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خالصه
سابقه و هدف :کاهش مرگ و میر نوزادان کم وزن و نارس با افزایش نیازهای مراقبتی آنان همراه می باشد .عدم آگاهی مادر در مراقبت موثر از نوزاد نارس ،بر روند رشدد و تكامدل
تاثیر گذاشته و موجب ابتال به بیماری و بستری مجدد شیرخوار خواهد شد .این مطالعه با هدف تعیین اثر آموزش برآگاهی ازعملكرد مادران در زمینه مراقبدت از ندوزاد ندارس انجدام
شد.
مواد و روش ها :در این مطالعه نیمه تجربی 011 ،مادر دارای نوزاد نارس بستری در مرکز آموزشی درمانی کودکان شفیع زاده امیرکال وابسته بده دانشدگاه علدوم پزشدكی بابدل ،بدا
تخصیص تصادفی درگروه  11نفری آزمون و کنترل قرار گرفتند .اطالعات سنجش آگاهی از عملكرد مادران در زمینه مراقبت از شیرخوار با استفاده از پرسشنامه پژوهشگرساخته کده
حاوی  44سوال با مقیاس سه رتبه ای لیكرت بادامنه نمرات بین  44-11می باشد ،جمعآوری شد .اخذ نمره باالتر بیانگر عملكرد بهتر مادران قلمداد شد .براساس نیازسدنجی انجدام
شده در ابتدای مطالعه ،آموزشهای مرتبط با نحوه مراقبت از نوزاد نارس در گروه مداخله از روز چهارم بستری در  7جلسه بمددت  41دقیقده داده شدد .گدروه کنتدرل از روندد جداری
مراقبت بخش برخوردار بودند .پس ازسه ماه میزان آگاهی از عملكرد مادران در هر دو گروه مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها :نمره آگاهی از عملكرد مادران در گروه آزمون از  19/01±7/33قبل از مداخله آموزشی به  14/1±9/49بعد از مداخله افزایش یافت ( .)p<1/110همچندین میدانگین نمدره
فوق پس از سه ماه درگروه ازمون و کنترل به ترتیب  14/1±9/49و  10/24±9/37بوده است (.)p<1/110
نتیجه گیری :یافتههای مطالعه نشان داد که اجرای مداخله آموزشی براساس نیاز مادران یک استراتژی موثر بر بهبود آگاهی از عملكرد آنها در مراقبت از نوزاد نارس میباشد.
واژه های کلیدی :آموزش ،مادر ،عملكرد ،مداخله ،مراقبت ،نوزادان نارس ،نوزاد کم وزن.

