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 مقاله پژوهشی

   يازهایبر ن یمان مبتنیبعد از زا يهامراقبتآموزش  ریتأث یبررس
 دوران نفاس يهامراقبت یمادر بر آگاه یآموزش

  
  ٥*يمين کرينسر، ٤يميه ابراهيمرض، ٣يفروشان يميعباس رح، ٢يسامان يسانيال نيل، ١ يان تهرانيگل شهناز

 
  26/12/1395تاریخ پذیرش  01/11/1395تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

ک راهکار مهم در ارتقاء ي، مراقبت از خود و نوزاد ييتوانا باال بردنمادر در جهت  يمان برايپس از زا يهامراقبتآموزش  يش اثربخشيافزا: هدف و زمينهپيش
دوران نفاس  يهامراقبت يمادر بر آگاه يآموزش يازهايبر ن يمان مبتنيبعد از زا يهامراقبت ر آموزشيتأثن ييتع باهدفن مطالعه يسالمت مادر و نوزاد است. ا

  انجام شد.
ه به روش ياروم در شهرع) رضا (مارستان امام يط در بيمان کرده واجد شراياز مادران زا نفر ۱۰۲، با گروه کنترل يمه تجربين مطالعه از نوع نيدر ا: هاروشمواد و 

ک يافمحقق ساخته دموگر يهاپرسشنامهاز  هاداده يگردآور يرادر دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. ب، يص تصادفيمستمر انتخاب و با روش تخص گيرينمونه
ود؛ ده بين گردييق آزمون مجدد تعيآن از طر ييايمحتوا و پا ييتوسط روا هاآنمادر استفاده شد که اعتبار  يآموزش يازهاين ليستچکو  يو ابزار سنجش آگاه

ش آموز، توسط پژوهشگر و در گروه کنترل، مجزا و چهره به چهره طوربه يازسنجين ليستچکمادر بر اساس  يآموزش يازهايبر ن يآموزش مبتن، مداخله در گروه
 ۱۵ تا ۱۰، ص)يقبل آموزش (روز ترخ، . سنجش در سه مرحلهشديممان ارائه يروز بعد از زا ۱۵تا  ۱۰ص و يقبل ترخ، دو جلسهدر ، ن و توسط پرسنليروت طوربه

  قرار گرفت. تحليلوتجزيهمورد  SPSS-19 افزارنرموسط ج تيمان انجام شد. نتايهفته پس از زا ۶روز و 
 هفته ۶بعد و  روز ۱۵تا  ۱۰بعد از مداخله در  ينداشت ول يدارمعني يدر قبل از آموزش در هر دو گروه تفاوت آمار ياز پرسشنامه آگاهيامت ميانگين: هاافتهي

  )p>٠٠١/٠( شتر از گروه شاهد شد.يب يدارمعني طوربهدر گروه مداخله  ياز پرسشنامه آگاهيزان امتيم، مانيبعد از زا
 يگاهش آين موجب افزاينسبت به آموزش روت، مادر يآموزش يازهايبر ن يمان مبتنيبعد از زا يهامراقبتمطالعه نشان داد که آموزش  اين: گيرينتيجهبحث و 

 يو درمان يو مراکز بهداشت هاارستانبيممان در ين بعد از زايموزش روتدر آ يش آموزشرو اين از گردديمشنهاد يپ، شوديمدوران نفاس مادران  يهامراقبتاز 
  استفاده شود.

  يآگاه، ياز آموزشين، مانيبعد از زا يهامراقبت: هادواژهيکل
  

 ۷۶-۸۵ ص، ۱۳۹۶ تارديبهش، ۹۱درپي پي، دومشماره ، دهمپانزدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ٠٢١-٦٦٩٢٧١٧١ : تلفن، تهران يو خدمات درمان يعلوم پزشک دانشگاه، ييو ماما يپرستار دانشکده، تهران: آدرس مکاتبه

Email: karimi-nasrin20@yahoo.com 

  
  مقدمه

، يروح، يکيزيفمان عوارض يمان و دوره پس از زاين زايزنان ح
 ندتوايمن عوارض يکه ا کننديمرا تجربه  يمختلف يو جسم يروان

نکه اکثر ي). با توجه به ا١( جاد کنديآنان اختالل ا يدر روند زندگ
 با آموزش يسادگبها نوزاد يمان مرتبط با مادر يپس از زامشکالت 

                                                             
  راني، اتهران يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک ،ييماما يمرب ١
 راني، ارانيا يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک ،ييماما يمرب ٢
 راني، اتهران يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک ،يستيآمار ز استاد ٣
  راني، اهياروم يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک ،ييماما يمرب ٤
  سنده مسئول)ي(نو رانياتهران،  يو خدمات درمان يدانشگاه علوم پزشک ،ييماماارشد يکارشناس يدانشجو ٥

ت ياهم هاآموزشن يا يتوجه به محتوا و چگونگ شونديمبرطرف 
د ين آنچه هست و آنچه بايب، نه آموزش به مادري). در زم٢( ابدييم

 يعوامل مختلف رسديموجود دارد که به نظر  يقيباشد شکاف عم
ت نبود امکانا، هاآندر  يزه کافيگا فقدان انيمثل کمبود پرسنل و 

 يو مکان يط زمانيشرا، يکوتاه بودن طول مدت بستر، مناسب
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 دوران نفاس يهامراقبت يمادر بر آگاه يآموزش يازهايبر ن يمان مبتنيبعد از زا يهامراقبتآموزش  ريتأث يبررس
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ن ين امر نقش دارند؛ در هميدر ا يآموزش يازهاينامناسب و تنوع ن
 تأکيداشاره داشته و  يگر هم به نقص آموزشيراستا مطالعات د

