
  مقاله پژوهشي 

  مراقبت از نوزاد در منزل بر عملکرد مادران در يمانزاپس از  يها مراقبتارائه  يرتأث يبررس
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  يدهچک

ف از هد. دهد یمقرار  یرتأثبهداشت جامعه را تحت  یجهنتدر بگذارد، نوزاد و  یرتأثمادر  يروکه  یعاملهر . هستند نوزادانمراقبت کنندگان  یناولمادران : و هدف ينهزم يشپ

  .باشد يممراقبت از نوزاد بر عملکرد مادران در  در منزل يمانزاپس از  يها مراقبتارائه  يرتأث يينتعمطالعه  يناانجام 

 ينفر ١٠٠گروه  ٢ در قالب يتصادفمراجعه کننده به مرکز بهداشت اکبرآباد که به صورت مادر  ٢٠٠ يروبر ، يا مداخلهمطالعه به صورت  ينا: ها روشمواد و  

 يافـت درخـود   در منـزل را  هـا  مراقبت ينامداخله  و گروهبهداشت  از مرکزرا  يمانزاپس از  يها مراقبت ،گروه کنترل. قرار گرفتند، انجام شد و کنترلمداخله 

 يهـا  داده يحاو نامه پرسش. دبو ينوارمتر و نوزاد، ترمومتر،  يترازو، فشارسنج، و تکاملرشد  ينمودارها، يستل، چک نامه پرسش ها داده يگردآوربزار ا. دنکرد

از  هـا  داده يـل تحلو  يهتجز يبرا. شد يلتکم،ها آنبا مراجعه به منازل بوده واز نوزاد  در مراقبتعملکرد مادران  و نحوهواحدها  يکدموگرافمشخصات مرتبط با 

در  درصد ٥ ها آزمون يدار يمعنسطح . استفاده شد) يلکاکسونوو  يو يتنيومن اسکوئر،  يکا يها آزمون( ياستنباطو  يفيتوصآمار و  SPSSنرم افزار  ١٨نسخه 

  . گرفته شد نظر

انجام مداخله از نوزاد، پس از  در مراقبتنمره عملکرد مادران  يانگينم%). ۵۹(د زا بودننخست  ها آن يشتربسال و  ۲۰-۲۹ يسن در گروهمادران  يتاکثر: ها يافته

، مـادر  يرشـ بـا   يـه تغذ در ابعادعملکرد مادران ). p>۰۰۱/۰(ت داش يدار يمعن يآماراختالف ) ۵۸/۹±۲۵/۲(ل و کنتر) ۵۹/۱۱±۰۰/۲(ل منز يزيتو در گروه

، استفاده از قنداق کردن در موردشت اما دا يدار يمعن يآمارتفاوت  دو گروه ينب يگارسدود با  و مواجههتفاده از پستانک مصرف مکمل، اس، بند نافمراقبت از 

  .دار نبود يمعنتفاوت  دو گروه ينب يکمک يرش

نوع از ارائه  ينا توان يم ينبنابرا، زاد خود دارداز نو ينگهداردر مادران  بر عملکرد يمثبت يرتأث در منزل، يمانزاپس از  يها مراقبتارائه : يريگ يجهنتبحث و 

  .کرد يشنهادپ يبهداشت ينمسئولبه را  ها مراقبت

  مراقبت از نوزاد ،عملکرد مادران ،منزل يزيتو، يمانزاپس از  يها مراقبت: ها واژه يدکل

  .اين مقاله برگرفته از پايان نامه کارشناسي ارشد مي باشد

  440-448 ص، 1391 وریشهر مرداد و، 38 یپدر  یپ ،سوم، دوره دهم، شماره یهاروم ییماماو  يپرستارماهنامه دانشکده و د

  
   ١٤١٩٧٣٣١٧١: يپستکد ، ييماماتهران، دپارتمان  يپزشکدانشگاه علوم  ييماماو  يپرستار، دانشکده يدتوح يدانمتهران، : مکاتبهآدرس 

  ٠٩١٣١٨٨٢٩٦٣: تلفن

Email: tavakolz@razi.tums.ac.ir 
  .است يدهرسبه ثبت  IRCT201009204785N1با شماره  ينيبال ييآزماکار  ينا

                                                
  تهران يدانشگاه علوم پزشک ييماما يدانشکده پرستار يئت علمي، عضو هيبهدشت بارور يتخصص يدکترا يدانشجو ١
  تهران يدانشگاه علوم پزشک ييماما يدانشکده پرستار يئت علمي، عضو هيوژوليدميار اپياستاد ٢
  تهران يدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک يئت علمياستاد آمار، عضو ه ٣
  )نويسنده مسئول(تهران يدانشگاه علوم پزشک ييماما يدانشکده پرستار ييکارشناس ارشد ماما ٤

  مقدمه

 يهـر عـامل  . تندان هسـ نوزادن مراقبت کنندگان يمادران اول

جه بهداشت جامعه يو در نت نوزادداشته باشد،  ريتأثمادر  يکه رو

از جملـه عوامـل    ليفربنا به نظر ). ۱(د ده يمقرار  ريتأثرا تحت 

دارد،  ريتـأث ت سـالمت مـادر و کـودک    يکـه بـر وضـع    يمتعدد

از  توانـد  يمـ ارائـه آن   باشـد کـه   يجامعـه مـ   يتياقدامات حمـا 

تـا مراقبـت    ييسـرپا  هاي درمانگاهان در ماريالت مراقبت بيتسه

  مانند يمختلف يها برنامهن رابطه يدر ا. )۲(د مار در منزل باشيب



 ان در منزل بر عملکرد مادران در مراقبت از نوزادهاي پس از زايمير ارائه مراقبتتأثبررسي 
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 يها گروهمادر و کودک،  ييسرپا يها درمانگاهاز منزل،  يدبازد