مقدمه
نارسی و وزن کم هنگام تولد ،یكی از عمده ترین مشكالت بهداشتی و

پیچیدهای دارد که عالوه بر پزشک ،پرستار و پرسنل بهداشتی درمانی ،خانواده و

درمانی و از شایع ترین علل مرگ و میر دوران نوزادی است( .)0میزان تولد نوزاد

به ویژه مادر را درگیر میكند( .)01جهت برآورده کردن نیازهای مراقبتی این

نارس در جهان 3/1 ،درصد ( ،)4در آمریكا  04/4درصد ( )9و در ایران این آمار 01

نوزادان ،شناخت و بررسی نیازهای آموزشی خانواده به خصوص مادر ،به عنوان

درصد گزارش شده است ( .)7این نوزادان با توجه به مشخصات فیزیولوژیكی خود،

اولین مراقبت دهنده الزم و ضروری است و از آنجاییكه تكامل طبیعی نوزاد تا

نیاز به مراقبت های اصولی برای ادامه حیات و کسب روند رشد و نمو طبیعی

حدود زیادی به تبادل واکنش های عاطفی بین مادر و نوزاد بستگی دارد ،باید

دارند( .) 1کاهش مرگ و میر نوزادان کم وزن و نارس با افزایش نیازهای مراقبتی

نحوه مراقبت و برقراری ارتباط با نوزاد را به مادر آموخت ( .)00از سوی دیگر،

آنان همراه می باشد( .)1بیشک والدین آنها نیز محتاج حمایت اند( )4وسالمت

امروزه مراقبت های پیشرفته در بخش نوزادان موجب ،ترخیص زودهنگام آنها از

این نوزادان مستلزم آگاهی مادران در نحوه مراقبت از نوزاد میباشد( .)0آگاهی

مراکز درمانی شده که خود اضطراب و نگرانی زیادی را جهت مراقبتهای آتی در

مادران در ارتباط با مراقبت از نوزاد نارس در مطالعه  Gholizadeو همكاران در

منزل به همراه دارد ( .)04مطالعه  Ghasemiو همكاران نیز در ارتباط با نحوه

سطح متوسطی گزارش شد( Rasti .)2و همكاران نیز در مطالعه خود اذعان

عملكرد مادران در زمینه مراقبت از نوزاد نارس نشان داد که  74/14درصد از

داشتند که والدین این نوزادان نیازهای آموزشی متعددی دارند که شامل نیاز به

مادران دارای عملكرد ضعیف 70/01 ،درصد عملكرد متوسط و فقط 01/24درصد

آگاهی و اطالعات در مورد وضعیت سالمتی نوزاد و کسب مهارت در مراقبت و

دارای عملكرد مناسب بودند( .)09نحوه عملكرد مادر در مراقبت از نوزاد نارس بر

نگهداری از شیرخوار بود( .)3مراقبت از این نوزادان نارس و کم وزن مراحل

مدت بستری ،عفونت بیمارستانی ،بستری مجدد و دفعات ویزیت شیرخوار توسط

*مسئول مقاله :دکتر یداله زاهدپاشا
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پزشک تاثیرگذار است ( ،)07لذا طراحی مداخالتی در جهت بهبود رفتار مراقبتی

راهنمای دارویی طبق دستور پزشک می باشد .مطالب از روز چهارم بستری نوزاد،

مادران در نگهداری و مواظبت از شیرخواران ضروری بنظر میرسد .اجرای برنامه-

حداقل در  7جلسه آموزشی به مدت  41دقیقه آموزش داده شد.

های آموزشی نیاز به وسایل و تجهیزات مدرن ندارد و در مقابل هزینه های ناشی

زمان جلسات با توافق مادر هر زمان که مراجعه میکرد ،در اتاق شیر مادر

از عدم مراقبت صحیح و عوارض نارسی و مشكالت رفتاری بسیار مقرون به

مستقر در بخش از طریق آموزش مستقیم و رو در رو (بر حسب نیازهای مادران

صرفه میباشد(.)01

براساس نیازسنجی اولیه) برای آنها بیان شد و نكات مراقبتی به صورت تئوری و

تحقیقات نشان دادهاند که دادن اطالعات و آموزش نكات مراقبتی و درگیر

عملی ارائه شد .در شروع هر جلسه آموزشی از مادر خواسته شد که مراقبتهای فرا

نمودن فعال والدین سبب میشود آنان احساس کنترل و قدرت بیشتری بر موقعیت

گرفته قبلی را بیان کند و مهارتها را در حضور پژوهشگر انجام دهد تا نقاط ابهام

خود داشته و دیدگاه واقعگرایانه نسبت به ظاهر و وضعیت نوزاد نارس و ضعیف

احتمالی برطرف گردد .به منظور تسهیل در درك مطالب توضیح داده شده ،از

کسب نموده و در مراقبت از نوزاد مشتاقانه مشارکت نمایند ( .)01با توجه به نیاز

وسایل کمک آموزشی از قبیل :اورهد ،فیلم آموزشی کوتاه در ارتباط با نحوه تغذیه

مراقبتی ویژه از نوزاد نارس و اهمیت آموزش مادران در نحوه عملكرد مراقبتی از

با شیر مادر ،تصاویر ،سرنگ ،دماسنج (ترمومتر) و جهت تأکید بیشتر بعضی از

شیرخوار خود ،این مطا لعه با هدف تعیین اثر آموزش بر آگاهی ازعملكرد مادران در

مطالب ضروری به صورت پمفلتهای آموزشی مصور تهیه و در اختیار مادران قرار

زمینه مراقبت از نوزاد نارس انجام شد.