 ت حاليرا که در مورد وضع ياز اطالعات ياريبس، که مادران کننديم
 نکته)؛ ٣افت نکرده بودند (يدر، از داشتندين شانيزندگنده يو آ

مان حجم مطالب يپس از زا يهاآموزشگر در مورد يد توجهقابل
از اطالعات  ياديحجم ز ياست چراکه وقت يو زمان آموزش يآموزش

نخواهد بود  يمؤثراغلب آموزش ، ارائه شود يدر مدت کوتاه
ن صورت احساس ياسب نباشد که در امن، بخصوص اگر زمان آموزش

 حالدرعين)؛ ٢( کنديمجاد يو استرس در فرد ا يترس و خستگ
 يدر طول بستر، ت بااليفيمان با کيپس از زا يهامراقبتآموزش 

مراقبت از خود و نوزاد  ييتوانا باال بردنمادران در جهت  يبرا
ت ياولو نييمادر را در تع يستيبا مؤثرآموزش  ي). برا٤است ( يضرور

از به ياو ن ازنظرمشارکت فعال داد و آنچه را که ، يآموزش يازهاين
ک از يهر يآموزش يازهاي)؛ ن٥شتر دارد مشخص نمود (يآموزش ب

متفاوت است  هاآنتجارب و انتظارات ، نهيشيپ، زنان برحسب سن
ازها و تجارب و يمتناسب با ن يتدارک برنامه آموزش يياز سو، )٢(

کارکنان  يک چالش بزرگ براي عنوانبههنوز ، مارانيق بيعال
ع پور به يشف .)٦( شوديمشناخته  يدرمان - يبهداشت يهامراقبت
ف از طر شدهانيب يآموزش يازهاين درواقع" : سدينويمگودمن  نقل از

م مه يکارکنان بهداشت ازنظر آنچهنه ، ت استيحائز اهم، انيمددجو
ک ين مورد آن است که يدر ا دئاليات يموقع)؛ ٧"(شوديم يتلق

ذ شود ن اتخايو متخصص رندگانيگآموزش وسيلهبهم مشترک يتصم
، زنان يدر امر مشاوره و آموزش بهداشت برا يفه مهمي. ماما وظ)۸(

سالمت مادر و کودک  و ارتقاءخانواده و جامعه دارد و مسئول حفظ 
است  مادر ح بهيت باال و ارائه اطالعات صحيفيبا ک يهامراقبتو ارائه 

مان بر يدر دوره بعد زا شوديمآنچه آموزش داده  کهازآنجايي)؛ ٩(
به  يدرمان، يسالمت مادر و نوزاد و کاهش مراجعه به مراکز بهداشت

، اشدداشته ب ييبسزا ريتأث توانديم، ياز عدم آگاه يعلت عوارض ناش
طه آموزش يپژوهشگر بر آن شد با توجه به مشکالت موجود در ح

آموزش  ريتأثن ييتع باهدف يقيتحق، مان کردهيان تازه زامادر
ان زيمادر بر م يآموزش يازهايبر ن يمان مبتنيبعد از زا يهامراقبت

د يشا، شدهکسبج يانجام دهد تا بر اساس نتا، دوران نفاس يآگاه
 يامب گين ترتيرا در آموزش استفاده نمود و بد يترمؤثربتوان روش 

  مادران برداشت.سالمت  يدر جهت ارتقا
  

  مواد و روش کار
با گروه کنترل است که  يمه تجربيک مطالعه نيپژوهش حاضر 

مارستان يط در بيمان کرده واجد شراينفر از مادران زا ۱۰۲در آن 
 و با روش گيرينمونه، ق مستمريبه طر، هيامام رضا (ع) در شهر اروم

) در دو گروه ييتا ۴ يتصادف يهابلوک(روش  يص تصادفيتخص

 نزنا ورود به پژوهش شامل يارهايکنترل و مداخله قرار گرفتند؛ مع
، خطرکم يعيطب مانيزا و يباردار يدارا، نخست زا، سالم ظاهربه

 يرانيا، اول قهيدق در ۷ يباال آپگار سالم با ظاهربه نوزادترم يدارا
 و با حداقل سواد خواندن و نوشتنه ياروم شهرستان ساکن
بخش  شدن نوزاد در يبود؛ بستر يتلفن تماس قيطر از دسترسيقابل

ن انجام يمرگ نوزاد در ح، ن مطالعهيژه نوزادان حيو يهامراقبت
، مانيپس از زا ۱۵تا  ۱۰روز  يريگيپژوهش و عدم شرکت مادر در پ

 يبزار گردآورخروج از مطالعه در نظر گرفته شد. ا يارهايمع عنوانبه
شامل پرسشنامه ، پرسشنامه محقق ساخته، ن مطالعهيدر ا هاداده

دوران نفاس و  يهامراقبتاز  يک و پرسشنامه آگاهيدموگراف
پژوهش  يمادر بود که توسط واحدها يآموزش يازهاين ليستچک

ک ي؛ پرسشنامه دموگرافشدنديمل يتکم يخودگزارش ده قيبه طر
ت يو وضع ياجتماع، يمشخصات فرد نهيدر زم سؤال ۱۵بر مشتمل 

تعداد ، جنس و وزن نوزاد، مانيه در محل زايوجود بخ، يباردار
افت آموزش يسابقه در، يدوران باردار يهامراقبتافت يدر جلسات
ن آموزش بود. يافت ايدر يمان و منبع اصليپس از زا يهامراقبت

دوران  يهامراقبت يآموزش يبر اساس محتوا، يپرسشنامه آگاه
مصوب وزارت بهداشت  يهاکتابچهراهنما و  نيبر آخرمنطبق ، نفاس
 و يکه در تمام مراکز بهداشت يو نوزاد يمادر يهامراقبتنه يدر زم
 ،باشديم يو درمان يکشور و در دسترس پرسنل بهداشت يدرمان
ح" ي"صح يهاپاسخبا  سؤال ۴۰ن پرسشنامه مشتمل بر يا، م شديتنظ

