

انشگاه علوم پزشكي اصفهاند  

هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح  



 

 نجش مشكالت خانواده های دارای والدین  مبتال به مصرف موادساخت ابزار س

 

 

 كلمه( 03 )حداكثرموضوع اهمیتمقدمه و ب. 

اعضاي خانواده بوسیله اعتیاد فرد تحت تاثیر قرار مي گیرند. با توجه به اینکه ابزاري جامع و كاملي كه بتواند 

كشور ما یافت نشد. پژوهشگر بر آن شد كه ابزاري را  مشکالت این خانواده ها را در ابعاد مختلف تعیین نماید، در

 براي این افراد طراحي نماید.

 بنویسید:زبان ساده بدون استفاده از واژگان تخصصی و به را به  پژوهشاصلی های پیامها و یافتهج.

 .باشدمي ها بر عهده مجري طرحمسؤولیت صحت پیام.طرح ممکن است یک یا بیش از یک پیام داشته باشدتوجه: 

 كلمه( ۵3)حداكثر : 1پیام شماره 

خانواده  -0ایزوله كننده اجتماعي-9جسماني -نامالیمات رواني -۱در چهار طبقه اصليیافته هاي مرحله كیفي: 

تنگناي اقتصادي طبقه بندي شدند كه یافته نشان دادند كه اعضاي خانواده داراي والد مبتال به مصرف  -0گسسته

 اني، جسماني، اجتماعي، خانوادگي و اقتصادي رنج مي برند.مواد از مشکالت رو

 كلمه( ۵3)حداكثر : 2پیام شماره 

سوالي با روا و پایي مناسب در  96مرحله دوم پژوهش مرحله كمي كه روانسنجي ابزار انجام شد كه در نهایت ابزار 

هاي نابهنجار فردي اجتماعي رفتار-0تهدید امنیت و -0سختي معیشت -9گسستگي رواني اجتماعي-۱چهار حیطه 

 براي بررسي مشکالت خانواده داراي والد مصرف كننده مواد بدست آمد.

 كلمه( 03)حداكثر د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج

ه آن به تیم سالمت روان از جمله روانپرستاران و پرستاران جهت آموزش ایي مشکالت این خانواده ها و ارائشناس(۱

 و مشاوره

دست آمده هم مي توان مشکالت این خانواد ها را در بعدهاي مختلف اندازه گیري كرد و جهت تدوین از ابزار ب

 مداخالت الزم و برنامه هاي مراقبتي از آنها استفاده كرد.

 مورد را انتخاب كنید(بیش از یک توانید )ميکنید؟های انتقال پیام را پیشنهاد مید. کدامیك از روش

 براي معرفي نتایج پژوهش كنندگان بالقوهو استفاده نفعانذيمخاطب،  گروهجلسه با  تشکیل☐

 پژوهشي داخلي –مقاله در مجالت علمي  انتشار☐

 پژوهشي خارجي–مقاله در مجالت علمي  انتشار☐

 ها و مجالت كثیراالنتشارنتشار نتایج پژوهش در روزنامها☐

 يسازمانهاي درونها و بولتنانتشار نتایج در خبرنامه☐

 ها و سمینارهاي داخليارائه در كنفرانس☐

 ها و سمینارهاي خارجيارائه در كنفرانس☐



 

 هاهاي پژوهش به خبرنگاران و شركت در مصاحبهارائه یافته☐

 هاي هدفبراي گروهكامل گزارش خالصه یا ارسال ☐

 ان بالقوهكنندگسایت براي دسترسي استفادهقرار دادن خالصه یا گزارش كامل طرح بر روي وب☐

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

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

 سایر موارد )لطفاً نام ببرید(☐

 

 :. چكیده طرح تحقیقاتي4

 مبتال به مصرف مواد  مشکالت خانواده هاي داراي والد بزار سنجشساخت و بررسي ویژگیهاي روان سنجي ا

 

هر یک از اعضای خانواده بطور منحصر به فردی بوسیله مصرف مواد افراد در خانواده تحت تاثیر قرار می گیرند. انجام  مقدمه:

یق می باشد که بدلیل نبود چنین ابزاری هر اقدامی در زمینه مشکالت این خانواده ها، نیازمند شناسایی این مشکالت با ابزاری دق

در کشور ما، پژوهشی با هدف طراحی و روانسنجی ابزار سنجش مشکالت خانواده های دارای والد مبتال به مصرف مواد انجام 

 شد.