داده شد .در طول مدت مطالعه پژوهشگر در دسترس نمونههای گروه آزمون بوده
و مادران در صورت نیاز میتوانستند مشاوره تلفنی و یا حضوری داشته باشند.
همچنین پژوهشگر ماهانه حداقل یک مرتبه با واحدهای پژوهش تماس داشت.

مواد و روشها
این مطالعه نیمه تجربی پس از کسب مجوز از کمیته اخالق دانشگاه علوم

یكی از بخشهای مهم این مداخله آموزشی ،پیش بینی ادامه خدماتی مانند تكرار
مطالب آموزشی و مراقبتی به مددجویان پس از ترخیص بود.

پزشكی بابل با کد اخالق  ،Mubabol.REC.0922.4در بخش نوزادان و

گروه کنترل مراقبتهای معمول بخش نوزادان را دریافت کردند .پس از سه

مراقبت ویژه نوزادان مرکز آموزشی درمانی کودکان شفیع زاده (امیرکال) اجرا شد.

ماه ،پرسشنامه ها مجدد ًا به مادران در هر دو گروه جهت تكمیل داده شد .پس از

ابتدا پس از جلب همكاری مادران جهت شرکت در مطالعه و با رعایت کلیه نكات

جمع آوری اطالعات نهایی ،با استفاده از نرم افزار  SPSS 07و آزمونهای

اخالقی در پژوهش (محرمانه ماندن اطالعات ،اخذ رضایت نامه کتبی از مادران،

آماری کای اسكوئر ،تی مستقل ،دقیق فیشر و آزمون تی زوجی تجزیه و تحلیل

داوطلبانه بودن شرکت در مطالعه) از پرسشنامه (اطالعات دموگرافیک والدین،

شدند و  p<11/1معنی دار در نظر گرفته شد.

اطالعات کلی نوزاد و پرسشنامه پژوهشگر ساخته آگاهی ازعملكرد) به عنوان ابزار
گردآوری اطالعات استفاده شد.
 011مادر دارای نوزاد نارس با سن جنینی 42-94هفته ،به روش نمونهگیری

یافتهها

در دسترس انتخاب و با روش تخصیص تصادفی در دو گروه 11نفری آزمون و

در این پژوهش ارتباط معنی داری بین برخی متغیرهای مربوط به والدین و

کنترل قرار گرفتند .مادران در صورت تمایل با داشتن حداقل سواد خواندن و

نوزادان از جمله :جنس ،سن جنینی ،وزن ،نوع بیماری نوزاد ،تعداد فرزندان ،درآمد

نوشتن ،دارای نوزاد نارس (42-94هفته) ،فاقد ناهنجاری مادرزادی ،عدم ممنوعیت

خانواده ،سن و میزان تحصیالت مادر و پدر ،نوع زایمان مادر ،سابقه داشتن نوزاد

جهت شیردهی ،عدم مصرف داروهای ضد افسردگی و مادرانی که نوزاد آنها برای

کم وزن ،دوقلویی یا چند قلویی ،سكونت در شهر یا روستا ،طول مدت بستری و

بار اول در بیمارستان بستری شده باشد ،وارد مطالعه شدند و در صورت فوت نوزاد

میزان آگاهی از عملكرد مادران در گروه آزمون و کنترل وجود نداشت و دو گروه از

و غیبت بیش از یک جلسه مادر در برنامه آموزشی ،از مطالعه خارج شدند .در این

نظر این عوامل همگن بودند .اکثریت مادران در دو گروه در محدوه سنی 41 -91

مطالعه ،برای اعتبار علمی پرسشنامه پژوهشگر ساخته از روش اعتبار محتوی

سال ،تحصیالت زیر دیپلم و خانه دار بودند %19 ،مادران زایمان به روش سزارین

استفاده شد .بدین منظور پس از تهیه سواالت پرسشنامه از طریق مطالعه کتب،

داشتند %12/1 ،شیرخواران فرزند اول خانواده بودند و متوسط سن زمان بستری

مقاالت ،پروتكلها و استانداردهای موجود ،در اختیار ده تن از اعضای هیات علمی و

آنها 9 ،روز و وزن نوزادان به هنگام بستری در گروه آزمون

متخصصین مربوطه قرار داده شد و نظرات اصالحی آنها در پرسشنامه لحاظ شد.

