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استفاده از نتایج طرح به طور مستقیم كه بتوانند  هایيافراد یا گروهانتخاب لطفاً ضمن ) مخاطبان طرح پژوهشي. 1

 (بدهید ۵تا  ۱، به هر كدام از آنها وزن نمایند

 ۵(ها، رسانهبیمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان 

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

 3غذا و دارو، معاونت بهداشتي و ...(سازمانبیمارستان، دانشگاه، )مدیران  گزاران نظام سالمتو سیاستدیرانم 

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

 (مدیران خارج از نظام سالمتبهزیستي، آموزش و پرورش، خیرین، ، هاي مردم نهادسازمان )مثالً یر 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. 2

 كلمه( ۱۵)حداكثر  الف. عنوان پیام یا خبر

 فیلم مستند اموزشي عمل جراحي  بر كاهش اضطراب قبل از عمل موثر است 

 كلمه( 04 )حداكثر موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح



 

دیسک كمراست كه در صورت عدم  جراحي ازعمل هاي  قبل روانشناختي مشكالت جمله از اضطراب

كنترل مي تواند بر نتایج عمل و وضعیت جسماني و رواني بیمار تاثیر منفي بگذارد. ترس از ناشناخته ها 

یكي از عوامل به وجود آورنده اضطراب مي باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر نمایش فیلم مستند 

 آموزشي عمل جراحي براضطراب بیماران كاندید عمل جراحي دیسک كمرانجام گردید

 

 

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

 .باشدها بر عهده مجري طرح ميمسؤولیت صحت پیامتوجه: 

 كلمه( ۵4)حداكثر : 1پیام شماره 

مستند آموزشي عمل جراحي نمایش فیلم در مورد تاثیر و یا عدم تاثیر  و پرستاران  ارائه بازخورد به جراحان

 روش هاي اموزشي مي باشدكه به عنوان یكي از براضطراب بیماران كاندید عمل جراحي دیسک كمر

 كلمه( ۵4)حداكثر : 2پیام شماره 

نمایش فیلم مستند آموزشي عمل جراحي براضطراب بیماران كاندید عمل جراحي دیسک  تاثیر با توجه به اینكه

 . باید دراین زمینه مطالعات بیشتري انجام شود.نشده استبطور قطعي اثبات كمر

 كلمه( 04)حداكثر  د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج

كه  رودویژه نقش آموزشي آنها انتظار مي با توجه به نقش گسترده پرستاران در امر مراقبت از بیمار و به

نایت ثر و متمركز بر بعد رواني بیماران مورد عي موآموزش با استفاده از مستندهاي آموزشي به عنوان یک مداخله

وش هاي تیم درمان قرار بگیرد و وابستگي بیماران به كادر درماني را كم نمود و نا شناخته هاي قبل از عمل را با ر

 الكترونیک براي بیمار روشن نمود و در نهایت وضعیت رواني بیمار بهبود و اضطراب بیمار كاهش یابد. 

 

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

 براي معرفي نتایج پژوهش كنندگان بالقوهو استفاده نفعانذيگروه مخاطب، تشكیل جلسه با   ☒

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☐

 پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 ها و مجالت كثیراالنتشارنتشار نتایج پژوهش در روزنامها  ☐

 سازمانيهاي درونها و بولتنانتشار نتایج در خبرنامه  ☐

 ها و سمینارهاي داخليارائه در كنفرانس  ☐

 ها و سمینارهاي خارجيارائه در كنفرانس  ☐

 هاشركت در مصاحبه هاي پژوهش به خبرنگاران وارائه یافته  ☐

 هاي هدفبراي گروهكامل گزارش خالصه یا ارسال   ☒



 

 كنندگان بالقوهسایت 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(براي تجاريانجام اقدامات الزم   ☐

 سایر موارد )لطفاً نام ببرید(  ☐

 

 

 

 

 

 :. چكیده طرح تحقیقاتي3

راحي دیسک بررسي تاثیر نمایش فیلم مستند آموزشي عمل جراحي براضطراب بیماران كاندید عمل ج

7041دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال  كمرمراجعه كننده به مراكز منتخب وابسته به  

 

دم دیسک كمراست كه در صورت ع جراحي ازعمل هاي  قبل روانشناختي مشكالت جمله از اضطراب: زمینه وهدف

ه ها یكي از كنترل مي تواند بر نتایج عمل و وضعیت جسماني و رواني بیمار تاثیر منفي بگذارد. ترس از ناشناخت

عمل  اضطراب مي باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر نمایش فیلم مستند آموزشيعوامل به وجود آورنده 

 جراحي براضطراب بیماران كاندید عمل جراحي دیسک كمرانجام گردید.