 يب بود که براين ترتيآن بد يازدهيامت، د" بودانمينمو "غلط" و "
نمره صفر" در ، دانمينمپاسخ "غلط و  ي" و برا۱نمره ، حيپاسخ "صح

در ، بود ۴۰صفر تا ، محدوده قابل کسب صورتبدين، نظر گرفته شد
شتر واحد پژوهش بود. يب يآگاه دهندهنشان، جه نمره باالترينت

مختلف  يهانهيزمتم در يآ ۲۰مشتمل بر  يازسنجين ليستچک
 يبرا هاآنبود که دانستن  يو نوزاد يمادر يهامراقبتمربوط به 

سه  تميمادران در دوران نفاس مورد انتظار بود و در مقابل هر آ
د از دارم" بوين کامالًاز دارم" و "ين ي"تاحدود، از ندارم"ين اصالًنه"يگز

هت . جنموديمنه را انتخاب يک گزياز خود يکه مادر بر اساس ن
از روش اعتبار محتوا استفاده شد ، هاداده يابزار گردآور يين رواييتع

، يآموزش يم بر اساس اهداف پژوهش و محتوايکه پس از تنظ
 ينفر از اعضا ۱۰اختيار در  يجهت نظرخواه هاپرسشنامه

دانشگاه تهران قرار داده و  ييو ماما يدانشکده پرستار علميهيئت
وش ز از رين يياين پاييتع منظوربهد؛ سپس اصالحات الزم انجام ش
 ييايپا يدارا يد؛ پرسشنامه آگاهيآزمون مجدد استفاده گرد

 يازسنجين ليستچک يياي) و پاr ،۰۳/۰=p=۸۳۹/۰بود ( قبولقابل
  ).۸۸۵/۰کرونباخ  يب آلفايار خوب بود (مقدار ضريدر سطح بس

 نامهرضايتط و اخذ ياز مادران واجد شرا گيرينمونهبعد از  
ه بر اساس دنبال هانمونه، کيل پرسشنامه دموگرافيو تکم يکتب
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 کريمي نسرين ،ابراهيمي مرضيه ،فروشاني رحيمي عباس ،ساماني نيساني ليال ،تهراني گليان شهناز
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ز دو ا يکيدر  يتصادف طوربه شدهيطراحاز قبل  يتصادف يهابلوک
 ،؛ قبل از آموزش به هر دو گروهگرفتنديمگروه کنترل و مداخله قرار 

دوران نفاس و به گروه آزمون  يهاد مراقبتدر مور يپرسشنامه آگاه
. آموزش در هر شديمل ارائه يز جهت تکمين يازسنجين ليستچک

روز  ١٠-١٥مارستان و يص در بيقبل از ترخ، در دو جلسه، دو گروه
به محل سکونت هر مادر و  يمرکز بهداشت نيترکينزدبعد در 

و  يمادر يهامراقبتافت يجهت در يو يبا مراجعات الزام زمانهم
وزارت بهداشت و درمان و  يطبق دستورالعمل کشور، ينوزاد

آموزش  مشابه همچون يآموزش يو با محتوا يآموزش پزشک
ه و يتغذ، يو روان يجنس، هاپستاننه و يپر، يبهداشت فرد

مادر و آموزش  يعيطب يهافعاليتو  هاورزش، ييدارو يهامکمل
ئم خطر مربوط به مادر و ع و عاليات شايشکا، مراقبت از نوزاد سالم

دوران  يهاآموزشکننده افتيدر، کنترل گروه .شديمنوزاد ارائه 
هت بود که ج يمارستان و مراکز بهداشتيج بيو را طورمعمولبهنفاس 
ن آموزش توسط پرسنل همان بخش يا، يرياز سوگ يريجلوگ
 دشيمارائه  يمارستان و مراکز بهداشتيمان) بيو پس از زا يي(ماما

نداشت؛ در گروه  يو پژوهشگر در روند آموزش گروه کنترل دخالت
و  شديمهر مادر ارائه  يآموزش يازهايآموزش بر اساس ن، آزمون
، قبل هر آموزش يازسنجين يهاستيلمادر به چک  يهاپاسخ

که مادر در  ي؛ در مواردکرديمآن مادر را مشخص  يآموزش يازهاين
 صورتبهان هر آموزش يدر پا، نموديماز ياعالم عدم ن ليستچک

به  ييمطالعه جهت پاسخگو يدر ط، شديماشاره  هاآنگذرا به 
گروه آزمون امکان تماس ، شدهفراموشا يو  نشدهينيبشيپ يازهاين

مجزا و چهره به چهره  طوربهبا پژوهشگر را داشتند؛ آموزش  يتلفن
دجو از مدين زمان بر اساس نيقه بود که ايدق ٢٠حدود و به مدت 

 ازنظرپژوهش در هر دو گروه  يهاداده يريگبود. اندازه رييتغقابل

ه در ب کين ترتيبد، کسان بودي تحليلوتجزيهو ابزار و  يبندزمان
روز و مرحله دوم  ١٥تا  ١٠مرحله اول ، صيدو مرحله بعد ترخ يط
ل يتوسط مادران تکم يپرسشنامه آگاه، مانيهفته پس از زا ٦
ذکر  يجابه، هامحرمانه بودن اطالعات پرسشنامه منظوربه. شديم

، هر نمونه استفاده شد يبرا ياز روش کدگذار ينام و نام خانوادگ
و د يو آزمون کا يفيآمار توص يريکارگبهبا  شدهيآورجمعاطالعات 

با ، يتکرار يهادادهانس با يوار زيو آنال t-testشر و يق فيو تست دق
و  تحليلوتجزيهمورد  ١٩ نسخه SPSS يرآما افزارنرماستفاده از 