(0372/14±911/17گرم) و در گروه کنترل (4110/94±713/00گرم) بوده است.

برای تأیید اعتماد علمی ابزار ،از روش آزمون مجدد استفاده گردید که با ضریب

میانگین و نمره آگاهی از عملكرد مادران در مراقبت از شیرخوار در ابتدای مطالعه

اعتماد  21درصد پایایی ابزار مورد پذیرش قرار گرفت.

در گروه آزمون  19/01±7/33و در گروه کنترل  10/11±7/9بود که اختالف

پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش آگاهی از عملكرد مادران در زمینه

معنی دار آماری وجود نداشت و دو گروه همسان بودند(.)p=1/13

مراقبت از شیرخوار حاوی  44سوال با مقیاس سه رتبه ای لیكرت با دامنه نمرات

میانگین و نمره آگاهی از عملكرد مادران در مراقبت از شیرخوار پس از سه

بین  44-11بوده است .نمره باالتر بیانگر افزایش عملكرد بهتر مادران قلمداد شد.

ماه در گروه آزمون  14/1±9/49و در گروه کنترل  10/24±9/37شد که اختالف

این پرسشنامه در ابتدای مطالعه و پس از سه ماه توسط مادران در هر دو گروه

معنی دار آماری در دو گروه مشاهده گردید( .)p<1/110همچنین مقایسه میانگین

تكمیل گردید .محتوی مداخله آموزشی در زمینه مراقبت از پوست ،بندناف،

و نمره آگاهی از عملكرد مادران در گروه آزمون ،قبل و سه ماه بعد از مداخله در

استحمام ،نحوه تغذیه با شیرمادر ،کفایت شیرمادر ،تعویض پوشک و پیشگیری از

مراقبت از شیرخوار به ترتیب برابر با ( )19/01±7/33و ( )14/1±9/49گردید که

زخم کهنه ،تماس پوستی ،حفظ و کنترل دمای بدن شیرخوار ،مراقبت آغوشی،

این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار بود(( )p<1/110جدول.)0
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اثر آموزش بر بهبود عملكرد مادران …؛ افسانه ارزانی و همكاران

جدول  .0مقایسه میانگین نمره آگاهی از عملكرد مادران در مراقبت از شیرخوار

موقعیت خود میشود و به تدریج مادران متوجه میشوند که خودشان توانایی

قبل و سه ماه بعد از مداخله در دو گروه

مراقبت از نوزادشان را دارند ( .)41نتایج پژوهشها نشان میدهد که مراقبت

گروه
زمان

آزمون

کنترل

Mean±SD

Mean±SD

P-value

مادران از شیرخوار در زمان بستری و مدتها بعد از آن ،برای آنها سخت و طاقت-
فرسا میباشد(42و .)44مادران مشارکت کننده در مطالعه  Lindbergو

قبل از مداخله

19/01±7/33

10/11±7/9

1/13

همكاران ،اذعان داشتند ،در صورتیکه آگاهیهای الزم را از تیم درمان دریافت

سه ماه بعد از مداخله

14/1±9/49

10/24±9/37

1/110

میکردند ،قادر به مدیریت و سازگاری با شرایط موجود بودند( .)43در مطالعه
 Cookو همكاران ،مادران عدم دسترسی به پرسنل بهداشتی درمانی را به عنوان

بحث و نتیجه گیری
نتایج مطالعه ما نشان داد که اجرای مداخله آموزشی تاثیر مثبتی بر میزان
آگاهی از عملكرد مادران در مراقبت از نوزاد نارس و کم وزن دارد ،به طوری که

مشكل در تداوم شیردهی مطرح کردند .آنها عنوان کردند که از سوی پرسنل
بهداشتی در راستای مراقبت و تغذیه با شیرمادر حمایت نمیشدند و به هنگام
داشتن مشكالت در زمینه شیردهی به آنها دسترسی نداشتند(.)91