توسط پژوهشگران،  يتلفنو مشاوره  يرسان، خطوط اطالع يتيحما

زودرس مـادران و   يصتـرخ دهه گذشـته،   يط ).۳( اند شدهمطرح 

 يخصوصبه  يتمسئول، يمارستانيباهش مخارج ک يلدلنوزادان، به 

قـرار   يبهداشـت  ينمـراقب سالمت مادر و کودک بر عهده  ينهزمدر 

بر آن است که  يمبنانجام شده  يقاتتحق ينهمچن). ۴(ت داده اس

در  يمـان زاپـس از   يهـا  بخـش ارائـه شـده در    يشفاه يها آموزش

 يشزاافـ  يتـوجه قابـل   يـزان مزنان را به  يآگاه، سطح يمارستانب

مـادران،   يبسـتر بـا کـاهش طـول مـدت      ينبنـابرا ). ۵( دهـد  ينم

 يمـان زادر دوره پـس از   يگيرانـه پ يمراقبتـ برنامـه   يک يزير طرح

 .است يضرور

در مـورد   ينگرانـ بـوده و   يچيـده پ يخدمات، يبهداشتخدمات 

و هـم در   يافتـه توسـعه   يکشـورها خـدمات، هـم در    يناعملکرد 

 يـن ابا توجه بـه   ).۶( است يشافزاتوسعه، رو به  در حال يکشورها

از  يريجلـوگ عامـل در   ينتـر  مهـم  يمـان زاکه ارائه خدمات پس از 

نحـوه عملکـرد    .)۷( باشـد  يم ينوزادو  يمادرناخواسته  يامدهايپ

، يطيمح هاي يتحمامادر از  يبرخوردار يزانمو  يبهداشت ينمراقب

ت اسـ  تيـ اهمحـائز   ياربس يزمانمقطع  ينااو با  يسازگاردر نحوه 

)۸( .  

