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 عنوان طرح پژوهشي

در مرکز  یبستر مارانیپس عروق کرونر در ب یبا يبه درمان پس از جراح یبندیکاربرد مدل بزنف بر پا يبررس

اصفهان يچمران وابسته به دانشگاه علوم پزشک دیشه يدرمان ،يپژوهش  

 1..1_ 9.سال  در

 102793 کد طرح

 نام و نام خانوادگي مجری طرح

 
 دکتر سیما بابایی

 دکتر محسن میرمحمد صادقی _عاطفه ترک نژاد  نام و نام خانوادگي همکاران طرح

 پرستاری ماماییدانشکده  دانشکده/مرکز تحقیقاتي

 

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

 (بدهید ۵تا  1به هر کدام از آنها وزن 

 (ها، رسانهبیمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان 3

 (...پزشکان، داروسازان، پرستاران، ماماها و ) کنندگان خدمات سالمترائها  5 

 غذا و دارو، معاونت بهداشتي و ...(سازمانبیمارستان، دانشگاه، )مدیران  گزاران نظام سالمتو سیاستدیرانم4 

 (...کارخانجات دارویي، صنایع غذایي، تجهیزات پزشکي و ) های تولیدیاران و بخشگذسرمایه 1  

 (مدیران خارج از نظام سالمتبهزیستي، آموزش و پرورش، خیرین، ، های مردم نهادسازمان )مثالً یر مخاطبیناس2 

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

 کلمه( 1۵)حداکثر  خبرالف. عنوان پیام یا 

 تواند بر پایبندی به درمان پس از جراحي بای پس عروق کرونر موثر باشد.مداخله آموزشي بر اساس مدل بزنف مي

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح



 

 کلمه( 04 )حداکثر موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

ن آن ها یکی از شایع تری باشد.بیماری های قلبی عروقی یکی از شایع ترین علل مرگ و میر در سطح جهانی می

دل های مآن ، الزم است   با توجه به اهمیت پایبندی به درمان و ضعیف بودن .نر استجرای بای پس عروق کرو

 .آموزشی مناسب نیز در جهت بهبود تبعیت از درمان انتخاب شود

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

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

 کلمه( ۵4)حداکثر : 1پیام شماره 

تمرکز بر پایبندی به درمان در بیماران  بعد از جراحی بای پس عروق کرونر اهمیت دارد. زیرا بخش قابل 

این امر در جهت پیشگیری از عود مجدد  توجهی از موفقیت جراحی به این مسئله وابسته است . 

های عروق کرونر یک امر ضروری و حیاتی است.گرفتگی  

 

 کلمه( ۵4)حداکثر : 2پیام شماره 

مدل های آموزشي مناسب  در انتقال و ماندگاری پیام آموزشي به بیماران  به خصوص پس از ترخیص از بیمارستان 

توانند با تکیه بر نقش آموزشي و حمایتي، شرایط مناسبي جهت تبعیت از رژیم درماني پرستاران مي بسیار  موثر است.

 .رندبه خصوص پس از ترخیص از بیمارستان را فراهم آو

 کلمه( 04)حداکثر  د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج

به منظور کاهش عوارض و ارجاعات مجدد بیماران به بیمارستان و با توجه به اهمیت پایبندی به درمان در بیماران 

به منظور ارتقا کیفیت خدمات پرستاری از اصول علمی  و به خصوص بیماران جراحی بای پس عروق کرونر

 .میتواند مورد استفاده قرار گیردآموزش 

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

 برای معرفي نتایج پژوهش کنندگان بالقوهو استفاده نفعانذیگروه مخاطب، تشکیل 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  ☒

 سمینارهای خارجيها و ارائه در کنفرانس  ☐

 هاهای پژوهش به خبرنگاران و شرکت در مصاحبهارائه یافته  ☐

 های هدفبرای گروهکامل گزارش خالصه یا ارسال   ☒



 

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

 ه زبان ساده و متناسب با مخاطبینب 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(  ☐

 

 :. چكیده طرح تحقیقاتي4

 موثرترین از یکی عروقی است. امروزه قلبی های بیماری شایع ترین از یکی عنوان قلب به کرونر عروق هایبیماری مقدمه :

 رد جراحی موفقیت از توجهی قابل بخش .باشدجراحی بای پس عروق کرونر می عروقی، قلبی های بیماری درمانی هایروش

