
 

 

 

 

 ػٌَاى طشح پظٍّـي
 قلة َای تخص در تستزی مشمه قلثی وارسایی تٍ مثتالیان خًاب تزکیفیت تاتًوٍ قطزٌ تاثیز تزرسی

 7931سال در اصفُان چمزان ضُیذ تیمارستان

 931779 وذ طشح

 ًام ٍ ًام خاًَادگي هدشي طشح

 
 تاتایی سیما دکتز

 ًام ٍ ًام خاًَادگي ّوىاساى طشح
 ضفیعی دايد دکتز

 مظاَزی محمذ دکتز

 

 داًـىذُ/هشوض تحميماتي

 اصفُان درماوی تُذاضتی يخذمات پشضکی علًم داوطگاٌ

 مامایی ي پزستاری داوطکذٌ

 مامایی ي پزستاری َای مزاقثت تحقیقات مزکش

 
 

اػتفادُ اص ًتايح طشح تِ طَس هؼتمين وِ تتَاًٌذ  ّايي افشاد يا گشٍُاًتخاب لطفاً ضوي ) هخاطباى طزح پژٍّشي. 1

 (تذّيذ 5تا  1، تِ ّش وذام اص آًْا ٍصى ًوايٌذ

(ّا ، سػاًِتيواساىهشدم، ) سالمت خذمات گیزوذگان 

(...پضؿىاى، داسٍػاصاى، پشػتاساى، هاهاّا ٍ ) خذمات سالمتکىىذگان  رائٍا 

غزا ٍ داسٍ، هؼاًٍت تْذاؿتي ٍ ...( ػاصهاى تيواسػتاى، داًـگاُ،  )هذيشاى  گشاران وظام سالمت ي سیاست ذیزانم 

ٍ(...واسخاًدات داسٍيي، صٌايغ غزايي، تدْيضات پضؿىي ٍ ) َای تًلیذی اران ي تخصگذ سزمای 

(هذيشاى خاسج اص ًظام ػالهتتْضيؼتي، آهَصؽ ٍ پشٍسؽ، خيشيي، ، ّاي هشدم ًْاد ػاصهاى )هثالً یز مخاطثیهاس 

تَاًذ اس ًظز اجتواعي، سیاسي ٍ قَاًیي ساسهاى غذا ٍ دارٍ، تبعاتي  .آیا ایي خبز هي2

 بلِ ًوي داًن خیزباشذ؟   داشتِ

 

 

 استخزاج ٍ ًگارش پیام پژٍّشي .3

 ولوِ( 15)حذاوثش  الف. عىًان پیام یا خثز

 ّاي للة تؼتشي ّؼتٌذ هَثش اػت. تخؾ دس وِ هضهي للثي ًاسػايي تِ هثتالياى خَاب تشويفيت تاتًَِ لطشُ

 داًشگاُ علَم پششكي اصفْاى

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح



 

 

 

 ولوِ( 40 )حذاوثش مًضًع اَمیتمقذمٍ ي ب. 

 اختواػي ٍ فشدي صًذگي تش آى ػويك آثاس. هيشٍد ؿواس تِ للثي اختالالت توام هـتشن ًْايي هؼيش للثي ًاسػايي

 هثتالياى هـىالت تشيي ؿايغ اص خَاب اختالالت تاؿذ. هي تيواساى ايي صًذگي ويفيت افت داليل هْوتشيياص  تيواس

 داسٍّاي تا آًْا خايگضيٌي تذًثال پظٍّـگشاى اهشٍصُ ؿيويايي، داسٍّاي ػَاسض تِ تَخِ تا .اػت للثي ًاسػايي تِ

 هضهي للثي ًاسػايي تِ هثتالياى خَاب ويفيت تش تاتًَِ لطشُ تاثيش تؼييي حاضش پظٍّؾ اص ّذف. تاؿٌذ هي گياّي

 .تَد 77 ػال دس

 تىًیسیذ:ستان سادٌ تذين استفادٌ اس ياصگان تخصصی ي تٍ را تٍ  پضيَصاصلی َای  پیامَا ي  یافتٍ ج.

  .تاؿذ ّا تش ػْذُ هدشي طشح هي هؼؤٍليت صحت پيام .طشح هوىي اػت يه يا تيؾ اص يه پيام داؿتِ تاؿذتًجٍ: 

 ولوِ( 50)حذاوثش : 7پیام ضمارٌ 

 دس ٍ هضهي للثي ًاسػايي تيواساى خَاب تْثَد خْت حاضش پظٍّؾ ًتايح تِ تَخِ تا هيتَاى تاتًَِ گياّي داسٍي اص

ّوچٌيي تا تَخِ تِ توايل خاهؼِ تِ دسهاى ّاي گياّي الصم اػت  .ًوَد اػتفادُ آًاى خَاب اختالالت دسهاى

 پشػتاسي داًـدَياى دسٍع ػشفصل دس ػٌتي طة ّاي دسهاى ػايش ٍ داسٍيي گياّاى تا ًظيشاؿٌايي ّايي آهَصؽ