کشـور   يپزشکراستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ينادر 

نمـوده اسـت کـه     ينتدورا  يجامعبرنامه  يمانزادوره پس از  يبرا

در مـادر   يبـرا  يمـان زادوره پـس از   يهـا  مراقبت نوبت سهشامل 

) نوبت سـوم ( ۴۲-۴۵، )نوبت دوم( ۱۴-۱۵، )نوبت اول( ۳ يروزها

، ينـات معاشـامل   هـا  مراقبـت  يـن ا يمحتوا. باشد يم يمانزابعد از 

، يفـرد الزم در مورد بهداشـت   يها آموزشو  ها پرسشمشاهدات، 

، يعشـا  هـاي  يتشـکا ، دهان و دنـدان، عالئـم خطـر،    يجنس، يروان

، مشـکالت و تـداوم   يردهيش، ييدارو يها مکملدوره و  ينا يهتغذ

  . خانواده است يمتنظآن، مراقبت از نوزاد و 

تعامـل هدفمنـد و    يـک منـزل   يزيـت و NAHC١ يفتعرطبق 

بـه منظـور ارتقـاء و    ) محل سـکونت  يا(کارآمد در منزل  ياستراتژ

اسـت کـه    ينامهم آن  يژگيوو  حفظ سالمت افراد و خانواده است

 يزنـدگ بـه محـل    يبهداشـت کننـده   يـد بازدمنزل،  يدبازد يکدر 

 يـه کل يمانزامنظور از مراقبت در منزل بعد از . )۹( رود يممددجو 

از مشکالت و ارتقاء سالمت و  يشگيريپاست که منجر به  ياقدامات

 يـک و به تطابق بـا   شود يممادر و نوزاد  ينبارتباط  يفيتکبهبود 

مادر در مراقبت از خود  ييتوانا يشافزابا اضطراب و به  توأم يزندگ

  ).۱۰( کند يمو نوزادش، کمک 

نزل پـس از  م يدبازدمعتقدند که  ينمحقق يبرخرابطه  ينادر 

 يتيحمــا و  يآموزشــ يازهــاي ن ينتــأمروش  ينبهتــر  يمــانزا

صـاحب فرزنـد    يتـازگ کـه بـه    يا خانواده يبرا يراز، هاست خانواده

 يجـا بـه   ييجـا ، انتقال از يمانزاپس از  يروزها يناولدر  اند شده

 ينامربوط به  يها مراقبتمشکل بوده و بهتر است خدمات و  يگرد

  ).۱۱(د دوره در منزل ارائه گرد

وضع سالمت مادر  يگيريپشامل  يصترخمنزل پس از  يدبازد

خانواده با نـوزاد، ارائـه    يسازگار، کمک به يمانزاو  يباردارپس از 

بـه   يـاز ن يبررسـ و  نـوزاد مراقبـت مـادر و    يبرا يازناطالعات مورد 

 يمانزاپس از  يها مراقبتاهداف . باشد يمجامعه  يتيحماخدمات 

بود سالمت مـادر، کـودک و خـانواده و انجـام     حفظ و بهدر منزل، 

 پـر کـردن  ، يفـرد  يازهـاي نمراقبت، مشاوره و آموزش متناسب با 

، همسـو نمـودن   يمارسـتان باز  يصتـرخ پـس از   ها مراقبتنواقص 

). ۱۲،۲( باشـد  يمـ  يمقتضو فراهم نمودن ارجاع در زمان  ها تالش

سـت کـه   ا ينامنزل  يدبازدمعتقدند که هدف از  نو همکارابوباک 

را در حـد   يمـان زاپـس از   يها مراقبتمادر و نوزاد  يمشومطمئن 

  ). ۱۳(د ان کرده يافتدرمطلوب 

دوم تا چهـارم پـس از    يروزها ينباول به طور معمول  يدبازد

خــانواده صــورت  يـت موقعو  يفــرد يازهــاين بــر اسـاس  يصتـرخ 
                                                
1- National Association For Home Care & Hospice , 
www.nahc.org 



 سيده طاهره ميرمواليي، دکتر مهرنوش عامل وليزاده، دکتر محمود محمودي، زينب توکل
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جهت ارائـه خـدمات مـورد نظـر در      تواند يمماما  ينبنابرا. گيرد يم

در منزل مادر حاضـر شـده و پـس از     ۴۲-۴۵، ۱۴-۱۵، ۳ يوزهار

و  يهتوصمادر و نوزاد انجام شده و  ينيبال ينهمعاگرفتن شرح حال، 

از نــوزاد در ابعــاد  يحصــح ينگهــدار ينــهزمالزم در  يهــا آمـوزش 

انجام گـردد،   يو، خواب و کنترل رشد و تکامل اي يهتغذ، يبهداشت

 ييتوانـا  يـابي ارزبا کودک،  ينوالداط ارتقا ارتبتوجه داشت که  يدبا

 يمـوارد  ينتـر  مهـم  ،يازهاندر مراقبت از کودک و شناخت  ينوالد

ثبـت گردنـد،    يـد با يمـان زاپـس از   هاي يزيتو يطهستند که در 

ارجـاع   يادر صورت وجود مشکل بسته به نوع آن درمان  ينهمچن

  ).۱۴(. شود يمانجام 

 يـزان مدر مورد  يرانادر انجام شده  يقاتتحق ينکهابا توجه به 

عملکـرد مـادران در    يتوضـع ، يمـان زاپس از  يها مراقبت يافتدر

 يـن ادر منـزل مـادران بـر     هـا  مراقبترائه ا يرتأثمراقبت از نوزاد و 

 يها مراقبتکه ارائه  ييآنجااز  ينهمچن ؛عملکرد، اندک بوده است

از ن دورا ينامادران در  يسالمتبهبود  يبراو تالش  يمانزاپس از 

شـد   بر آنپژوهشگر  ينبنابرا ؛باشد يم يزعز يماماها يفوظاجمله 

در  يمـان زاپـس از   يهـا  مراقبـت ارائه  ينهزمدر  يقيتحقتا با انجام 

در مراقبـت از   يشاناعملکرد اقدام را بر  ينا يرتأثمنزل به مادران، 

  .مادران بسنجد نوزاد

  

  ها روشمواد و 

 يگـواه است و  ينيبال ييآزماکار از نوع  يا مداخلهمطالعه  ينا

تهـران اخـذ    يپزشـک پـژوهش از دانشـگاه علـوم     ينااخالق انجام 

دوم را  يـا اول  يمانزامادران با  يهکلمورد مطالعه،  يتجمع. يدگرد

نوزادان به مرکز بهداشـت اکبرآبـاد    يغربالگرکه جهت انجام تست 

نفـر از   ۲۰۰. شـد  يمـ مراجعه کرده بودنـد، شـامل    ۱۳۸۹در سال 

به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند  يترضادران پس از کسب ما