از  اربزا یها گویه حیاطرو  مشکالت ممفهو تبیین ایبر کیفی بخش. در شد منجاا کمیو  کیفی بخشدر دو  این پژوهش مواد و روشها:

نفر از مشارکت کنندگان در شهر گرگان که به شیوه مبتنی بر هدف  و با حداکثر تنوع انتخاب شده بودند،  83طریق مصاحبه نیمه ساختار با 

یز کمی مطالعه ن بخشدر انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها  به شیوه آنالیز محتوا صورت گرفت. سپس گویه های اولیه ابزار طراحی شدند 

 .گرفت ارقر سیربر ردموروایی صوری، روایی محتوا،  روایی سازه، روایی مالکی ، پایایی(  روانسنجی ابزار)

جسمانی ، ایزوله کننده های اجتماعی، خانواده گسسته و تنگنای  -ها درچهار طبقه اصلی نامالیمات روانیداده  ایمحتو تحلیل یافته ها:

عاملی بودن ابزاربود که مجموعا  4ار  از روایی خوبی برخوردار بود. تحلیل عامل اکتشافی نشاندهنده اقتصادی منجر شد.در روان سنجی ابز

درصد کل واریانس را پوشش دادند. در تحلیل عامل تاییدی نیز شاخصها از برازش خوبی برخوردار بودند. در روایی مالکی نیز  454/44

برآورد گردید که ارتباط معنادار منفی بود.  بررسی پایایی  -348/4امه کیفیت زندگی  ضریب همبستگی بین نمره کل ابزار با نمره پرسشن

 بود که قابل قبول بود. 4/53و بازآزمایی ابزار در فاصله  زمانی دو هفته ای   55/4 ابزار،  ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 

، پس می توان از آن برای تعیین مشکالت خانواده های دارای والد و پایایی مناسب  برخودار بوده روایی این پرسشنامه از نتیجه گیري:

 مصرف کننده مواد استفاده نمود و از این طریق در برطرف کردن مشکالت این خانواده و ارتقای سالمتی آنها سهیم باشیم.

 روانسنجی، خانواده، مصرف کننده مواد، ابزار، اعتیادواژه هاي كلیدي: 

 

 اینترنتي مقاله )های( مستخرج از طرح: و آدرس وان)ها(. عن5

 :مقاله فارسیالف. 
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 :عنوان مقاله انگلیسیب. 

1-The effects of addiction on children and women: A qualitative study: 

International Journal of Pediatrics. (ISI) 
http://ijp.mums.ac.ir 

2- Experienced Psychosocial Problems of Women with Spouses of Substance 

Abusers: A Qualitative Study: Open access Macedonian Journal of medical science. 

(PubMed and Scopus) 

 https://doi.org/1988..0/oamjms.29108120  
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باشد. لذا نفعان ميها به ذيمهم ترجمان و تبادل دانش، انتقال نتایج از پژوهش ز اهدافاز آنجائي كه یکي ا

هاي تحقیقاتي انجام شده در هاي مستخرج از طرحو فناوري دانشگاه علوم پزشکي اصفهان پیام معاونت پژوهشي

هاي مؤثر در اختیار آنها را با استفاده از روش« كشور هاي سالمتپایگاه نتایج پژوهش»دانشگاه را عالوه بر درج در 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 هاي پژوهشيراهنماي استخراج و نگارش پیام

(راهنماي۱)فرم  هاي پژوهشيترجمان دانش طرح  



 

هاي تحقیقاتي دانشگاه براي استخراج ن طرحبه منظور كمک به پژوهشگران و مجریا ،قرار دهد. این راهنمامخاطبان 

 هاي پژوهشي تهیه شده است. و نگارش پیام

، بنابراین، مسؤولیت صحت شودهاي پژوهش توسط مجري طرح تحقیقاتي نوشته ميپیامبا توجه به اینکه 

 باشد. بخش به شرح ذیل مي 0هر پیام پژوهشي شامل باشد.محتواي آنها بر عهده وي مي

بر اساس است كه جمله خبري شامل یک حداكثر یک سطر و پیام پژوهشي خبر یا عنوان  ام خبر:عنوان پی

تاثیر مصرف دارچین بر كنترل حاكي از پژوهشنتیجه چنانچه  ،شود. به عنوان مثالنوشته مي پژوهشترین یافته مهم