نمره آگاهی از عملكرد مادران در گروه آزمون از  19/01±7/33قبل از مداخله

پرستاران و پزشكان نقش بسیار مهمی در انتقال اطالعات و یادگیری مهارتها

آموزشی به  14/1±9/49بعد از سه ماه مداخله افزایش پیدا کرد Bagheri .و

به مادران دارای نوزاد نارس و کم وزن در مراقبت و تغذیه با شیر مادر دارند(.)90

همكاران در مطالعه خود اذعان داشتند که میزان آگاهی والدین از سطح آگاهی

بطور مثال مادران در مطالعه  Gaucherو همكاران ،امیدوار بودند که با مشاوره

ضعیف یا بسیار ضعیف پس از مداخله آموزشی مراقبت از شیرخوار به سطح

گرفتن و کسب اطالعات از سوی پزشک نوزادان بتوانند در باره نارسی نوزاد و

اطالعات متوسط تا خوب ارتقا یافت (.)04

ایفای نقش خود ،دانشی به دست آورند و اعتماد و اطمینان خود را افزایش دهند

نمونه ها در تحقیق آنها را والدینی تشكیل دادند که برای بار اول والدینی را

( .)94مطالعه  Tarverdyو همكاران نیز نشان داد که آموزشهای ویژه مادران

تجربه کرده بودند و نیاز به دانستن اطالعات دقیق و علمی در زمینه مراقبت از

دارای نوزاد نارس بر کاهش عوارض نارسی تاثیر مثبتی دارد( .)99لذا تنها تربیت

نوزاد داشتند .نتایج مطالعه  Mozafariو همكاران نیز حاکی از افزایش میزان

پرستار ماهر در بیمارستان برای کاهش عوارض نارسی کافی نیست ،بلكه جهت

آگاهی مادران در نحوه مراقبت از نوزادان و آشنایی با مشكالت شیرخوار پس از

پیشگیری از عوارض نارسی میتوان با آموزش ،مادر را به عنوان پرستار تمام وقت

برگزاری کارگاههای آموزشی بود ()02که با نتایج مطالعه ما همخوانی دارد .مادران

برای مراقبت از نوزاد آماده کرد .از نكات مثبت این مطالعه ،ارائه اطالعات و آگاهی

در مطالعه  Guillaumeعنوان میکردند که دانش و معلومات آنها با جستجوی

بر اساس نیازهای آموزشی مادران و اختصاصی بودن آن برای هر مادری می باشد

اطالعات و کسب آگاهی از تیم درمانی و مراقبتی تغییر میکند و این اطالعات

که در ابتدای تحقیق با استفاده از تكمیل پرسشنامه توسط مادران حاصل گردید.

میتواند در عمل کاربرد داشته باشد و از طریق مراقبت به شیرخوار منتقل

همچنین در اغلب مطالعات انجام شده ،نتیجه مداخله آموزشی در کوتاه مدت

شود( .)03در این راستا مطالعه  Ghasemiو همكاران نشان داد که تنها

(بالفاصله پس از آخرین جلسه آموزشی) مورد بررسی قرار گرفته است(04و.)3

01/24درصد از مادران عملكرد مناسبی در زمینه مراقبت الزم از نوزاد نارس

لیكن در تحقیق ما این کاوش پس از گذشت سه ماه انجام شد و تاثیر آموزش در

داشتند و مادران این شیرخواران در زمینه مراقبت آغوشی عملكرد ضعیفی

مدت نسبتا طوالنیتری بررسی شد.