 يزيـت و(نفـر در گـروه مداخلـه     ۱۰۰، يتصـادف  يصتخصو پس از 

پـس از   يهـا  مراقبـت  يافـت در(نفر در گروه کنترل  ۱۰۰و ) منزل

  . قرار گرفتند) از مرکز بهداشت يمانزا

دوم مـادر   يـا ورود به مطالعه شامل نوزاد، فرزند اول  يارهايمع

 يفارسـ قادر به گفتگـو و درک زبـان   مادر  .ترم و سالم باشد بوده و

ادر م. دتهران باششهر  ۱۷و  ۱۱و  ۱۰مناطق ساکن  ينهمچنوده ب

ـ -يروحـ و  يجسـم  يماريب ياگونه اختالل و  يچهنوزاد به  يا  يروان

 .کـم خطـر بـوده باشـد     يراخ يحاملگ. دنمبتال نباش يصتشخقابل 

نقـل مکـان کـردن بـدون اطـالع      مل خروج از مطالعه شا يارهايمع

 يجدائ، شهر تهراناز  يامناطق مورد مطالعه مهاجرت از ، پژوهشگر

 ۷۲از  يشـتر ببه مـدت   يمارستانبشدن مادر در  يبستر، از همسر

 ۷۲از  يشـتر ببـه مـدت    يمارسـتان بشدن نوزاد در  يبسترساعت، 

دوم و  يمـادر کدام از دو نوبـت مراقبـت    يچه يافتدرساعت، عدم 

  .م بودسو

دوره پـس از   يهـا  مراقبـت طبق دستورالعمل وزارت بهداشت 

 يهـا  مراقبـت مربـوط بـه مـادر و     يهـا  مراقبتبه دو دسته  يمانزا

 يطـ مربوط به مادر  يها مراقبت. گردد يم يمتقسمربوط به کودک 

 ۴۲-۴۵، )نوبـت دوم ( ۱۴-۱۵، )نوبت اول( ۳ يروزها درسه نوبت 

 يهـا  مراقبـت  ينهمچنـ ، شـود  يمـ  ارائه يمانزابعد از ) نوبت سوم(

 يمراقبتـ شامل سه نوبـت   يمانزامربوط به کودک در دوره پس از 

نوبت ( ۳۰-۴۵و ) نوبت دوم( ۱۴-۱۵، )نوبت اول( ۳-۵ يروزهادر 

  ). ۱۵(ت اس) سوم

دوم و سوم  يها نوبت يها مراقبتپژوهش ارائه  ينامداخله در 

راقبـت نوبـت اول   قابل ذکر است که م. در منزل بود ،يمانزااز  پس

 يـن او مداخلـه،   گرفـت  يمـ انجـام   يمارسـتان بدر هر دو گـروه در  

ــمراقبــت را شــامل  ــرا. شــد ينم ــوگ يب ــاراز اضــافه  يريجل ، يک

مشـترک ارائـه    يروزهـا مربوط به مـادر و کـودک در    يها مراقبت

 يـب ترتمطالعه بـه   ينامنظور مراقبت دوم و سوم در  ينبد. يدگرد

دو  يطـ  يـان پادر . ارائه شـد  ۴۲-۴۵±۲و  ۱۴-۱۵ ±۲ يروزهادر 

بـا   نامـه  پرسـش ) ۴۲-۴۵±۲روز (ت مراقب ينآخرهفته پس از ارائه 
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. يـد گرد يـل تکممراجعه پژوهشگر به منزل مادران در هر دو گروه 