 را انتخاب نمود. « موثر است 9 مصرف دارچین در كنترل دیابت نوع »عنوان توان ميباشد،  9بیماري دیابت نوع 

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

 شود. اهمیت آن و در صورت نیاز جامعه آماري و تعدادنمونه پرداخته مي

ترین ي خالصه مهمپیام پژوهشنیست.و یا چکیده پژوهش خالصه ، پیام پژوهشيمتن پیام پژوهشی: 

عموم مردم هستند. حتي در  ،است. مخاطب اصلي پیام پژوهشيو غیرتخصصي هاي طرح به زباني ساده یافته

 پیام پژوهشي بایست نهایت تالش صورت گیرد كهميگروهي غیر از عموم جامعه است،باز هم  ،مواردي كه مخاطب

 شود. نوشتهواژگان تخصصي ساده و با كمترین تعداد  يبه زبان

جمله،  0یا  9حداكثر در صورت اختصاصي و عملي در این بخش، پژوهشگر به پیشنهاد برای کاربرد نتایج: 

 . نویسدرا ميترین كاربردهاي نتایج پژوهش مهم



 

 

 

 

 

 

مقایسه دو روش مختلف تدریس: آموزش حضوری و آموزش الكترونیكي مبتني بر وبالگ به 

 شیوه بحث گروهي

 شود.زش الکترونیکي مبتني بر وبالگ منجر به افرایش یادگیري فراگیران ميآموعنوان خبر: 

 گزاران اعضاي هیات علمي، مدیران و سیاست نوع مخاطب:

با توجه به اهمیت آموزش الکترونیک در آموزش علوم پزشکي، طراحي و راه اندازي تکنیکهاي مقدمه و اهمیت:

هدف مقایسه ي دو روش آموزش حضوري و آموزش الکترونیک  نوین آموزشي اهمیت دارد. مطالعه ي حاضر با

 نفر از دانشجویان رشته تغذیه انجام شد. ۱۱0نیمه تجربي بر روي به روش مبتني بر وبالگ 

آموزش الکترونیکي مبتني بر وبالگ در مقایسه با آموزش حضوري به طور پیام برای اعضای هیأت علمی: 

 باشد.داري در فراگیران اثرگذار ميمعني

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

هاي تشویقي براي ترغیب اعضاي هیأت علمي براي استفاده از این حضوري در ارتقاي سطح یادگیري، اتخاذ سیاست

 وش ضروري است.ر

تواند در ها به عنوان فرصتي مناسب براي آموزش الکترونیک ميوبالگاستفاده از :پیشنهاد برای کاربرد نتایج

اي از ضروریات استفاده از این هاي رایانهسازي و افزایش مهارتارتقاي سطح آموزش مؤثر باشد. با این حال، فرهنگ

 باشد.روش مي

 پیام پژوهشي نمونه



 

 

 

 

 

 

 

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

sclerosis in Iran: a systematic review and meta-analysis 

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

 گزارانها، پزشکان، مدیران و سیاستمردم و رسانهنوع مخاطب: 

ت زندگي افراد هایي كه بر كیفیناتوانایيرونده است كه از طریق یک بیماري مزمن و پیش اساممقدمه و اهمیت: 

شود. پژوهش حاضر یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل است كه در آن داده مي گذارد تشخیصتاثیر مي

 .میزان تاثیر ورزش در كیفیت زندگي بیماران در ابعاد جسماني و رواني بررسي شده است

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

هاي مختلف در ارتقاي سالمت ذهني و جسمي و میزان اثربخشي تمرینات ورزشي با پروتکل ن:پیام برای پزشکا

 باشد.درصد مي 2۵كیفیت زندگي مبتالیان به ام اس در جامعه ایراني تا 

با حمایت از بیماران ام اس براي انجام تمرینات ورزشي، عالوه بر تسریع گزاران: پیام برای مدیران و سیاست

 هاي درمان را تا حدود زیادي كاهش داد.توان هزینهد، ميروند بهبو

اس وجود دارد. با این شواهد بسیار قوي براي تایید تاثیر ورزش در بهبود بیماري امپیشنهاد برای کاربرد نتایج:

 باشد. وجود، مطالعات بیشتري براي طراحي و ارائه یک برنامه ورزشي مؤثر مورد نیاز مي

 پیام پژوهشي نمونه