  .سه قرار گرفتيمقا
  
  هايافته

در دو ، درصد ۱۵زش يبا احتساب ر نفر ۱۰۲مطالعه  نيدر ا
ورود  يارهاينفر) که واجد مع ۵۱نفر) و کنترل ( ۵۱گروه مداخله (

 نفر ۱نفر ( ۴ن مطالعه يزش نمونه در ايوارد مطالعه شدند؛ ر، بودند
تعداد  درنهايتنفر از گروه کنترل) بود و  ۳از گروه مداخله و 

نفر شد. جهت  ۴۸، نفر و گروه کنترل ۵۰، گروه مداخله يهانمونه
، شد اول و سوم استفاده يهاچارکاز  يکم يرهايمتغ يبندگروه

ن چارک اول يب، "گروه اول" عنوانبهر چارک اول يب که زين ترتيبد
" گروه سوم"  عنوانبهچارک سوم  ي"گروه دوم" و باال عنوانبهتا سوم 

مطلق و  يع فراواني) به توز۱در نظر گرفته شد. در جدول شماره (
و  يمشخصات فرد يبر اساس برخ کنندهمراجعهزنان  ينسب

ع يکنترل و آزمون پرداخته شده است؛ توزک گروه يبه تفک ياجتماع
 ،شريق فيدو و تست دق يو آزمون کا يمطلق و نسب يهايفراوان

از جهت ، ن دو گروه کنترل و آزمونيب يدارمعني ياختالف آمار
ت يوضع، خانواده يت اقتصاديوضع، شغل مادر، الت مادريسطح تحص

  .)p< ۰۵/۰(نشان نداد ، افت آموزشيو سابقه در يفعل يحاملگ
  

  يو اجتماع يمشخصات فرد يبرخ بر اساسمادران  يمطلق و نسب يع فراوانيتوز : )۱جدول (

 ياجتماع يمشخصات فرد
  گروه مورد  گروه کنترل

 جه آزمونينت
 درصد تعداد درصد  تعداد

  الت مادريسطح تحص

  
  ييابتدا

  رستانيو دب ييراهنما
  و باالترپلم يد

۱۳  
۱۹  
۱۶  

۸۰/۲۷  
۵۸/۳۹  
۳۳/۳۳  

۱۲  
۲۲  
۱۶  

۰۰/۲۴  
۰۰/۴۴  
۰۰/۳۲  

 

  دو) ي(آزمون کا
۸۹۶/۰ =P 

 

  شغل مادر
  دارخانه

  شاغل
۴۴  
۴  

۶۷/۹۱  
۳۳/۸  

۴۴  
۶  

۰۰/۸۸  
۰۰/۱۲  

ق ي(تست دق
  شر)يف

۷۴۱/۰  =p 
  

  خانواده يت اقتصاديوضع
  فيضع

  متوسط
۸  
۳۴  

۶۷/۱۶  
۸۳/۷۰  

۱۰  
۳۵  

۰۰/۲۰  
۰۰/۷۰  

  
  دو) ي(آزمون کا
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 ياجتماع يمشخصات فرد
  گروه مورد  گروه کنترل

 جه آزمونينت
 درصد تعداد درصد  تعداد

 p=  ۸۶۶/۰  ۰۰/۱۰  ۵  ۵۰/۱۲  ۶  خوب

  

  يفعل يت حاملگيوضع
  خواسته
  ناخواسته

۴۳  
۵  

۵۸/۸۹  
۴۲/۱۰  

۴۶  
۴  

۰۰/۹۲  
۰۰/۸  

ق ي(تست دق
  شر)يف

۷۳۸/۰  =p 

 

  افت آموزشيسابقه در
  دارد
  ندارد

۳۱  
۱۷  

۵۸/۶۴  
۴۲/۳۵  

۳۳  
۱۷  

۰۰/۶۶  
۰۰/۳۴  

  دو) ي(آزمون کا
۸۸۳/۰  =p  

  
 

 tجه آزمون يو نت يفيآمار توص) به ٢در جدول شماره (
اخته پرد موردمطالعهک دو گروه يبه تفک يپرسشنامه آگاه يازهايامت

ن نمره پرسشنامه يانگيم شوديممالحظه  که طورهمان، شده است
در گروه کنترل ، ص)ياول (قبل از مداخله در روز ترخ يآگاه

) بوده است که بر اساس آزمون ۴۸/۱۸(و در گروه آزمون  )۶۰/۱۷(
t ،از ين امتيانگيدر م يدارمعني يقبل از مداخله اختالف آمار

مشاهده نشد ن دو گروه کنترل و آزمون يب يپرسشنامه آگاه
)٤٦٤/٠=p( ،ن دو گروه تفاوت يازها بياما بعد از مداخله در همه امت

که نمره  صورتبدين، )p>٠٠١/٠(آمد  دستبهوجود  يدارمعني
 )۲۱/۲۳( در گروه کنترل، روز بعد) ١٥تا  ١٠دوم ( يشنامه آگاهپرس

اختالف  tآمد که بر اساس آزمون  دستبه )۵۸/۲۷آزمون (و در گروه 
ن دو گروه کنترل و آزمون مشاهده شد يب يدارمعني يآمار

)۰۰۱/۰<pبعد) در گروه  هفته ۶سوم ( ي)؛ نمره پرسشنامه آگاه
آمد که بر اساس  دستبه) ۴۴/۳۳آزمون (و در گروه  )۹۰/۲۵کنترل (
از پرسشنامه ين امتيانگيدر م يدارمعني ياختالف آمار tآزمون 

  ).p>۰۰۱/۰ن دو گروه کنترل و آزمون وجود داشت (يب، سوم يآگاه
  

  موردمطالعهک دو گروه يبه تفک يپرسشنامه آگاه يازهايامت tجه آزمون يو نت يفيآمار توص: )۲جدول (