بود که بـر اسـاس    يقهدق ۵۰منزل  يزيتومدت زمان هر  يانگينم

 ريـا اختشماره تلفـن پژوهشـگر در   . يافت يم ييرتغمادران  يتقاضا

 سؤال امکان يامادران قرار گرفت تا به محض رخداد هرگونه مشکل 

گـروه کنتـرل تنهـا بـا     . به پژوهشگر وجود داشـته باشـد   يدسترس

 يافـت دررا  هـا  مراقبـت  ينا توانستند يم يبهداشتمراجعه به مراکز 

موظـف بـه    يبهداشـت  ينمـراقب هر مراقبت با آنچه  يمحتوا. کنند

از دستورالعمل وزارت بهداشت  کامالً انجام آن هستند مطابق بود و

؛ بخش شد يم يمتقسبخش  سهمنزل به  يزيتوهر . کرد يم يرويپ

مادر و  يروان-يروحو  يجسماز بهبود  يابيارزو  سؤاالتاول شامل 

و بخش دوم شامل قد و وزن و دور سر نوزاد  يينتع الزم و يناتمعا

سوم پژوهشگر در بخش . بود يمانزادوران پس از  يژهو يها آموزش

رشــد  يشپــا ينمودارهــا يمترســو  هــا يســتلچــک  يــلتکمبــه 

پاسخ  يزن ينوالد سؤاالتبه  يزيتومدت زمان  يطدر . پرداخت يم

  . شد يمداده 

، يسـت ل، چـک  نامـه  پرسـش  اطالعـات شـامل   يگـردآور ابـزار  

متـر  نـوزاد، ترمـومتر،    يترازو، فشارسنج، و تکاملرشد  ينمودارها

مشخصــات مـرتبط بـا    يهـا  داده يحــاو نامـه  پرسـش  ؛بـود  ينـوار 

پس از  يها مراقبت يافتدرمربوط به  سؤاالتواحدها و  يکدموگراف

 سـؤال  ۲۹ يحـاو کـه  (ا هـ  مراقبت ينا يافتدرو علت عدم  يمانزا

بـا  بوده واز نوزاد  در مراقبتنحوه عملکرد مادران  نامه پرسشو )بود

  . شد يلتکم،ها آنمراجعه به منازل 

 سؤال ۲۳د مادران در مراقبت از نوزاد شامل عملکر نامه پرسش

بعـد  . گرفت يبرمدر نوزاد و بهداشت نوزاد را  يهتغذدو بعد  بود که

 ۱۱(ر ماد يردهيشرفتار  هاي ياسمقنوزاد مشتمل بر خرده  يهتغذ

و بعد بهداشت نوزاد مشتمل بـر  ) سؤال ۱( يمکمل درمانو ) سؤال

عادات نادرسـت   ،)السؤ ۸(د نوزا يفردبهداشت  هاي ياسمقخرده 

ماننـد قنـداق کـردن، اسـتفاده از     (د نـوزا  در مراقبت از يافتهرواج 

درمـان   يـا  يشـگيري پجهـت  ، استعمال پودر کگول زن ياپستانک 

 يبرخ. بود) سؤال ۱( يگارسو مواجهه با دود ) سؤال ۴پا،  يسوختگ

تعلـق   يدهنمره  يگرد يبرخداشت و به  يفيتوصجنبه  سؤاالتاز 

که مطرح  اي ينهگزصورت بود که  ينبد سؤاالت يازبنديتام. گرفت

کـه اقـدام    يگـر د هـاي  ينـه گزو  ۱نمـره   ،بـود  يحصحکننده اقدام 

هرچه کل نمـره   ينبنابرا داشت؛نمره صفر  کرد يم يانبنادرست را 

حـداکثر   .داد يمـ را در مادر نشان  يتر يحصحفرد باالتر بود رفتار 

  . دو حداقل صفر بو ۱۴نمره قابل کسب 

محتـوا   يـي روااز  هـا  نامـه  پرسـش  يـي روامطالعه جهت  ينادر 

آن از روش آزمون مجدد استفاده  ياييپا يينتع يبرااستفاده شد و 

تمـام مـوارد چـک    . بـه دسـت آمـد    ۶۵/۰ يـايي پا يبضرو  يدگرد

پـژوهش   يـن ارشد مورد اسـتفاده در   يمترس ينمودارهاو  ها يستل

 يـايي پاو  ييرواشده و  هيته ۱۳۸۷توسط وزارت بهداشت در سال 

لوازم مورد استفاده ماننـد تـرازو، فشارسـنج،     يهکل ينهمچن. دارند

  . داشت ياييپاشد و  يداريخر يدجد ينوارمتر ترمومتر و 

 يـل تکم ينهمچنـ و  هـا  مراقبـت جهت ارائـه   ينکهابا توجه به 

پژوهشگر موظف به مراجعه به منـزل مـادران بـود، در     نامه پرسش

 رمجـاز پژوهشـگ   يزمـان ارائه مراقبت تا محدوده  يراب يزيتوموارد 

ـ  مانـد  يمبازگشت مادر به منزل منتظر  يبرا کـه   يمـوارد در  يول

 يبراهفته  يکر تا گبود پژوهش نامه پرسش يلتکم يلدلمراجعه به 

زمان  ينااگر چنانچه پس از  ،نمود يمارتباط با مادر تالش  يبرقرار

 يـا  شـد  ينمـ ن مراقبـت ارائـه   ، آنکـرده بـود  مادر به منزل مراجعه 

در . شـد  يمو از مطالعه خارج  يدهنگرد يلتکم يو يبرا نامه پرسش

و  يهتجزهت ج. يدانجامماه به طول  ۵/۴حدود  يريگ مجموع نمونه

و ) يارمعو انحراف  يانگينم، يفراوان( يفيتوصآمار از  ها داده يلتحل

) لکاکسـون يوو  يـو  يتنيواسکوئر، من  يکاآزمون ( ياستنباطآمار 

بــا اســتفاده از نــرم افــزار  يآمــارمحاســبات  يــهکل. اســتفاده شــد

  .صورت گرفت SPSS18 يوتريکامپ
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  )۱(نمودار شماره 
  

  ها يافته

 يهاول نامه پرسشورود به مطالعه که  يطشرامادر واجد  ۲۰۰از 

نفر در گروه کنترل  ۱۴نفر در گروه مداخله و  ۱۲را پاسخ دادند، 

از پژوهش خارج شدند و  ۱در نمودار شماره  ذکر شده يلدالبه 

 يسندر گروه %) ۶۶(ن درصد مادرا يشترينب. ماندند يباقنفر  ۱۷۴

. دو گروه همگن بودند يزن يتيپاراز نظر . سال قرار داشتند ۲۹-۲۰

و نسبت به  اند نموده يمانزا ينسزاربه روش %) ۷۱(ن اکثر مادرا

ا ه آن يشترب ينهمچن%). ۵/۷۸(د ان داشته يلتماخود  يراخ يباردار

 يول. شرکت نکرده بودند يمانزا يبرا يآمادگ يها کالسدر %) ۸۲(

د را کسب نموده بودن ياطالعات يمانزاپس از  يها مراقبتدر مورد 

 ط ورود به مطالعهينفر واجد شرا ۲۰۰
 

  يص تصادفيتخص

 

 نفر ١٠٠= گروه آزمون 

 
 نفر ١٠٠= گروه شاهد 

 

  نفر خروج از مطالعه ١٤
  مارستانيدر بنوزاد  يک مورد بستري

  روز  ٥به مدت 
 کاهش پالکت خون ليبه دل

   مارستانيدر بنوزاد  يک مورد بستري
  ک هفتهيبه مدت 

 يه کافيعدم تغذ از يتب ناش ليبه دل 
  افت مراقبت يپنج مورد عدم در

رد نمودن مادر توسط پرسنل  ليبه دل
رمجاز محل يبهداشت به خاطر محدوده غ
ا يبا (ر مراکز يسکونت مادر و ارجاع به سا

 )يکاف ييبدون راهنما
 ليبه دلافت مراقبت يچهار مورد عدم در

مراجعه ننمودن مادر به خاطر مشغله مادر، 
ز، رفتار نامناسب پرسنل، مراک يشلوغ

 نييپات و دقت عمل يفياد، کياتالف وقت ز
 ين بهداشتيمراقب

  سه مورد انصراف از ادامه شرکت در طرح

 

  نفر خروج از مطالعه ١٢
  مارستان يزاد در بنو يک مورد بستري

  ک هفتهيبه مدت 
 تشنج ليبه دل 

  مارستانينوزاد در ب يک مورد بستري
  ک هفته يبه مدت  

 يعفونت ادرار ليبه دل
  مارستان ينوزاد در ب يک مورد بستري

  ک هفتهيبه مدت 
 يعفونت خون ليبه دل 

  مارستانينوزاد در ب يک مورد بستري
  به مدت دو هفته 

 يا روده يجراح ليبه دل 
  ک مورد نقل مکان مادري

 با پژوهشگر يبدون هماهنگ 
  هفت مورد انصراف از ادامه شرکت در طرح

  
  