 یک ونرکر عروق های گرفتگی مجدد عود از پیشگیری جهت در امر این و است. وابسته درمانی رژیم از پیروی به مدت طوالنی

باشد، لذا آموزش در چهاچوب ادراکی از آن جایی که پایبندی به درمان پس از جراحی در این بیماران ضعیف می. است حیاتی امر

باشد. لذا مطالعه حاضر به بررسی تاثیر این مدل مناسب، ضروری است. مدل آموزشی بزنف یکی از این مدل های آموزشی می

 از جراحی عروق کرونر پرداخته است. آموزشی بر پایبندی به درمان بیماران پس

 27گروه های مورد مطالعه این پژوهش شامل  این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی دو گروهی و سه مرحله ای است. روش كار:

نفره به  13که در دو گروه آزمون و کنترل ) نفر از بیمارانی است که تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر قرار گرفته اند، 

روش تخصیص تصادفی( تقسیم شده است. مداخله به صورت جلسات مراقتبی مبتنی بر مدل بزنف، در رابطه با مراقبت های بعد از 

جلسه بعد از جراحی بای پس عروق کرونر، برای گروه آزمون انجام شد. در حالی که گروه کنترل آموزش های  4عمل، در طول 

نفره با حضور یک  5الی  4ت کردند. جلسات مبتنی بر مدل بزنف، به صورت گروه های روتین پس از ترخیص بیمارستان را دریاف

نفر از اعضای خانواده های آنان، طبق چهارچوب مدل بزنف اجرا شد. به عنوان ابزار جمع آوری اطالعات، از پرسشنامه پایبندی به 

داخله درمان مدانلو در سه مرحله قبل از مداخله، بالفاصله بعد مدرمان مدانلو و پرسشنامه بزنف استفاده شد.که پرسش نامه پایبندی به 

و سه ماه بعد از اتمام مداخله به منظور دوره پیگیری توسط هر دو گروه کنترل و آزمون تکمیل گردید. پرسش نامه مدل بزنف، قبل 

ی بودند و در مداخله شرکت داده نفر از بیماران کاندید جراحی بای پس عروق کرونر که در بخش بستر 19از مداخله، توسط 

نشدند تکمیل شد و داده ها به منظور جمع آوری اطالعات در رابطه با محتوای جلسات مبتنی بر مدل بزنف، مورد استفاده قرار 

ر اگرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل و کای اسکوئر، آنالیز کوواریانس، من ویتنی، آنالیز واریانس با تکر

 انجام شد.  SPSSمشاهدات با نرم افزار

میانگین نمره کلی پایبندی به درمان و زیرمجموعه های آن بعد از مداخله و سه ماه بعد نسبت به قبل از مداخله، در گروه  یافته ها :

 (. p<95/9آزمون در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری بیشتر بود)

یانگین توان نتیجه گرفت که مدل آموزشی بزنف توانسته است تغییر چشمگیری در  مهای پژوهش میبا توجه به یافته نتیجه گیري: 

وه تواند دربهبود تبعیت از درمان بیماران در درنمره کلی پایبندی به درمان وابعاد آن پس از جراحی عروق کرونر ایجاد کند. لذا می

توان برای بیمارانی که مدت طوالنی درگیر بیماری شود. از مدل بزنف میسه ماه پس از جراحی بای پس عروق کرونر، مفید واقع 

تن همه توان با در نظر گرفشود و میو دوره نقاهت هستند استفاده کرد. زیرا ارتباط بیماران و درمانگر در تمام طول درمان حفظ می

آن آموزش داد. همچنین میزان تبعیت از درمان را به طور جنبه های زندگی بیمار، وی را در رابطه با بیماری و دوره مراقبتی بعد از 

 چشمگیری بهبود بخشید.



 

 مدل بزنف، پایبندی به درمان، جراحی بای پس عروق کرونر، بیماری عروق کرونر ها:کلیدواژه

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

 :عنوان مقاله انگلیسیب. 

Title: Effect of Educational intervention based on knowledge, attitude, behavior 

intention, subjective norms and enabling factors on treatment adherence after 

coronary artery bypass 

http://..................................................................................................................................................................................... 