 ياز پرسشنامه آگاهيامت

 tآزمون جه ينت  گروه کنترل  گروه مداخله

  نيانگيم
انحراف 

  اريمع
  اريانحراف مع  نيانگيم 

 P=۴۶۴/۰  ۴۶/۶  ۶۰/۱۷  ۲۹/۵  ۴۸/۱۸  ص)ياول (روز ترخ

 p>۰۰۱/۰ ۴۵/۴  ۲۱/۲۳  ۵۱/۵  ۵۸/۲۷  روز بعد) ۱۰-۱۵دوم (

  p>۰۰۱/۰  ۱۷/۴  ۹۰/۲۵  ۸۴/۴  ۴۴/۳۳  هفته بعد) ۶سوم (

 
در دو گروه  ياز پرسشنامه آگاهيامتاختالف  يبررس منظوربه

 يتکرار يهااندازهمختلف از آزمون  يهازمانکنترل و مداخله در 
از ين امتيانگيم، ص (نوبت اول)ي)؛ در زمان ترخ۳جدول شد (استفاده 

از پرسشنامه ين امتيانگياما م، ۶/۱۷گروه کنترل  يپرسشنامه آگاه
-۱۵در ، ر استشتيب يبوده است که کم ۴۸/۱۸گروه آزمون  يآگاه
 ياز پرسشنامه آگاهين امتيانگيم، )نوبت دوم(مان يروز بعد از زا ۱۰

گروه  ياز پرسشنامه آگاهين امتيانگياما م، ۲۱/۲۳گروه کنترل 

 ۶شتر است و در يبوده است که ب ۵۸/۲۷، ن زمانيآزمون در هم
 ياز پرسشنامه آگاهين امتيانگيم، مان (نوبت سوم)يهفته بعد از زا

گروه مورد  ياز پرسشنامه آگاهين امتيانگياما م، ۹/۲۵کنترل  گروه
 ن در هر سهيشتر است؛ بنابرايبوده است که ب ۴/۳۳ن زمان يدر هم
در گروه آزمون باالتر بوده  ياز پرسشنامه آگاهين امتيانگيم، زمان

.)p>۰۰۱/۰است ( دارمعني يآمار ازنظرن اختالف ياست و ا
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ه در دو گرو يل پرسشنامه آگاهيتکم ک سه زمانيبه تفک ياز آگاهيامت يمکرر برا يهايريگاندازهانس با يز واريجه آنالينت : )۳جدول (
  مطالعه

  يپرسشنامه آگاه
  
  

  اول)ترخيص (زمان 
 مانياز زاروز بعد  ۱۵تا  ۱۰

  دوم)(
زايمان هفته بعد از  ۶

 جه آزمونينت  سوم)(

  يتکرار يهااندازه
  نيانگيم  اريانحراف مع  نيانگيم  اريانحراف مع  نيانگيم

انحراف 
  اريمع

  گروه کنترل 
۶۰/۱۷  

  
۴۶/۶  ۲۱/۲۳  ۴۵/۴ ۹۰/۲۵  ۱۷/۴  

۰۰۱/۰<p  
  ۸۴/۴  ۴۴/۳۳  ۵۱/۵  ۵۸/۲۷  ۲۹/۵  ۴۸/۱۸  گروه آزمون 

 
در  ياز پرسشنامه آگاهين امتيانگيرات ميي) روند تغ۱نمودار (

؛ دهديمک دو گروه کنترل و آزمون را نشان يسه زمان مطالعه به تفک
 يهانيانگيم، ص (نوبت اول)يدر زمان ترخ، در گروه کنترل و آزمون

اما با گذشت زمان  اندکينزد به همار يبس ياز پرسشنامه آگاهيامت

از يامت يهانيانگيماختالف ، بت دوم)روز بعد (نو ۱۰-۱۵در 
مان (نوبت يهفته پس از زا ۶زمان شتر شده و در يب يپرسشنامه آگاه

  ).۱نمودار است ( دارمعني کامالً هانيانگيماختالف ، سوم)

  

  ک زمان و گروه مطالعهيبه تفک ين آگاهيانگيرات مييروند تغ : )۱( نمودار
 

  گيرينتيجهبحث و 
ان ميبعد از زا يهامراقبتآموزش  ريتأثن يين مطالعه تعيهدف ا

دوران نفاس  يهامراقبت از يمادر بر آگاه يآموزش يازهايبر ن يمبتن
مادران به همراه  ياجتماع -يفرد يرهايمتغ يع فراوانيبود؛ توز

ن دو گروه يشر نشان داد که بيق فيدو و تست دق يآزمون کا
مندرج در  ييو ماما ياجتماع، يدر تمام مشخصات فرد، موردمطالعه

وجود نداشت و دو  يدارمعني ياختالف آمار، کيپرسشنامه دموگراف
ر ت مادران در هيگر همگن بودند؛ اکثريکديگروه کنترل و آزمون با 

 – ييالت در حد راهنمايحصسطح ت يدارا، موردمطالعهدو گروه 
خواسته  يمتوسط و باردار يت اقتصاديوضع، دارخانه، رستانيدب

تحت عنوان ) که ۱۳۸۹همکاران (و  ييرمواليدر مطالعه م، بودند
 تيفيبر کمنزل  مان دريپس از زا يهامراقبتارائه  ريتأث يبررس
 ياکثر مادران دارا، انجام دادند خطرکمزنان مادران  يزندگ
که  يامطالعهدر  ي) ول۱رستان بودند (يالت در حد دبيتحص