  نفر ٨٦ =گروه شاهد 

 
 ٨٨= گروه آزمون 
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اطالعات مرکز بهداشت  يناموارد منبع کسب  يشتربکه در %) ۸۴(

 يرستاندبدر حد %) ۶۰(ن مادرا يشترب يالتتحصسطح %). ۴۲(د بو

 يشترب يالتتحصسطح  ينهمچن%). ۹۰(د خانه دار بو ها آنو شغل 

%). ۴۵(د آزاد بو ها آنو شغل  يرستاندبدر حد %) ۴۹(ن همسرا

 يحددرآمد خانواده خود را تا  يتکفا يزانم%) ۶۰(ن اکثر مادرا

  .مطلوب گزارش کردند

را که در  يمانزاپس از  يمادرمراقبت  يناولدرصد واحدها  ۸۵

 يافتدر، شود يمارائه  يمارستانبدر  يمانزاول بعد از روز ا ۳-۱

روز بعد  ۱۰-۱۵( يمانزار مورد مراقبت دوم پس از د. دکرده بودن

 يافتدرمراقبت را  ينامنزل  يزيتومادران گروه  يهکل) يمانزااز 

موفق %) ۹/۷۰(ل مادران گروه کنتر يشترب که يدرحالکرده بودند، 

مراقبت  ينسوم). =۰۰۰/۰p(ودند مراقبت نشده ب ينا يافتدربه 

%) ۹۴(ه مادران هر دو گرو يتاکثررا توسط  يمانزاپس از  يمادر

مراقبت  ينا يافتدردر  يدار يمعن يآمارشد اما اختالف  يافتدر

نوبت دوم  يها مراقبتدر مورد ). =۰۱۵/۰p(د ش يدهددو گروه  ينب

 يها مراقبتهمانند  يافتدر يتوضعو سوم مربوط به کودک 

 يچهوجود نداشت که  يمورد يچهدر گروه مداخله . بود يادرم

ز ا يمينعلت  که يدرحال. نکرده باشند يافتدرکدام از دو مراقبت را 

مراقبت در گروه کنترل مراجعه مادر بدون  يافتدرموارد عدم 

عملکرد مادران در مراقبت از نوزاد در  يتوضع. مراقبت بود يافتدر

در جدول شماره  يکلنوزاد، بهداشت نوزاد و عملکرد  يهتغذسه بعد 

  . آورده شده است ۱

  يمانزادر دو گروه آزمون و کنترل قبل و دو ماه پس از  از نوزاد ينگهداردر عملکرد مادر در  يهتغذبعد  يسهمقا): ۱(جدول شماره 

 آزمون يجهنت
  ها گروه گروه آزمون  گروه شاهد

 يانگينم يارمعانحراف  يانگينم يارمعانحراف  زاداز نو ينگهدارعملکرد مادر در 

۱۷۴/۰Pb =  

۳۶۰/۱- Z= 
  قبل از مداخله ۴۷/۳ ۳۵/۱ ۴۴/۱ ۱۳/۳

 نوزاد يهتغذ
۰۰۰۱/۰Pb<  

۶۶۱/۴ -  Z= 
  بعد از مداخله ۸۸/۴ ۴۳/۱ ۷۰/۳ ۶۰/۱

 
۰۰۱/۰ Pa<  

۴۳۴/۴-  Z=  

۰۰۱/۰ Pa<  

۰۵۷/۶-  Z=  
  

Pa   =يلکاکسونو آزمون  

Pb   =يو ينيومن  آزمون  
 

در دو گروه آزمون و کنترل قبل و دو ماه پس از  از نوزاد ينگهداردر عملکرد مادر در  بعد بهداشت يسهمقا): ۲(جدول شماره 
  يمانزا

 آزمون يجهنت
  ها گروه گروه آزمون  گروه شاهد

 يانگينم يارمعانحراف  يانگينم يارمعانحراف  از نوزاد ينگهدارعملکرد مادر در 

۸۳۳/۰Pb=  

۲۱۱/۰- Z= 
  قبل از مداخله  ۳۵/۲ ۱۲/۱ ۳۶/۲ ۲۳/۱

 بهداشت نوزاد
۰۰۰۱/۰Pb<  

۶۵۸/۴- Z= 
  بعد از مداخله ۷۲/۶ ۱۵/۱ ۸۸/۵ ۲۰/۱

 
۰۰۱/۰ Pa<  

۰۸۰/۸- Z=  

۰۰۱/۰ Pa<  

۰۹۴/۸- Z=  
  

Pa   =يلکاکسونو آزمون  

Pb   =يو ينيومن  آزمون  
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  يمانزادر دو گروه آزمون و کنترل قبل و دو ماه پس از  از نوزاد ينگهدارمادر در  يعملکرد کل يسهمقا): ۳(جدول شماره 