 .ؿَد اضافِ

 ولوِ( 50)حذاوثش : 7پیام ضمارٌ 

تاتًَِ  چَى طثيؼي ّاي داسٍ اص اػتفادُ ٍ تاال ػَاسض تا ّايي داسٍ اص اػتفادُ واّؾ خْت دس تايذ ػالهت هذيشاى

 تاص خاهؼِ ٍآگاّي آهَصؽ خْت ساّي ٍ ًوايٌذ اسائِ سا ًَيي ّايي دػتَسالؼول ٍ دادُ آهَصؽ خَد دسهاًي وادس تِ

 ّاي دسهاى تشخي هَسد دس ٍسصي اغشاق گاّا ٍ غلط اطالػات اًتـاس اص آى هفيذ اثشات اص اػتفادُ ضوي تا وٌٌذ

 .وٌٌذ پيـگيشي گياّي

 ولوِ( 40)حذاوثش  د. پیطىُاد تزای کارتزد وتایج

 ٍ ًوَد هطالؼِ للثي ًاسػايي تيواساى دس داسٍ ايي تش ٍػيغ واستشد سٍي تيـتش ًوًَِ حدن تا ّايي پظٍّؾ اًدام تا

 داسٍّاي ػايش ّوچٌيي ٍ خَى فـاس داسٍّاي ٍ هذستيه داسٍّاي تِ ووتش ًياص ًظش اص تيواساى ايي دس آًشا اثشات

 همايؼِ تِ هختلف تيواساى دس تاتًَِ داسٍي اثشات تشسػي تا ّوچٌيي. ًوَد تشسػي ّا وَاگَالى آًتي ًظيش للثي

 ٍ طثيؼي ّاي سٍؽ اص اػتفادُ خَد ّاي ػياػت اص يىي ػٌَاى تِ هذيشاى تايؼتي .ديگشپشداخت تيواساى تِ ًؼثت

 ٍاص وٌٌذ هؼشفي ّا وـَس ػايش تِ سا آى اص حاصل اوتـافات ٍ دٌّذ لشاس تيواساى دسهاى خْت سا گياّي ّاي دسهاى

 .ًوايٌذ ووه وـَس ػالهت ًظام التصاد تِ طشيك ايي

 

 



 

 

 هَسد سا اًتخاب وٌيذ(تيؾ اص يه تَاًيذ  )هيکىیذ؟ َای اوتقال پیام را پیطىُاد می د. کذامیك اس ريش

 تشاي هؼشفي ًتايح پظٍّؾ وٌٌذگاى تالمَُ ٍ اػتفادُ ًفؼاى ريگشٍُ هخاطة، تـىيل خلؼِ تا   ☐

  پظٍّـي داخلي –اًتـاس همالِ دس هدالت ػلوي   ☐

 پظٍّـي خاسخي –اًتـاس همالِ دس هدالت ػلوي   ☐

 ّا ٍ هدالت وثيشاالًتـاس ًتـاس ًتايح پظٍّؾ دس سٍصًاهِا  ☐

 ػاصهاًي ّاي دسٍى ّا ٍ تَلتي اًتـاس ًتايح دس خثشًاهِ  ☐

 ّا ٍ ػويٌاسّاي داخلي اسائِ دس وٌفشاًغ  ☐

 ػويٌاسّاي خاسخيّا ٍ  اسائِ دس وٌفشاًغ  ☐

 ّا ّاي پظٍّؾ تِ خثشًگاساى ٍ ؿشوت دس هصاحثِ اسائِ يافتِ  ☐

 ّاي ّذف تشاي گشٍُواهل گضاسؽ خالصِ يا اسػال   ☐

 وٌٌذگاى تالمَُ ػايت تشاي دػتشػي اػتفادُ لشاس دادى خالصِ يا گضاسؽ واهل طشح تش سٍي ٍب  ☒

 تِ صتاى ػادُ ٍ هتٌاػة تا هخاطثيي تْيِ ساٌّوا، تشٍؿَس، وتاتچِ، ٍ غيشُ  ☒

 ػاصي ًتايح پظٍّؾ )ثثت اختشاع، ػمذ لشاسداد تا صٌؼت ٍ غيشُ( اًدام الذاهات الصم تشاي تداسي  ☒

 ػايش هَاسد )لطفاً ًام تثشيذ(  ☐

 

 :. چكیذُ طزح تحقیقاتي4

 هياى ايي دس دًياػت، ػشاػش دس هيش ٍ هشي هْن ػلل اص ٍ هضهي ّاي تيواسي تشيي ؿايغ اص للثي تيواسي: همذهِ

 اختواػي ٍ فشدي صًذگي تش آى ػويك آثاس. هيشٍد ؿواس تِ للثي اختالالت توام هـتشن ًْايي هؼيش للثي ًاسػايي

 تاؿذ؛ هي تيواساى ايي صًذگي ويفيت افت داليل هْوتشيي اص آى تشگـت لاتل غيش ٍ پيـشًٍذُ هضهي، هاّيت ٍ تيواس

 هـىالت تشيي ؿايغ اص خَاب اختالالت. تاؿذ هي خَاب صًذگي،ويفيت ويفيت تش تاثيشگزاس ػَاهل خولِ اص ٍ