داشتند( )09که بیانگر نیاز مادران به آموزش در زمینه نحوه مراقبت از نوزاد

از یافتههای این مطالعه میتوان نتیجه گرفت که مداخالت آموزشی برای

میباشد .یافتههای مطالعه ما ،قبل از اجرای مداخله آموزشی بر اساس پرسشنامه

مادران دارای نوزاد نارس بر میزان آگاهی از عملكرد آنها در مراقبت از این

نیازسنجی ،نیازهای مادران را در خصوص مراقبت از نوزاد به خوبی نشان داد .در

شیرخواران موثر است ،بنابراین الزم است الاقل در مدت زمان حضور مادران بر

بررسی متون مطالعه ای یافت نشد که بیانگر عدم تاثیر آموزش باشد .هر چند

بالین نوزاد خود در بخش مراقبت ویژه نوزادان برخی از مراقبتهای روزمره و

مطالعه Longerو همكاران در خصوص تغییر باورهای غلط مادران و مداخله

ضروری به آنها آموزش داده شود تا با تكرار این مهارتها در حضور پرستاران

آموزشی تفاوتی را در دو گروه نشان نداد ( )41که شاید مادران در شرایط مناسبی

بخش ،راهی برای بهبود عملكردهای مادران مهیا گردد .از محدودیتهای مطالعه

آموزش دریافت نكردند و یا اینكه آموزشها کامل و جامع نبود .کاربردی بودن

حاضر ،عدم امكان مشاهده رفتار مادر در ارتباط با مهارتها بود .لذا از پرسشنامه

مطالب آموزشی و میزان حضور مادران در جلسات آموزشی ،زمان ارائه آموزشها و

آگاهی از عملكرد برای ارزشیابی مداخله آموزشی استفاده شد ،بدین جهت توصیه

تداوم این مداخالت از مواردی است که بر اثربخشی این برنامهها میافزاید

میگردد در مطالعات آتی ،ارزیابی نحوه عملكرد مادران در بخش بصورت مشاهده

(44و .)40چرا که تاثیر آموزش در کوتاه مدت تایید شده است(.)49

مستقیم و براساس چک لیست مهارتها انجام گردد.

یافتههای مطالعه  Kohanو همكاران ،نشان داد که مادران نیازمند آگاهی
از وضعیت نوزاد و کسب اطالعات صحیح در ارتباط با مراقبت از شیرخوار بودند.
حمایتی که مادران از تیم درمان دریافت میکردند ،به اندازه آنچه که انتظار

تقدیر و تشكر

داشتند ،نبود( Arzani .)47و همكاران نیز در مطالعه خود اظهار داشتند که

بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشدكی بابدل جهدت

مادران دارای نوزاد نارس و بیمار ،در جستجوی کسب اطالعات در ارتباط با نحوه

حمایت از تحقیق و از همكاران بخش نوزادان و مراقبت ویژه ندوزادان و درمانگداه

مراقبت از نوزاد از تیم درمانی و مراقبتی هستند( .)41دادن اطالعات و ارتقا آگاهی

بیمارستان کودکان شفیع زاده امیرکال که در مراحل اجرایی این تحقیق ما را یداری

و عملكرد مادران در مراقبت از شیرخوار ،باعث احساس کنترل و قدرت مادر بر

داده اند تشكر و قدردانی می گردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Reducing the mortality rate of low birth weight and preterm infants is
associated with an increase in their care needs. Insufficient knowledge of mother in effective care of the premature
infant affects the process of growth and development and causes illness and re-admission of the infant. The aim of this
study was to determine the effect of educational intervention on awareness of Practice of mothers in care of premature
infants.
METHODS: In this quasi experimental study, 100 mothers with premature infants who were admitted to Shafizadeh
Amirkola Children's Hospital affiliated to Babol University of Medical Sciences, were randomly assigned to two
groups of 50 subjects. Data of mothers' knowledge about infant care was gathered by a researcher-made questionnaire
containing 22 questions with a three-point Likert scale ranging a score of 22 to 66. Obtaining a higher grade reflects the
better performance of mothers. Based on the needs assessment at the beginning of the study, the training related to the
care of the premature infant in the intervention group from the fourth day was given in 4 sessions for 20 minutes. The
control group had the current process in the care. After three months, awareness of mothers' performance in both
groups was compared and evaluated.
FINDINGS: Mothers' awareness scores in the experimental group increased from 53.15±4.99 before the intervention
to 62.5±3.73 after the intervention (p<0.001). Also, the average score after 3 months in the control group was
62.5±3.73 and 51.82±3.94, respectively (p<0.001).
CONCLUSION: The results of this study showed that educational intervention can increase mother's knowledge &
skill regarding to care of low birth weight and premature infants.
KEY WORDS: Education, Mother, Low Birth Weight Infants, Premature Neonate, Practice, Care, Intervention.
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