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، فاده نماینداستاز نتایج طرح به طور مستقیم که بتوانند  هایيافراد یا گروهانتخاب لطفاً ضمن ) مخاطبان طرح پژوهشي. 1

 (بدهید ۵تا  6به هر کدام از آنها وزن 

  ها(رسانه)مردم، بیماران،  سالمت خدمات گیرندگان ۵

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

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

 تجهیزات پزشکي و ...(کارخانجات دارویي، صنایع غذایي، )های تولیدی اران و بخشگذسرمایه 6

 های مردم نهاد، خیرین، بهزیستي، آموزش و پرورش، مدیران خارج از نظام سالمت()مثالً سازمانایر مخاطبین س 9

 
اشد؟  بتواند 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

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح



 

 کلمه( 6۵)حداکثر  الف. عنوان پیام یا خبر

تاثیراستفاده از تئوری بتی نیومن بر تعدیل عوامل تنش زا و کاهش اضطراب بیماران تحت جراحی بای پس 

 عروق کرونر

 کلمه( 04 )حداکثر موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

 زباشد. استفاده ا می استرس زا یتجربه ا یو روح یاز لحاظ جسم ماریب یبرا عروق کرونربای پس  یجراح

  .نظریه ها در عملکرد بالینی یکی از عوامل مهم در توسعه علم پرستاری و کاهش فاصله بین تئوری و عمل است

 

 بنویسید:زبان ساده بدون استفاده از واژگان تخصصي و به را به  پژوهشاصلي های پیامها و یافته ج.

  .اشدبها بر عهده مجری طرح ميمسؤولیت صحت پیام .طرح ممکن است یک یا بیش از یک پیام داشته باشدتوجه: 

 

 .استفاده از تئوری بتی نیومن در حیطه بالینیعنوان خبر:

 گزارانپرستاران، متخصصان امر آموزش، مدیران و سیاستنوع مخاطب:

بیماری عروق کرونر مبتال به  مارانیب یمهم برا یاز درمان ها یکی (CABG)پس عروق کرونر یبا یجراحمقدمه و اهمیت:

ن این پژوهش با هدف تعیی استرس زا داشته باشد. یتجربه ا یو روح یاز لحاظ جسم ماریب یقلب ممکن است برا یجراح است.

ردر عروق کرون وندیتحت پ مارانیبسطح اضطراب و عوامل تنش زا  بر ومنین یبت یستمیمدل سبر اساس  تاثیر یک برنامه مراقبتی

 گرفت. انجاماصفهان بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهر 

 کلمه( ۵4)حداکثر : 1پیام شماره 

برای رسیدن به مراقبت  ها بیمارستان بسترسازی گامی در جهتمدل بتی نیومن می تواند پیام براي پرستاران:

همچنین پرستاران می توانند جهت تعدیل عوامل  استفاده از تئوری ها در حیطه بالینی ارائه نماید.جامعه نگر و 

 پس عروق کرونر از آن استفده کنند.تنش زا وکاهش اضطراب قبل از جراحی باسی 

 

 کلمه( ۵4)حداکثر : 2پیام شماره 

 جمله از پرستاری های تئوری از استفاده و جدید های روش کارگیری به پیام براي متخصصان امر آموزش:

. یافته های این رسد می نظر به ضروری بالینی های مهارت کسب میزان افزایش برای نیومن، سیستمی تئوری

های نظری در حیطه ی بالین و توانمندسازی مطالعه می تواند به مسئولین جهت برنامه ریزی گنجاندن آموزش



 

 پرستاران کمک نماید.

 

 کلمه( ۵4)حداکثر : 3پیام شماره

 با توجه به اینکه استفاده از مدل بتی نیومن در امر مراقبت سبب بهبود گزاران:پیام براي مديران و سیاست

. گرددمی  بیماران زندگی کیفیت اصالح ی وپرستار مراقبت های هزینه کاهشبیماران، مراقبتی استانداردهای

 های ظریهنبنابراین یافته های این مطالعه می تواند در برنامه ریزی سیاستگذاران و مدیران پرستاری جهت اجرای 

 استفاده شود. بیمار از مراقبت در پرستاری

 

 کلمه( 04)حداکثر پیشنهاد برای کاربرد نتایج 

ن وجود، مطالعات وجود دارد. با ای در حیطه بالینی استفاده از تئوری بتی نیومنشواهد بسیار قوی برای تایید تاثیر 

 باشد. بیشتری مورد نیاز می

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

 کنندگان بالقوه برای معرفي نتایج پژوهشنفعان و استفادهتشکیل جلسه با گروه مخاطب، ذی  ☐