و باور مادران  يآگاه يجهت بررس )۱۳۹۳همکاران (رغفورمند و يم
 مان انجام دادنديپس از زا ينخست زا نسبت به سبک زندگ
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ل يشکت يپلم و دانشگاهيت افراد مطالعه را مقطع ديالت اکثريتحص
رت داشت. در مطالعات يمغاافته مطالعه حاضر ي) که با ۱۰( داديم
) و ۱۳۹۲همکاران (و  ي) و محسن۱۳۸۹همکاران (و  يير مواليم
بودند که  دارخانه، اکثر مادران، )۱۳۹۳همکاران (رغفورمند و يم

اران همکو  ي. در مطالعه محسنباشنديمافته مطالعه حاضر يهمسو با 
ه جدر حد متوسط بود. با تو، اکثر افراد يت اقتصاديز وضعي) ن۱۳۹۲(

 يمنطق يخواسته بودن باردار، پژوهش يهانمونهنخست زا بودن  به
ر د قبالً. اکثر مادران در هر دو گروه اظهار کردند که رسديمبه نظر 
در ، افت کرده بودنديآموزش در، مانيبعد از زا يهامراقبتمورد 

ز اکثر مادران در مورد ي) ن۱۳۸۹همکاران (و  ييرمواليمطالعه م
کسب نموده بودند که همسو با  يمان اطالعاتيد زابع يهامراقبت

) ۱۳۹۳رغفوروند و همکاران (يدر مطالعه م يمطالعه حاضر بود ول
مان يبعد از زا يهامراقبتمربوط به  يهاآموزشاز زنان  يميتنها ن

 يهامراقبت يهاآموزشت ارائه يافت کرده بودند؛ در مورد اهميدر
انجام شده است؛  يالعات متعددمط، يمان در دوران بارداريپس از زا

 يازهاين ي) جهت بررس۱۳۹۲همکاران (و  يکه محسن يامطالعهدر 
انجام  ۱۳۸۷مان در شهر رفسنجان در سال يدوران پس از زا يآموزش
مان يپس از زا يهاآموزش ين زمان برايبهتر، ت مادرانياکثر، دادند

بودند رده اعالم ک يباردار يهامراقبت يو در ط يدوران باردار، را
دست  يفرصت مقتض، قبل از تولد يآموزش يهاکالس)؛ در ۲(
اعتقادات غلط و خرافات و اطالعات ، يش آگاهيکه با افزا دهديم

  ).۱۹شود ( يمان مادر بررسينادرست مسائل پس از زا
، قبل از مداخله دهديم) نشان ۲جدول شماره ( يهاافتهي

ن يب يز پرسشنامه آگاهاين امتيانگيدر م يدارمعني ياختالف آمار
در همه ، اما بعد از مداخله، )p=٤٦٤/٠(نبود  دو گروه کنترل و آزمون

، )p>٠٠١/٠(داشت وجود  يدارمعنين دو گروه تفاوت يازها بيامت
کسان يش از مداخله يدر دو گروه پ ين بدان معناست که آگاهيا

 يدارمعني طوربه ينمره آگاه آزموندر گروه ، مداخلهبوده اما پس از 
و  )۳( شماره بر اساس جدول نيهمچن، شدشتر از گروه شاهد يب

 يش آگاهيافزا روند، در دو گروه کنترل و آزمون، )۱شماره ( نمودار
 يدتريشد يآگاه شيافزاروند گروه آزمون  بوده وباهم متفاوت 

بعد  يهامراقبتآموزش  رسديم؛ به نظر )p>۰۰۱/۰(ه است داشت
از  يمادر بر سطح آگاه يآموزش يازهاينبر  يمان مبتنياز زا

واقع شده و سبب  مؤثر، موردمطالعهدوران نفاس زنان  يهامراقبت
  مادران شده است. يارتقاء آگاه

مادر بود  يآموزش يازهايبر ن يدر مطالعه حاضر که مبتن
 يول شديمارائه  يو چهره به چهره و شفاه يفرد صورتبه هاآموزش

راه هم يسخنران، يگروه صورتبهمارستان يبن در يآموزش گروه روت
) با عنوان ۱۳۹۳همکاران (و  يکه مختار يبا ارائه پمفلت بود. پژوهش

 يآموزش به روش چهره به چهره و ارائه پمفلت بر آگاه ريتأث يبررس

مادر در روش  ين نمره آگاهيانگيم، رده انجام دادنديمادران ش
شتر از روش با ارائه يب يدارمعني طوربه، آموزش چهره به چهره

ن با ي) همچن۱۳( باشديمپمفلت بود که با مطالعه حاضر همسو 
ن روش ي) که بهتر۱۳۹۲و همکاران ( يمطالعه محسن يهاافتهي

آموزش ، از مادران يميش از نيب ازنظرمان يپس از زا يهاآموزش
و چهره به چهره است و آموزش با جزوه و پمفلت و لوح  يشفاه

؛ دباشيمانتخاب بوده است همسو  يبعد يهادرجهر لم ديفشرده و ف
 يهاروشسه ي) در مقا۲۰۱۲همکاران (ان و ياما مطالعه خادم

نشان  يادرار يهايجراحماران بعد از يب يريادگيزان يبر م يآموزش
چهره به چهره و آموزش با  يسه دو روش آموزشيداد که در مقا

در دو روش  يريادگيزان ين ميب يدارمعني يتفاوت آمار، کتابچه
ن مطالعه با پژوهش يج اي) نتا۱۴ذکر شده مشاهده نشد ( يآموزش

از زمان  يناش توانديمن اختالف يل ايدل، ندارد خوانيهمحاضر 
پژوهش باشد که  يواحدها يطيو مح يط جسميمداخله و شرا

  مطالعه دارند. يبرا يفرصت کم، نوزاد باوجود
از آموزش با ارائه  يروش ير در راستايج پژوهش اخينتا

مان که يبعد زا يهاهيتوصو  هاآموزشبه مادر جهت  ليستچک
Michel  وledbetter )اندکردهخود به آن اشاره  در کتاب )٢٠٠٤ 

