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

 (بدهید ۵تا  7به هر کدام از آنها وزن 

  (ها، رسانهبیمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان 

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

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

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

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

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

 دانمنمي   خیر   بله

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح



 

 

 

 

 استخراج و نگارش پیام پژوهشي .3

  کلمه( 7۵)حداکثر  الف. عنوان پیام یا خبر

 برنامه ی خودکنترلی می تواند بر کیفیت زندگی نوجوانان موثر باشد

 

 موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

هزینه های سالمتي  میر و دیابت ملیتوس به عنوان یک بیماری مزمن به طور اساسي در گسترش آسیبها، مرگ و

رنامه باشد که تاثیر ب د دار، ميسهیم است. پژوهش حاضر یک از نوع مطالعه کارآزمائي بالیني تصادفي سازی شده شاه

 ی خودکنترلي بر کیفیت زندگي نوجوانان مبتال به دیات نوع یک مي سنجد.

 

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

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

 : 1پیام شماره 

بهبود و تقویت مهارتهای مرتبط با خودکنترلي هیجاني میتواند توانایي تنظیم هیجانات،حل مسئله تصمیم گیری، 

 مهارتهای ارتباطي را افزایش دهد.

................................................................................................................................................................................................................... 

 : 2پیام شماره 

توان با برگزاری دوره های  ا توجه به رابطه ی مثبت بین خودکنترلي و سالمت جسماني و روانشناختي افراد، ميب

تقویت  روانشناختي افراد، با برگزاری دوره های آموزشي و سالمت جسماني  و تقویت خودکنترلي و آموزش و

  رواني بیماران بر داشت. -خودکنترلي گام مهمي در تامین نیازهای هیجاني

 نوجوانان تاثیر برنامه ی خودکنترلي بر کاهش استرس و اضطراب کلمه( 74)حداکثر  د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج

 مبتال به دیابت  نوع یک

 بررسي تجارب مبتالیان به دیابت پس از برگزاری دوره ی آموزشي برنامه ی خودکنترلي 

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

 سازمانيدرونهای ها 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 هدفبرای گروهکامل گزارش خالصه یا ارسال   ☒

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

 به زبان ساده و متناسب با مخاطبین 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(  ☐

 

:طرح تحقیقاتي. چكیده 4  

ي خودكنترلي بر كیفیت زندگي نوجوانان مبتال به دیابت نوع یک مراجعه كننده تاثیر برنامه 

  7931به انجمن خیریه دیابت جنان شهرستان نجف آباد در سال 

 

 چکیده:

 :مقدمه و هدف

کاهش  ودهد. دیابت، کیفیت زندگی بیماران را تقریبا در تمام حیطه های جسمی، روانی و اجتماعی تحت تاثیر قرار می 

کیفیت زندگی در نوجوانان مبتال به دیابت، منتج به کم شدن مراقبت از خود، کنترل نامناسب قند خون و 

ی در این بیماران، دستیابی نوجوان به خودکنترلی است. یکی از اهداف مهم پرستارگردد. افزایش خطر عوارض بیماری می

 ی خود کنترلی بر ابعاد کیفیت زندگی نوجوانان مبتال به دیابت انجام گرفت.پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه

 :روش مطالعه

نوجوان  65که در آن ، با طرح آزمون قبل و بعد است  پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی تصادفی سازی شده شاهد دار 

ن گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمومبتال به دیابت مراجعه کننده به انجمن خیریه جنان به روش نمونه

و کنترل قرار گرفتند. پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و کیفیت ز ندگی نوجوانان مبتال به دیابت ابتدا توسط دو گروه تکمیل شد. 

برای گروه آزمون اجرا شد. داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد  هفته 3هر هفته دو جلسه و طی جلسه  5ی خودکنترلی در طی هبرنام

 تجزیه و تحلیل گردید. SPSSنرم افزار  81کیفیت زندگی نوجوانان مبتال به دیابت بعد از یک ماه جمع آوری و با استفاده از نسخه 

  یافته ها:

تحلیل یافته ها نشان داد قبل از مداخله، اختالف معناداری از نظر میانگین نمرات کیفیت زندگی در دو گروه آزمون و تجزیه و 

(. اما بعد از مداخله، میانگین نمرات کیفیت زندگی در گروه آزمون افزایش یافت و تفاوت معنی <56/5pکنترل مشاهده نشد )

در گروه کنترل تفاوت (. >p 56/5سمانی بین گروه آزمون و کنترل مشاهده شد)داری در تمام ابعاد، به جزء بعد عالئم ج

 (.p>50/5معناداری در ابعاد کیفیت زندگی بعد از مداخله یافت نشد )



 

  نتیجه گیري:

یفیت ای مناسب و در نتیجه بهبود کتواند در اتخاذ راهکارهای مقابلهی خود کنترلی میبا توجه به نتایج به عمل آمده، برنامه

 زندگی بیماران تاثیر بسزایی داشته باشد. 

 

 دیابت نوع یک، نوجوانی، کیفیت زندگی، خودکنترلی واژه هاي كلیدي:
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 (  :Kb | JPG,PNG,GIF 911Max ) تصاویر حاصل از نتایج انجام طرح تحقیقاتي .

 

 

 