 پژوهشي داخلي  –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 ها و مجالت کثیراالنتشارانتشار نتایج پژوهش در روزنامه  ☐

 سازمانيهای درونها و بولتنانتشار نتایج در خبرنامه  ☐

 ها و سمینارهای داخليارائه در کنفرانس  ☒

 ها و سمینارهای خارجيارائه در کنفرانس  ☐

 هاهای پژوهش به خبرنگاران و شرکت در مصاحبهارائه یافته  ☐

 های هدفارسال خالصه یا گزارش کامل برای گروه  ☒

 کنندگان بالقوهسایت برای دسترسي استفادهقرار دادن خالصه یا گزارش کامل طرح بر روی وب  ☐

 ، بروشور، کتابچه، و غیره به زبان ساده و متناسب با مخاطبینتهیه راهنما  ☒

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

 سایر موارد )لطفاً نام ببرید(  ☐
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 است.بیماری عروق کرونر مبتال به  مارانیب یمهم برا یاز درمان ها یکی CABG)1(پس عروق کرونر یبا یجراح مقدمه:

یر این پژوهش با هدف تعیین تاث استرس زا داشته باشد. یتجربه ا یو روح یاز لحاظ جسم ماریب یقلب ممکن است برا یجراح

ردر وق کرونعر وندیتحت پ مارانیبسطح اضطراب و عوامل تنش زا  بر ومنین یبت یستمیمدل سبر اساس  یک برنامه مراقبتی

 گرفت. انجاماصفهان بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهر 

نفر از افراد بستری در انتظار  07 بر رویاین پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی دو گروهی و سه مرحله ای بود که روش كار: 

نفره  93در دو گروه  و با تخصیص تصادفی و نمونه گیری آسان بیمارستان شهید چمران اصفهان در عمل بای پس عروق کرونر

و پرسشنامه عوامل تنش زای عمل جراحی بود. برای  برگر اشپیله، مقیاس اضطراب ابزار مورد استفادانجام شد.  آزمون و کنترل

ی رمت مدل پرستاری سیستممداخله توسط پژوهشگر مطابق فی و در صورت نیاز بعد از عمل، روز قبل از عمل جراح مداخله گروه

ستفاده از پرسشنامه با ا یبرون فرد ،یفرد نیب ،یدرون فرد یابتدا عوامل تنش زاهای بالقوه و بالفعل و فاکتورها انجام شد. بتی نیومن

ناسب م( مورد بررسی قرار گرفت. و به دنبال آن اهداف و استراتژی های ماریقلب )ب جراحی نظر شده عمل دیتجد یعامل تنش زا

هت ج اما درگروه کنترل در این پژوهش، مداخله ای نظیر آنچه در نظر گرفته شد را دریافت نکردند. جهت اقدامات تعیین شد.

 وSPSS 18 آنالیز واریانس با نرم افزارویتنی و-من تی زوجی، ، تی مستقل،کای اسکوئر های تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون

 .شداستفاده  73/7سطح معنی داری

اما بالفاصله بعد از مداخله  .(p> 73/7)تدو گروه اختالف معنادار نداش نینمره عوامل تنش زا قبل از مداخله ب نیانگیم  ها: يافته

نمره اضطراب آشکار  نیانگیمهمچنین  .(p< 73/7)کمتر از گروه کنترل بود یدر گروه مداخله به طور معنادار صیو قبل از ترخ

 صیاما بالفاصله بعد از مداخله و قبل از ترخ. (p> 73/7)اختالف معنادار نداشتکنترل و مداخله دو گروه  نیاز مداخله ب قبل

 .(p< 73/7بود) کمتر از گروه کنترل یبه طور معنادار درگروه مداخله

سبب  است قادر هزینه،کم  و اثربخش مداخله یک عنوان بهمدل بتی نیومن  بر مبتنی طراحی شده برنامه از استفاده :نتیجه گیري

 یتواند راهنما یمتئوری  نیا کاهش اضطراب و تعدیل عوامل تنش زای بیماران در انتظار عمل جراحی بای پاس عروق کرونر شود.

 .باشد تیم سالمتیجامعه در ارائه خدمات جامعه نگر  ازیمورد ن یدر ارائه نقش ها یخوب

 

 نیومن سیستمی پس عروق کرونر، مدل یبا یعروق کرونر، اضطراب، عوامل تنش زا، جراح یماری ها:کلیدواژه

 

 

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

  :مقاله فارسيالف. 
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1 coronary artery bypass graft  
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