آموزش به  ياز اصول اساس يکي، ن پژوهشيج اينتا ).۱۵( باشديم
را دارد كه در پاسخ به  تأثيرمار که " آموزش زماني بيشترين يب

ن پژوهش ابتدا ي). در ا۲۰( کنديم دييتأراگيرنده باشد" را نيازهاي ف
با ، ليستچکق ياز طر، مادران در دوره نفاس يهنجار يازهاين
تاً بر اساس ينها، ق داده شد و آموزشيمادر تلف شدهانيب يازهاين
 يکه موارد ترتيباينبه، خاص هر مادر انجام شد يآموزش يازهاين

ر جهت مراقبت از خود و نوزادش بداند و ماد روديمرا که انتظار 
 ياهآموزشن اطالعات در يملزم به ارائه ا يو درمان يکارکنان بهداشت

 يازسنجين ليستچکدر  ييهاتميآ صورتبهخود به مادران هستند 
ار مادر قرار داده شد که با توجه به سابقه آموزش يگنجانده و در اخت

با ، خود يت کنونط و مشکاليو شرا يفعل يازهايو ن يقبل
افت يزان دريخود و انتخاب م يآموزش يازهاين يبندتياولو

خود شرکت کرده و در روند  يآموزش ين محتواييدر تع، اطالعات
 يهايبررسجستجو و  رغميعلداشته باشد.  يشرکت فعال يريادگي

 ياهمطالعتاکنون ، يو پژوهش ين مقاالت معتبر علميپژوهشگر در ب
نشده است؛  تيرؤبا روش مطالعه حاضر باشد  بها مشاي ناًيعکه 

 يفيتوص صورتبها ي يآموزش يازهايمطالعات انجام شده راجع به ن
، انجام شده يامداخلها آن دسته از مطالعات که به روش يبوده و 

ه همسو با مطالع يجياما در کل نتا، متفاوت با مطالعه حاضر ياوهيش
تحت  يامطالعه) ۱۳۹۱پور (اصغر  يو عل يحاضر داشتند؛ شمال

ن رات وزييبر تغ يآموزش يازهايبر ن يآموزش مبتن ريتأثعنوان " 
ن يدر ا، )۲۱ز" انجام دادند (يالين جلسات ديب يزياليماران هموديب
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د يق، مداخله عنوانبه يآموزش يازهايآموزش بر اساس ن، مطالعه
زن وکنترل  يزياليماران هموديب ياز آموزشين نيترمهمشده بود که 

 ،آنان در نظر گرفته شده بود ييم غذايعات و رژيزان مصرف مايو م
 يبود که جهت بررس يمه تجربين ين مقاله مستخرج از پژوهشيا

ام انج يزياليماران ديرات وزن بييبر تغ يآموزش خودکارآمد ريتأث
 ،چهره به چهره صورتبه دوجانبهارتباط  يبرقرار يشده بود که ط

ماران همراه با کتابچه يا سه نفره بيدو  يهاگروهبه  يآموزش يمحتوا
ن يج ايهمسو بودن نتا رغميعل، )۲۲ده بود (يارائه گرد يآموزش

 يازهايبر ن يآموزش مبتن ريتأث ازنظر يج پژوهش فعليمطالعه با نتا
 يازهاين نييدر مطالعه فوق با روش تع يازسنجيروش ن، يآموزش
البته محقق ، باشديموت متفا، پژوهش در مطالعه حاضر يآموزش

 تدسبهدر مطالعه مذکور  يازسنجيق نياز نحوه دق يافت واضحيدر
 يآموزش يازهايبر ن يآموزش را مبتن، رياورد؛ محقق در پژوهش اخين

و چهره به چهره  يفرد صورتبه، يژه هر واحد پژوهشيخاص و و
 يکه به بررس يامطالعه) در ۱۳۸۵عباسي (و  يانجام داده است. ازغد

هد در شهر مش يائسگيدر مورد  سالانيمآموزش و نگرش زنان  ريتأث
پژوهش لحاظ شده  يواحدها يآموزش يازهايپرداختند و در آن ن

ن يانگين ميب کهيطوربههم سو با مطالعه حاضر داشتند  يجينتا، بود
وجود داشت اما  يآمار دارمعنيقبل و بعد از آموزش تفاوت  يآگاه

 يب که پس از بررسين ترتيمتفاوت بود بدن مطالعه يا يروش اجرا
 يآموزش يازهاين نييه و تعيحاصل از آزمون اول ياطالعات يمقدمات
ن يه و تدويته هاآنمناسب جهت  يبرنامه آموزش، پژوهش يواحدها

بر قت يدر حق يمه تجربين مطالعات ني)؛ در ا۱۶و سپس اجرا شد (
 شوديم يطراح يمدون آموزش يهابرنامه، ياطالعات يازهاين اساس

 يکادر بهداشت، باشديمر ييدر حال تغ دائماًازها ين کهازآنجايياما 
نند ک يازسنجياقدام به ن يقبل از شروع هر برنامه آموزش ستيبايم

ن ايماران و مددجويب يمدون برا صورتبهرا  يو سپس برنامه آموزش
نسخه ، انيمددجو يبرنامه آموزش يياز سو، )۱۷و اجرا کنند ( يطراح

 و هااولويتبرآورده شدن  يست ولين هاآنآموزش همه  يبرا يثابت
 يياست و از سو يضرور يازها با توجه به طول مدت بستريحداقل ن

ر د يند رسميک فرآي عنوانبه ندرتبهان يگر آموزش به مددجويد
و اغلب  شوديمو اجرا  ريزيبرنامه، انيمددجو يان بستريجر
و  يو پرستار يبهداشت ياهمراقبتن يو ح يررسميغ صورتبه

ش يت افزاي) با توجه به اهم۱۸( رديگيممددجو صورت  يهاليتفعا
 يمان بر ارتقاء سالمتيبعد از زا يهامراقبتنه يمادران در زم يآگاه