 

بیمار كاندید عمل جراحي دیسک كمر در  04این مطالعه كارآزمایي بالیني دو مرحله اي با مشاركت : روش بررسي

انجام گردید. براي بیماران گروه آزمون  ۱331كاشاني و بیمارستان الزهرا اصفهان در سال  بمارستان هاي ایت اهلل

دقیقه و براي گروه كنترل آموزش هاي روتین بخش ارائه شد. تمامي یماران  04یک فیلم آموزشي به مدت 

را  (Spielberger)درروزبستري،پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر . تكمیل كردند 

دقیقه  درروزقبل ازعمل به بیماران  04سپس درگروهآزمون یک فیلم اموزشي عمل جراحي دیسک كمر به مدت 

د داده ساعت قبل از عمل پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر مجددا توسط بیماران تكمیل ش0نشان داده شد. در ادامه 

tهابااستفادهازآزمونهاي  ویتني و-مستقل،كاي اسكوئر،من t .زوجي تحلیل شدند  

 

انگین نمره درمیانگین سني وجنسي وتحصیالت و مدت ابتال به بیماري تفاوت معني داري وجود ندارد.می:یافته ها

( اما بعد از مداخله میانگین < P 4۵/4اضطراب پنهان و آشكارقبل از مداخله بین دو گروه اختالف معنادار نداشت  )

/= 4۱بود  ) 0۵/01به طور معناداري كمتر از گروه كنترل 17/04ه آزموننمره اضطراب اشكار بیماران در گرو P .)

به طور معناداري كمتر از گروه  0۵/37همچنین بعد از مداخله میانگین نمره اضطراب پنهان بیماران در گروه آزمون

/= 43بود  ) 1۱/00كنترل P ودر گروه  -0۱/۵(.و همچنین میانگین تغییرات نمره اضطراب اشكاردر گروه ازمون



 

/= 4۱میباشد)۱3/4كنترل P -/01ودر گروه كنترل  -30/0(. و میانگین تغییرات نمره اضطراب پنهان در گروه ازمون

/= 440میباشد) P) 

 

هاي روتین  كمر در قیاس با آموزشكه فیلم آموزشي عمل جراحي دیسک  داد نشان مطالعه این نتایج: نتیجه گیري

 جزء ها آموزش این گردد مي پیشنهاد لذا جراحي دیسک شده، عمل از قبل باعث كاهش سطح اضطراب بیماران

.گیرد قرار جراحي از قبل پرستاري اقدامات  

 جراحی کمر،اضطراب،عمل ،دیسکآموزشی فیلم: هاکلیدواژه
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باشد. لذا نفعان ميها به ذيز اهداف مهم ترجمان و تبادل دانش، انتقال نتایج از پژوهشاز آنجائي كه یكي ا

هاي تحقیقاتي انجام شده در هاي مستخرج از طرحمعاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان پیام

هاي مؤثر در اختیار ستفاده از روشآنها را با ا« كشور هاي سالمتپایگاه نتایج پژوهش»دانشگاه را عالوه بر درج در 

هاي تحقیقاتي دانشگاه براي استخراج به منظور كمک به پژوهشگران و مجریان طرح ،قرار دهد. این راهنمامخاطبان 

 هاي پژوهشي تهیه شده است. و نگارش پیام

مسؤولیت صحت ، بنابراین، شودهاي پژوهش توسط مجري طرح تحقیقاتي نوشته ميپیاماز آنجائي كه 

 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  عنوان پیام خبر:

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

را انتخاب « موثر است 0مصرف دارچین در كنترل دیابت نوع  »عنوان توان ميباشد،  0كنترل بیماري دیابت نوع 

 نمود. 

