
 

 

 

 7931بررسي تاثیر رایحه درماني بر وضعیت خلق وتاب اوری زنان سرپرست خانوار شهر اصفهان در سال  عنوان طرح پژوهشي

 931773 كد طرح

 )ددانشجو(حمیده احراری فردئ -طیبه مهرابي)استاد راهنما( نام و نام خانوادگي مجری طرح

 دانشكده پرستاری ومامایي اصفهان دانشكده/مركز تحقیقاتي

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

 (بدهید ۵تا  7به هر كدام از آنها وزن 

 ۵(ها، رسانهبیمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان 

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

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

 7(...كارخانجات دارویي، صنایع غذایي، تجهیزات پزشكي و ) های تولیدیبخشاران و گذسرمایه 

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

اشد؟  بداشتهتواند از نظر اجتماعي، سیاسي و قوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتي .آیا این خبر مي2

 خیر   دانمنمي   خیر   بله

 

 استخراج و نگارش پیام پژوهشي .3

 كلمه( 7۵)حداكثر  الف. عنوان پیام یا خبر

درصورت تایید اثربخشي رایحه اسطوخودوس  بر بهبود وضعیت خلق و تاب آوری زنان سرپرست خانوار مي توان  .........

 صرفه بهره برد از این رایحه به عنوان روشي مقرون به

 

 كلمه( 34 )حداكثر موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

وسطح پایین تری از تاب آوری را نسبت به سایر زنان  وافسردگي اضطراب از باالیي خانوار میزان سرپرست زنان ......

 نانآ  نقش ایفای از وناتواني  ورواني جسمي سالمت خطرافتادن به، زندگي كیفیت كاهش سبب امر این كه دارند

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح



 

 صرفه به مقرون روشهای با زنان این كمک به بهبود وضعیت خلق رو این از. گردد مي خانوار سرپرست زن بعنوان

 است اهمیت حائز درماني رایحه همچون

 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 ممكن است یک یا بیش از یک پیام داشته باشدتوجه: 

 كلمه( ۵4)حداكثر : 1پیام شماره 

 خلق زنان سرپرست خانوار گردد براساس یافته های پژوهش حاضر، رایحه درماني میتواند باعث بهبود وضعیت ......

 كلمه( ۵4)حداكثر : 2پیام شماره 

 باعث ارتقا تاب اوری زنان سرپرست خانوار گرددبراساس یافته های پژوهش حاضر، رایحه درماني میتواند  ......

 

 كلمه( 34)حداكثر  د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج

پرستاران در سازمانهایي كه زنان سرپرست خانوار را پوشش مي دهند، شود رایحه درماني توسط روان پیشنهاد مي ...

 به عنوان روشي دردسترس وكم عارضه و ارزان و آسان، به زنان تحت پوشش اموزش داده شود.

، پردازند مي خانوار سرپرست زنان سازی مالي واقتصادی ای كه به امورتوانمند خیریه موسسات و ها وسازمان

و به آموزش توانمندسازی  دهند قرار اصلي خود های برنامه جز نیز را مددجویان قبیل این واجتماعي رواني توانمندسازی

 رواني افراد پرداخته و به طور جدی از این آموزشها حمایت كنند.

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

 برای معرفي نتایج پژوهش كنندگان بالقوهو استفاده نفعانذیگروه 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  ☐

 سازمانيدرونهای ها و بولتنانتشار نتایج در خبرنامه  ☐

 ها و سمینارهای داخليارائه در كنفرانس  ☒

 ها و سمینارهای خارجيارائه در كنفرانس  ☒

 هاهای پژوهش به خبرنگاران و شركت در مصاحبهارائه یافته  ☐

 های هدفبرای گروهكامل گزارش خالصه یا ارسال   ☒

 كنندگان بالقوهسایت برای دسترسي استفادهوبقرار دادن خالصه یا گزارش كامل طرح بر روی   ☐

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

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

 سایر موارد )لطفاً نام ببرید(  ☐

 

 :طرح تحقیقاتي. چكیده 4



 

وسطح پایین تری از تاب آوری را نسبت به سایر  وافسردگي اضطراب از باالیي خانوار میزان سرپرست زنان مقدمه:

 آنان  شنق ایفای از وناتواني  ورواني جسمي سالمت خطرافتادن به، زندگي كیفیت كاهش سبب امر این كه زنان دارند

 صرفه به مقرون روشهای با زنان این كمک به بهبود وضعیت خلق رو این از. گردد مي خانوار سرپرست زن بعنوان

وتاب آوری  خلق وضعیت بر درماني رایحه تاثیر تعیین هدف با مطالعه این. است اهمیت حائز درماني رایحه همچون

 . شد انجام7931خانوار شهر اصفهان در سال  سرپرست زنان

خانوار تحت پوشش كمیته امداد  سرپرست زن نفر ۵5 روی بر كه است درعرصه كارازمایي نوع از مطالعه این :روش

نمونه گیری به روش در دسترس از بین زنان تحت پوشش كمیته امداد  .گرفت انجام 7931شهر اصفهان در سال 

پومزوبرای سنجش  پرسشنامه از خلق وضعیت سنجش برای دارای معیارهای ورود به مطالعه وداوطلب انجام شد.

 طرهق سه به اغشته دستمال مداخله گروه های نمونه. گردید استفاده تاب آوری از پرسشنامه كانرو دیویدسونمیزان 

ب وتا خلق وضعیت مجددا. كردند استنشاق یكماه مدت به  ساعت یک روزی، درهفته بار سه را اسطوخودوس اسانس

و  77 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده تحلیل. شد سنجیده، مداخله از بعد ویكماه بالفاصله ها آوری نمونه

 . گردید انجام ویتني من و اسكوئر كای، مستقل T های آزمون

 طور هب مداخله گروه در مطالعه از بعد یكماه و بالفاصله خلق وضعیت نمره میانگین كه داد نشان نتایج :ها یافته

(ومیانگین نمره تاب آوری بالفاصله و یكماه بعد از مطالعه در گروه > P 4۵/4) بود كنترل گروه از كمتر معناداری

 (. > P 4۵/4مداخله به طور معناداری بیشتر از گروه كنترل بود )

 

 انوارخ سرپرست وتاب آوری زنان خلق وضعیت بهبود به منجر تواند مي اسطوخودوس با درماني رایحه :گیری نتیجه

  . برد بهره مكمل روش یک بعنوان روش این از توان مي رو این از. گردد

 

 ..خانوار سرپرست خلق، تاب آوری، زنان درماني، وضعیت رایحه ....... ها:کلیدواژه

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

  :مقاله فارسيالف. 

 عنوان: 

http://.. www.jisc.ir. 

 :عنوان مقاله انگلیسيب.  .
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http://..................................................................................................................................................................................... 

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



 

وضمیمه گردیده است.سیدی شده وتحویل کارشناس پژوهش شده است نتایج   

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشي امضاء مجری طرح