 آزمون يجهنت
  ها گروه گروه آزمون  گروه شاهد

 يانگينم يارمعانحراف  يانگينم يارمعانحراف  از نوزاد ينگهدارعملکرد مادر در 

۳۴۱/۰Pb =  

۹۵۲/۰- Z= 
  قبل از مداخله ۸۲/۵ ۸۴/۱ ۴۹/۵ ۱۴/۲

 يکلعملکرد 
۰۰۰۱/۰Pb<  

۵۵۰/۵- Z= 
  بعد از مداخله ۵۹/۱۱ ۰۰/۲ ۵۸/۹ ۲۵/۲

 
۰۰۱/۰ Pa<  

۰۰۱/۸- Z=  

۰۰۱/۰ Pa<  

۱۱۸/۸- Z=  
  

Pa   =يلکاکسونو آزمون  

Pb   =يو ينيومن  آزمون  
 يرفتارهامانند،  هايي ياسمقنوزاد شامل خرده  يهتغذبعد 

 در آغوش يحصح يتوضع، يردهيشمدت زمان هر (ر ماد يردهيش

 يهتغذ يبراهر پستان  يرش يانتهااستفاده کردن از  گرفتن نوزاد،

مادر و  يرشبا  يانحصار يهتغذ ،)نوزاد يتقاضابر اساس  يهتغذنوزاد، 

دو ماه  يطدر  مادر يرشبجز  ييغذاو هرگونه ماده  ها مکملمصرف 

 هايي ياسمقاول پس از تولد بود؛ بعد بهداشت نوزاد شامل خرده 

بند گول زنک، قنداق کردن، مراقبت از  يامانند استفاده از پستانک 

  . بود يگارس، ابتال نوزاد به برفک دهان و مواجهه با دود ناف

 يمانزاماه دوم پس از  يانپانوزاد اکثر مادران در هردو گروه تا 

 داري يمعن يآماراختالف  يولداشتند،  مادر يرشبا  يانحصار يهتغذ

پس از  ينهمچن. )=۰۳۸/۰p(د ش يدهدمورد  ينادو گروه در  ينب

مدت زمان هر ( يردهيش يحصحانجام مداخله، از نظر نمره رفتار 

گرفتن نوزاد، استفاده کردن از  در آغوش يحصح يشنپوز، يردهيش

 يتقاضابر اساس  يهتغذنوزاد،  يهتغذ يبراهر پستان  يرش يانتها

 شد يدهددو گروه  يانم يدار يمعن يآمارتفاوت ) نوزاد

)۰۰۰/۰p= .(را روزانه به  يتامينو يمولتادران قطره مکمل م يشترب

 يآماراختالف  يزنمورد  ينادر  يولطور مرتب به نوزاد داده بودند، 

که  ياقدام يشترينب). =۰۰۹/۰p( دار بود يمعندو گروه  ينب

به  يعسرنوزاد انجام داده بودند مراجعه  يزرددر قبال  ينوالد

 يمهتابو المپ  ياهيگ يهاداروافراد از  يهبق که يدرحالپزشک بود، 

اکثر مادران ). p=۹۹۷/۰( اقدامات استفاده کرده بودند يرساو 

آنان در هر دو  يشتربو ) =۲۹۰/۰p( کودک خود را قنداق نکردند

د از پستانک استفاده ننمودن يمانزاگروه در طول دوره پس از 

 ينادر  يول) در گروه کنترل% ۵/۵۳در گروه مداخله و % ۸/۸۱(

). =۰۰۰/۰p(د ش يدهددو گروه  ينب يمعن يآمارختالف مورد ا

 ينوعنوزاد از  يپا يال يسوختگاکثر مادران جهت برطرف نمودن 

مواجهه  ينهمچن). =۱۲۰/۰p( نمودند يمکرم استفاده  ياروغن و 

از گروه مرکز  تر کممنزل  يزيتودر گروه  يگارسمادر و نوزاد با دود 

د دار نبو يمعندو گروه  نيب يآماراختالف  يولبهداشت بود 

)۰۶۸/۰p=.(  

  

  يريگ يجهنتبحث و 

پس از  يها مراقبتپژوهش نشان داد که ارائه  ينا يجنتا

از نوزاد خود  ينگهداربر عملکرد مادر در  تواند يم، در منزل يمانزا

عملکرد مادران در مراقبت  يکلنمره  يانگينم. مثمر ثمر واقع شود

 يآماراز گروه کنترل بود؛ آزمون  ريشتباز نوزاد در گروه مداخله 

دو گروه پس از  ينبرا  يدار يمعن يآماراختالف  يو يتنيومن 

است که  يناکننده  يانبکه ). =۰۰۰/۰p(د انجام مداخله نشان دا

بر نحوه مراقبت مادر  يمثبت يرتأث تواند يمدر منزل  ها مراقبتارائه 

 ييآشنامادر و  يگزند يطمح يدندبا  چرا که. از نوزاد داشته باشد

 توان يماز نوزاد  ينگهدار يبرابا لوازم و امکانات او  تر يکنزد

 يريتأث يشترينب. اعمال نمود ينهزم ينارا در  يبهتر هاي يهتوص



 هاي پس از زايمان در منزل بر عملکرد مادران در مراقبت از نوزادير ارائه مراقبتتأثبررسي 
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 يافتدرمنزل بر عملکرد مادران داشته است در ابعاد  يزيتوکه 