 لشف صشفا آى دسهاى ساّىاس اها تاؿٌذ هي تْثَد ٍ دسهاى لاتل خَاب اختالالت. اػت للثي ًاسػايي تِ هثتالياى

 گياّي داسٍّاي تا آًْا خايگضيٌي تذًثال پظٍّـگشاى اهشٍصُ ؿيويايي، داسٍّاي ػَاسض تِ تَخِ تا. ًيؼت آٍس خَاب

 ػال دس هضهي للثي ًاسػايي تِ هثتالياى خَاب ويفيت تش تاتًَِ لطشُ تاثيش تؼييي حاضش پظٍّؾ اص ّذف. تاؿٌذ هي

  .تَد 77

 تيواساى اص ًفش 67 سٍي تش وِ تَد اي هشحلِ ػِ ٍ گشٍّي دٍ تاليٌي واسآصهايي ًَع اص پظٍّؾ ايي: ّا سٍؽ ٍ هَاد

 دس ٍ آػاى  گيشي ًوًَِ سٍؽ تِ اصفْاى چوشاى ؿْيذ تيواسػتاى للة ّاي تخؾ دس للة، ًاسػايي تِ هثتال

 ػصاسُ حاٍي) واهاصٍل ي فشاٍسدُ ًام تِ تاتًَِ ي لطشُ دسيافت ؿاهل اصهَى دسگشٍُ هذاخلِ. ؿذ اًدام دػتشع

 ًظش تحت ّفتِ يه هذت تِ اصفْاى فشاٍس ػيٌا داسٍػاصي ؿشوت ػاخت لطشُ 30 هيضاى تِ( تاتًَِ گياُ واهل

  وٌتشل گشٍُ ٍ تاؿذ هي 21ػاػت ساع ؿثاًِ خَاب اص لثل ٍ ٍي هؼالح پضؿه



 

 دسيافت ػاػت ّواى دس ًوا داسٍ يا پالػثَ ؿثاًِ خَاب اص لثل ٍ ٍي هؼالح پضؿه ًظش تحت ّفتِ يه هذت تِ ًيض

 ويفيت اختصاصي پشػـٌاهِ تا ّا دادُ گشدآٍسي.تَد اصلي فشاٍسدُ اص ػي ػي/ 1 ؿاهل پالػثَ پظٍّؾ ايي دس وشد،

 ٍ تَصيفي آهاس ّاي سٍؽ اص اػتفادُ تا اطالػات تحليل ٍ تدضيِ. پزيشفت صَست هشي ػٌت تيواسػتاًي خَاب

  .ؿذ اًدام SPSSver16  افضاس ًشم ووه تِ ٍ اػتٌثاطي

 ػاتمِ هتَػطِ، تحصيالت ؿْش، ػاوي ٍ ؿاغل هتاّل، هشد، ،67-40 ػٌي هحذٍدُ دس تيواساى اغلة: ّا يافتِ

 هـاّذات تىشاس تا ٍاسياًغ آًاليض آصهَى ّوچٌيي ٍ هؼتمل t آصهَى. داؿتٌذ ضؼيفي التصادي ٍضغ ٍ لثلي تؼتشي

 ًذاؿت هؼٌاداس اختالف گشٍُ دٍ تيي هذاخلِ اص لثل خَاب ويفيت دس اختالل ًوشُ هياًگيي وِ داد ًـاى

(05/0≺P) تَد وٌتشل گشٍُ اص ووتش هؼٌاداسي طَس تِ آصهَى گشٍُ دس هذاخلِ اص تؼذ ّفتِ يه ٍ سٍص ػِ اها 

(05/0P≺). تؼميثي ّوچٌيٌآصهَى LSD تِ آصهَى گشٍُ دس خَاب ويفيت دس اختالل ًوشُ هياًگيي وِ داد ًـاى 

 (> P 001/0) تَد يافتِ هؼٌاداس واّؾ صهاى هشٍس

 آهاسي داس هؼٌي تفاٍت هذاخلِ، اص تؼذ ٍ لثل تاتًَِ، لطشُ وٌٌذُ هصشف گشٍُ دس وِ داد ًـاى ًتايح: گيشي تيدًِ

 ب تْثَد سا للثي ًاسػايي تِ هثتال تيواساى خَاب ويفيت اػت تَاًؼتِ تاتًَِ لطشُ وِ هؼٌي تذيي. گشديذ هـاّذُ

 .تخـذ

 تاتًَِ هضهي، للثي ًاسػايي خَاب، ويفيت ّا: وليذٍاطُ

 ایٌتزًتي هقالِ )ّای( هستخزج اس طزح: ٍ آدرس َاى)ّا(. ع5ٌ

 :عىًان مقالٍ اوگلیسی

Effect of Matricaria recutita Drop on Sleep Quality in Patients with Chronic Heart 

DiseaseTitle  
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 ( Max: 200 Kb | JPG,PNG,GIF ) تصاٍیز حاصل اس ًتایج اًجام طزح تحقیقاتي .6

 

 

 

 

 

 پضيَطی امضاء مجزی طزح