جمله است كه در آن به معرفي مسأله و  0تا  3اي كوتاه و حداكثر شامل مقدمه :موضوعاهمیت مقدمه و 

 شود. نمونه پرداخته مي  ه آماري و تعداداهمیت آن و در صورت نیاز جامع

ترین پیام پژوهشي خالصه مهم نیست.و یا چكیده پژوهش خالصه ، پیام پژوهشيمتن پیام پژوهشي: 

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

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

 نوشته شود.واژگان تخصصي ساده و با كمترین تعداد  يبه زبان

جمله،  3یا  0حداكثر در صورت اختصاصي و عملي در این بخش، پژوهشگر به پیشنهاد برای کاربرد نتایج: 

 . نویسدرا ميترین كاربردهاي نتایج پژوهش مهم

  

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 هاي پژوهشيراهنماي استخراج و نگارش پیام

راهنماي(7)فرم  هاي پژوهشيترجمان دانش طرح  



 

 

 

 

 

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

 شیوه بحث گروهي

 شود.آموزش الکترونیکی مبتنی بر وبالگ منجر به افرایش یادگیری فراگیران میعنوان خبر: 

 گزاران اعضای هیات علمی، مدیران و سیاست مخاطب:نوع 

با توجه به اهمیت آموزش الکترونیک در آموزش علوم پزشکی، طراحی و راه اندازی  مقدمه و اهمیت:

تکنیکهای نوین آموزشی اهمیت دارد. مطالعه ی حاضر با هدف مقایسه ی دو روش آموزش حضوری و 

 نفر از دانشجویان رشته تغذیه انجام شد. 111نیمه تجربی بر روی  به روشآموزش الکترونیک مبتنی بر وبالگ 

آموزش الکترونیکی مبتنی بر وبالگ در مقایسه با آموزش حضوری به پیام براي اعضاي هیأت علمي: 

 باشد.داری در فراگیران اثرگذار میطور معنی

الکترونیکی مبتنی بر وبالگ نسبت به با توجه به کارآمدی آموزش گزاران: پیام براي مدیران و سیاست

های تشویقی برای ترغیب اعضای هیأت علمی برای آموزش حضوری در ارتقای سطح یادگیری، اتخاذ سیاست

 وش ضروری است.استفاده از این ر

تواند ها به عنوان فرصتی مناسب برای آموزش الکترونیک میاستفاده از وبالگ :پیشنهاد براي كاربرد نتایج

ای از ضروریات های رایانهسازی و افزایش مهارتارتقای سطح آموزش مؤثر باشد. با این حال، فرهنگدر 

    باشد.استفاده از این روش می

  

 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 بیماری ام اس مؤثر است. عنوان خبر:

 گزارانها، پزشکان، مدیران و سیاستمردم و رسانهنوع مخاطب: 

هایی که بر کیفیت ناتواناییرونده است که از طریق یک بیماری مزمن و پیش اساممقدمه و اهمیت: 

شود. پژوهش حاضر یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل داده می گذارد تشخیصزندگی افراد تاثیر می

 .است که در آن میزان تاثیر ورزش در کیفیت زندگی بیماران در ابعاد جسمانی و روانی بررسی شده است

 ورزش در بهبود بیماری ام اس مؤثر است. پیام براي مردم:

های مختلف در ارتقای سالمت ذهنی و میزان اثربخشی تمرینات ورزشی با پروتکل پیام براي پزشکان:

 باشد.درصد می 59جسمی و کیفیت زندگی مبتالیان به ام اس در جامعه ایرانی تا 

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

 های درمان را تا حدود زیادی کاهش داد.توان هزینهمی تسریع روند بهبود،

اس وجود دارد. با شواهد بسیار قوی برای تایید تاثیر ورزش در بهبود بیماری ام پیشنهاد براي كاربرد نتایج:

 باشد. این وجود، مطالعات بیشتری برای طراحی و ارائه یک برنامه ورزشی مؤثر مورد نیاز می

 پیام پژوهشي نمونه