بعد  يهامراقبتنه يت آموزش مادران در زمياهم، مادران و نوزادان
 آمدهدستبهج يتابا توجه به ن ؛شوديماحساس  شيازپشيبمان ياز زا

 مانيبعد از زا يهامراقبتکه آموزش  رسديم به نظرر ياز مطالعه اخ
 يهامراقبتاز  يش آگاهيمادر بر افزا يآموزش يازهايبر ن يمبتن
مطالعات  گردديمشنهاد يپ؛ باشديم مؤثر، مادران ينفاس

ا در يو  تربزرگ يشتر و جامعه آماريبا تعداد نمونه ب يترگسترده
تان ن شهرسيبا ا يو فرهنگ ياقتصاد، ييايجغراف ازنظرکه  يمناطق

 ييهاپژوهش شوديمشنهاد ين پيهمچن، انجام شود، متفاوت است
 دوران نفاس يامدهايبر پ يوه آموزشين شيا ريتأث يدر جهت بررس

ش رو اين ازد بتوان يشا، ديآ به عملمادران  يتمنديزان رضايو م
 هامارستانيبمان در يد از زان بعياالجراء در آموزش روتسهل يآموزش

  کرد.کشور استفاده  يو درمان يو مراکز بهداشت
ز همراه بود؛ با توجه ين ييهاتيمحدودن مطالعه با مشکالت و يا
جامعه ، ع)رضا (مارستان امام يمان کرده در بينکه مادران زايبه ا

پژوهش در آن مرکز  گيرينمونهو  داديمل يپژوهش حاضر را تشک
مارستان مذکور فاقد خدمات دوران نفاس بود يو ب شديمانجام 

مربوط  يهامراقبتافت يص جهت دريکه مادران پس از ترخ يطور
 يبه مراکز بهداشت ارناچبه، نوزاد و مادر يهفتگ ۶روز و  ۱۵تا  ۱۰به 
 يدسترس مسئلهن يا، کردنديمک محل سکونت خود مراجعه ينزد

امه مطالعه با مشکل مواجه پژوهش جهت اد يهانمونهپژوهشگر را به 
امکان تداخل ، يت مکانين محدوديا ليبه دل ييو از سو ساختيم

 يرخب يبرا يمارستان با جلسه دوم در مراکز بهداشتيجلسه اول در ب
 يت زمانيمحدود ينوعبهدر اواسط مطالعه وجود داشت و  هانمونه

ه اجعگر درخواست از مادران جهت مريد يياز سو، داشت به دنبالز ين
 يهازشآموافت يدر يمارستان مذکور برايمجدد در آن روزها به ب

و  يراخالقيغآنان  يط جسميبا توجه به شرا، مانيپس از زا
 لذا با شديم هانمونهشتر يزش بيبود و خود سبب ر يرمنطقيغ

ص يقبل از مراجعه جهت جلسات پس از ترخ يتلفن يهايهماهنگ
مارستان و مراکز يدر ب موقعبه ش نظم محقق در جهت حضوريو افزا

پژوهشگر مرتفع شد. احتمال  يبرا ين مشکل تا حديا، يبهداشت
ر از يغ يگرياز هر منبع د، کسب اطالعات در زمان انجام پژوهش

بگذارد که با  ريتأثج پژوهش يممکن بود بر نتا، شدهارائهآموزش 
 نترل شد.ک باًيتقر ياحتمال ريتأثن يگرفتن دو گروه کنترل و آزمون ا

  
  يتشکر و قدردان

 ييارشد ماما يکارشناس نامهپاياناز  يمقاله حاضر قسمت
: تهران (کد اخالق يدانشگاه علوم پزشک

IR.TUMS.REC.1394.2218 (مراتب  وسيلهبدين؛ باشديم
، دانشگاه د محترمياسات يهاييراهنماخود را از  يسپاس و قدردان

مارستان يشاغل در ب يو همکاران پرستار و ماما ربطذين يمسئول
و پرسنل مراکز  ياجتماع نيتأمامام رضا (ع) وابسته به سازمان 

الزم با پژوهشگر در  يکه همکار يزانيه عزيه و کلياروم يبهداشت
که در انجام  يمادران يز تمامين پژوهش داشتند و نيجهت انجام ا

 .مينمايماعالم ، نمودند يراين مطالعه يا
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EVALUATION OF EFFECT OF POSTPARTUM CARE EDUCATION 
BASED ON MATERNAL EDUCATIONAL NEEDS ON KNOWLEDGE 

OF POSTPARTUM CARE 
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Abstract 
Background & Aims: increase of effectiveness of postnatal care for mothers to enhance their self and 
baby care is an important approach for improving maternal and newborn health.This study was 
conducted with the aim of determining the effects of postpartum care education based on educational 
needs of mothers on puerperium care knowledge. 
Material & Methods: In this quasi-experimental study with 102 samples of postpartum eligible 
members who were selected with continuous sampling and then they were randomly assigned to case 
and control groups. Demographic and researcher made knowledge questionnaires and mother‘s 
educational needs checklist were used to gather data. Control group receiving routine education from 
staffs and intervention group received separated face to face education from researcher in two sessions 
that performed before and 10-15 days after discharge. Evaluation was conducted in three stages: Before 
education of discharge, 10th- 15th day and 6 weeks after delivery. Results were analyzed by spss19. 
Results: average of knowledge scores before education has not meaningfully difference; But scores in 
10-15th days and 6 weeks after delivery, knowledge in intervention group was meaningfully higher than 
control groups (p<0/001) 
Conclusion: Postpartum care education based on educational needs of mothers comparing to routine 
education increase puerperal care knowledge. It is suggested that this educational method used as a 
routine postpartum educational method in hospitals and health care centers. 
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