 يهتغذ، ...)کنترل قد و وزن و دور سر و ( ينوزاد ينروت يها مراقبت

، عدم يردهيشمادر در امر  يحصحمادر، رفتار  يرشبا  يانحصار

 يمولت، مصرف مرتب روزانه قطره )گول زنک(ک استفاده از پستان

 يزن يتر کم يرتأث. بوده است يگارسو عدم مواجهه با دود  يتامينو

بر نحوه مراقبت از بند ناف و اقدام در جهت برطرف نمودن 

 يجادانوزاد  يقتعرپوشک کردن و که در اثر (د نوزا يپا يسوختگ

 . داشته است) گردد يم

 ۶۰مراقبت از نوزاد در هر دو گروه در  يانگينم يکلبه طور 

داشته و اختالف  يشافزامطالعه  يابتدانسبت به  يمانزاروز پس از 

مربوط  تواند يمآن  يلدل) =۰۰۰/۰p(ت دار بوده اس يمعن يآمار

. ددر مراقبت از نوزادشان باشمادران  ييتوانا يجيتدر يشافزابه 

 يهتغذ يزانم يونيسفبق گزارش وزارت بهداشت و درمان به ط

باشور و ). ۱۶( باشد يم درصد ۲۸ يرانادر  مادر يرشبا  يانحصار

 يامديپدر مطالعه خود مشاهده کردند که تنها ) ۲۰۰۸(ن همکارا

 مادر يرشنوزاد با  يهتغذبود،  يافتهمنزل بهبود  يزيتوکه توسط 

منزل بر  يزيتو يرتأث ينهزمکه در  يمطالعات يرسادر ). ۱۷(د بو

شده  يدتائ ها يافته ينا يزنمادر انجام شده  يرشبا  يانحصار يهتغذ

 يگارسمطالعات نشان داده است که تنها در معرض دود . )۱۸(ت اس

گذار باشد،  يرتأثمادر  يردهيشبر طول مدت  تواند يم يزنبودن 

در  يردهيشخود مشاهده کرد که طول مدت  مطالعه در يتيندال

که  ييها آنبودند نسبت به  يطيمح يگارسکه در معرض دود  يزنان

؛ )۸/۴ماه در مقابل  ۹/۳(ت اس تر کمنبودند  يگارسدر معرض دود 

 يانحصار يردهيشماه  ۵/۴از  يشبکه  يزنانتعداد  ينهمچن

با دود  از گروه مواجهه يشتربدر گروه بدون مواجهه  اند داشته

، محقق )>۰۰۱/۰P، %۳۱در مقابل % ۵۷(د بو يطيمح يگارس

، يطيمح يگارسکه در مواجهه با دود  کند يم يريگ يجهنت ينچن

در ). ۱۹( يابد يم يشافزابرابر  ۷/۱ يردهيششانس کاهش مدت 

 ياربس يمانزادوران پس از  ينکهاگفت با توجه به  توان يم يتنها

 ينااز  متأثر ياديز يزانمر و نوزاد به ماد يندهآ يسالمتمهم بوده و 

بدون  ياما ينانسبت به گذراندن  توان ينم ينبنابرا، باشد يمدوره 

به  يمانزامادران پس از . تفاوت ماند يبتوجه و مراقبت افراد ماهر، 

که به  يستندنقادر  يگاهخود،  يروحو  يجسممشکالت  يلدل

دوره مراجعه  ينا يها مراقبت يافتدرجهت  يکافموقع و با توجه 

 به خاطر يدرمانو  يبهداشتمراکز  ينکها يلدلبه  يطرف، از يندنما

شلوغ بوده و  ياربسکه موظف به انجام آن هستند،  يخدماتانواع 

 يمانزاپس از  يها مراقبتو  ها آموزشقادر به ارائه کامل  يگاه

مراکز بهداشت از  يدوراز جمله  يگريدمسائل  ينهمچن، يستندن

مثال  يبرا( يل مادران، نامناسب بودن ساختمان مراکز بهداشتمناز

که ) باالتر ساختمان باشد يادوم و  در طبقهمرکز بهداشت واقع 

در امکان سقوط مادر به همراه کودک  يرنظ يخطرات تواند يم

از  يبرخرا در برداشته باشد، رفتار نامناسب  ها پلهاو از  آغوش

شدن مدت زمان انتظار، عدم  يالنطوبوده،  يزگرپرسنل که مددجو 

به مرکز  يرتأخبا  يکمکه مادر  يطيشراارائه مراقبت به مادر در 

 ها آموزش يفيتکآوردن سطح  يينپادر  يزن... مراجعه نموده باشد و

 ينکهابا توجه به . موثر هستند يمانزاپس از  يها مراقبتو 

انجام  تنها در مراکز بهداشت يمانزاپس از  يمادر يها مراقبت

داشته  يدرمانجنبه  يشتربپزشکان متخصص  يها مطبو  گيرد يم

در  يحصحو عملکرد  يبهداشت يرفتارهاو مشاوره و آموزش 

مورد توجه قرار  تر کمو مراقبت از نوزاد در اکثر موارد  ينگهدار

 ياربسخدمات  يناماماها در ارائه  يفهوظ يجهنتدر ، گيرد يم

شده فوق ارائه  يانبود مشکالت ، لذا با وجشود يمتر  ينسنگ

 يبرا يراهکار، تواند يمدر منزل مادران  يمانزاپس از  يها مراقبت

  .از مسائل مطرح شده باشد ياريبسبرطرف نمودن 

  

  تشکرو  يرتقد

 يپزشکمصوب دانشگاه علوم  يقاتيتحقطرح  يجهنتمقاله  ينا

 والنمسئاز  يلهوس ينبد. باشد يمتهران  يدرمان يبهداشتو خدمات 



 سيده طاهره ميرمواليي، دکتر مهرنوش عامل وليزاده، دکتر محمود محمودي، زينب توکل
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و کارکنان  مسئوالن ،تهران ييماماو  يپرستارمحترم دانشکده 

که در  يزيعزهمکاران و مادران  يهکلمرکز بهداشت اکبرآباد و 

 به عملرساندند، تشکر  ياريطرح شرکت نموده و ما را  ينا ياجرا

  .آيد يم
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