 (  :Kb | JPG,PNG,GIF 022Max ) تصاویر حاصل از نتایج انجام طرح تحقیقاتي .6

 امضاء مجری طرح پژوهشی

 دکتر سیما بابایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشد. لذا نفعان ميها به ذیمهم ترجمان و تبادل دانش، انتقال نتایج از پژوهش ز اهدافاز آنجائي که یکي ا

های تحقیقاتي انجام شده در های مستخرج از طرحمعاونت پژوهشي و فناوری دانشگاه علوم پزشکي اصفهان پیام

های مؤثر در اختیار از روشآنها را با استفاده « کشور های سالمتپایگاه نتایج پژوهش»دانشگاه را عالوه بر درج در 

های تحقیقاتي دانشگاه برای استخراج به منظور کمک به پژوهشگران و مجریان طرح ،قرار دهد. این راهنمامخاطبان 

 های پژوهشي تهیه شده است. و نگارش پیام

ت ح، بنابراین، مسؤولیت صشودهای پژوهش توسط مجری طرح تحقیقاتي نوشته ميپیامبا توجه به اینکه 

 باشد. بخش به شرح ذیل مي 0هر پیام پژوهشي شامل  باشد.محتوای آنها بر عهده وی مي

 بر اساساست که جمله خبری شامل یک حداکثر یک سطر و پیام پژوهشي خبر یا عنوان  عنوان پیام خبر:

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

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

جمله است که در آن به معرفي مسأله و  0تا  .ای کوتاه و حداکثر شامل مقدمه :موضوعاهمیت مقدمه و 

 شود. نمونه پرداخته مي  اهمیت آن و در صورت نیاز جامعه آماری و تعداد

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

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

 يبه زبان پیام پژوهشي بایست نهایت تالش صورت گیرد کهميباز هم  گروهي غیر از عموم جامعه است، ،که مخاطب

 نوشته شود.واژگان تخصصي ساده و با کمترین تعداد 

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

 . نویسدرا ميترین کاربردهای نتایج پژوهش مهم

  

اصفهاندانشگاه علوم پزشكي   

 هاي پژوهشيراهنماي استخراج و نگارش پیام

(راهنماي۱)فرم  هاي پژوهشيترجمان دانش طرح  



 

 

 

 

 

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

 شیوه بحث گروهي

 شود.فراگیران ميآموزش الکترونیکي مبتني بر وبالگ منجر به افرایش یادگیری عنوان خبر: 

 گزاران اعضای هیات علمي، مدیران و سیاست نوع مخاطب:

با توجه به اهمیت آموزش الکترونیک در آموزش علوم پزشکي، طراحي و راه اندازی تکنیکهای نوین  مقدمه و اهمیت:

آموزشي اهمیت دارد. مطالعه ی حاضر با هدف مقایسه ی دو روش آموزش حضوری و آموزش الکترونیک مبتني بر 

 نفر از دانشجویان رشته تغذیه انجام شد. 110نیمه تجربي بر روی به روش وبالگ 

داری آموزش الکترونیکي مبتني بر وبالگ در مقایسه با آموزش حضوری به طور معنيیام برای اعضای هیأت علمی: پ

 باشد.در فراگیران اثرگذار مي

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

های تشویقي برای ترغیب اعضای هیأت علمي برای استفاده از این اتخاذ سیاستحضوری در ارتقای سطح یادگیری، 

 وش ضروری است.ر

واند در تها به عنوان فرصتي مناسب برای آموزش الکترونیک مياستفاده از وبالگ :پیشنهاد برای کاربرد نتایج

ای از ضروریات استفاده از این رایانههای سازی و افزایش مهارتارتقای 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 

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

 گزارانها، پزشکان، مدیران و سیاستمردم و رسانهنوع مخاطب: 

هایي که بر کیفیت زندگي افراد ناتوانایيرونده است که از طریق یک بیماری مزمن و پیش اساممقدمه و اهمیت: 

میزان  آن شود. پژوهش حاضر یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل است که درداده مي گذارد تشخیصتاثیر مي

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

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

های مختلف در ارتقای سالمت ذهني و جسمي و میزان اثربخشي تمرینات ورزشي با پروتکل پیام برای پزشکان:

 باشد.درصد مي ۵.کیفیت زندگي مبتالیان به ام اس در جامعه ایراني تا 

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

 های درمان را تا حدود زیادی کاهش داد.توان هزینهمي بهبود،

ا این اس وجود دارد. بشواهد بسیار قوی برای تایید تاثیر ورزش در بهبود بیماری ام پیشنهاد برای کاربرد نتایج:

 باشد. وجود، مطالعات بیشتری برای طراحي و ارائه یک برنامه ورزشي مؤثر مورد نیاز مي

 پیام پژوهشي نمونه


