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میزان  %75از سال  1990تا سال  2015بوده است.
اگرچهبینسالهای 1990-2008میزانکاهشجهانی
ساالنهآن%1/3بود ،ولیاینمیزانکاهشخیلیکمتر
ازاهدافتوسعههزارهوبرابربا%5/5کاهشجهانیدر
سالاست.تنها19کشوراز68کشورپیشروسالمت،در
مسیر درست برای رسیدن و تحقق اهداف مرتبط با
سالمتمرگومیرکودکانومادرانبودند(.)10-6در
ایرانجمعیتزنانوکودکاندو سومجمعیتراشامل
میشوند( .)11توجه به زنان در دو دهه اخیر موجب

به
بهبود وضعیت کلی آنان در همهشاخ های توسعه و 
ویژه سالمت بوده که با هیچ دورهای قیاس پذیر نیست
(.)5ایرانشاخ مرگ و میرمادروکودکراازسال
 1990تاکنونبهنحوچشمگیریکاهشدادهاست.در
سال  1990میزان مرگ مادری معادل  %120هزار
کاهشیافت.شاخ 

زایمانبودودرسال2013به21
مرگکودکاندرسال 2013به 14درهزارتولدزنده
رسیدهاست.درمقایسهباکشورهایمنطقه(،همسایگان
شرقی ،غربی و شمالی ایران) وضع نسبتاً خوبی وجود
دارد ،ولی هنوز در آسیا از برخی کشورها نظیر ژاپن و
سنگاپور (با مرگ و میر مادران کمتر از  )3فاصله
میشود(.)6
چشمگیریمشاهده 
هدفازاینمطالعه،بررسیبستهخدماتسالمتمادرو
درکشورهایتوسعهیافتهمنتخبوتعیینبسدته

کودک
بهینهخدماتدرایرانمیباشدد.بداانجدامایدنپدژوهش

میتوانباشناساییمتغیرهدایمهدووکداربردیکدهدر
موفقیتکشورهایتوسعهیافتهدرخدماتسالمتمدادر

وکودکدخیلبودهاندوکاربردآنهادرنظداممددیریت
خدماتسالمتمادروکودکدرکشورایران،بدهبهبدود
شاخ هایبهداشتیمرتبطبااینخدماتکمکنمود .
تاکنونمطالعات مختلفیبرایبررسدیشدرایطمطلدو 
ارائهخدماتسالمتمادروکدودکانجدامشددهوتدأثیر
متغیرهایمختلفبرکیفیتاینخدماتبررسیشدهاند.
بهرهگیریازتجار مثبتاینکشورهامیتوانددرارائده
اینخدماتدرایرانمدؤثرباشدد.درمطالعداتتطبیقدی
مختلفیسیستوبهداشتدرمانایرانازلحاظمددیریت،
برخورداریعادالنهازخدماتبهداشتی،سنجشعملکرد
سددازمانی،اعتباربخشددی،مدددیریتاطالعدداتبهداشددتی

مقدمه
 مژگان نینوایی و همکاران

هر سالهبیشازنیومیلیونزندراثرعوارضبارداری
زایمان و پس از آن از دنیا میروند ( .)1بارداری و
زایماندراکثرکشورهای درحالتوسعهاز علل اصلی
مرگ ،بیماری ومعلولیتزنانسنینباروریاست؛ به
بیماریهای زنان

مرگها و  %18
طوری که   %25-33
میدهد.آمارها نشان
 15-44ساله رابهخوداختصاص  
میدهند که هر ساله حدود  600/000زن به دلیل

عوارض بارداری و زایمانو4میلیوننوزادجان خودرا
اینمرگهادرکشورهایدر

دستمیدهندکه%99

از
حال توسعه اتفاق میافتند ( .)3 ،2اگرچه تعداد

بیشماری از زنان زنده میمانند ،ولی از معلولیتهای

متعددوگاهطوالنیمدترنجمیبرند( .)2-4
آسیبپذیرتر از

سالمت زنان جامعه به دالیل مختلف
مردان است.امروزهموضوع مدیریت توسعه سالمت زنان
اولویتهای سازمان جهانی بهداشت

و کودکان در زمره
زمینههای اصلی توسعه استراتژیک

به عنوان
قرار دارد و 
بهداشت در دهه آینده میالدیمورد توجه مراکز علمی
سیستوهای ادغام یافته ارائه

ذیربط قرار گرفته که بر
روشهای سنتی تأکید دارند

خدمات بهداشتی و بهبود
کنندهای در بقاء
( .)5هم نین مرگ مادر نقش تعیین 
کودک،خانوادهودر نهایتجامعهدارد.بههمینجهت
امروزهشاخ مرگومیرمادراندراثرعوارضبارداری
وزایمان،یکیازمهوترینشاخ هایتوسعهدرجامعه

به شمار میآید و کاهش آن تعهد مهو کشورها است
وسعهنیافته مرگ و میر مادران و
( .)4در کشورهای ت 
شیرخوارانبسیارباالاست .به عنوان مثالمرگمادری
درکشورهایچادوسومالی ( )2010بیشترازهزار(در
 100هزار تولد زنده) و مرگ شیرخوار بیشتر از 100
(درهزارتولدزنده)بودهاست.درکشورهایتوسعه

مورد
یافتهمانندسوئد،ژاپن،اسپانیاوایتالیامرگمادربه-5
 2مورد (در  100هزار تولد زنده) و مرگ شیرخوار به
کمتراز 3مورد(درهزارتولدزنده)رسیدهاست(.)6با
وجود اهمیت بهداشت مادر و کودک و تأکید سازمان
جهانی بهداشت برای بهبود شاخ ها ،هنوز کشورهای
رنجمیبرند.

زیادیدردنیاازنامطلو بودنشاخ ها 
یکی از اهداف توسعه ،کاهش مرگ و میر مادران به
2

درمانی،استانداردهایآمدوزشبیمدارو...بداکشدورهای
توسعهیافتهمنتخبمقایسهشدهوالگویجدیدیبدرای

هاارائهشدهاسدت.بدهعندوانمثدال،

ایراندراینزمینه
براتیمارنانی()12درمطالعهتطبیقیخصوصدیسدازی
برایارائهمراقبتهایسالمتیدرکشورهایمنتخبویا
صفدریوهمکاران()13درمطالعدهتطبیقدیمکانیسدو
پرداختبیمههایدرمانیدرکشورهایآمریکا،استرالیاو
ایرانوکریمیوهمکاران()14دررسالهخودبداعندوان
مطالعه تطبیقی برخورداری عادالنه از خدمات بهداشتی و
کشورتوسعهیافته،بهارائه الگویی بدرای

درمانی در چند
کشورپرداختهاند،ولیدرزمیندهبسدتهخددماتسدالمت
مادروکودککهموضوعبسیارمهودرامرسالمتجامعده
میباشد،مطالعهایبهاینصورتطراحینشدهاسدت،لدذا
مطالعهحاضرباهدفبررسیبستهخدماتسالمتمدادر
وکودکدرکشدورهایتوسدعهیافتدهمنتخدبوتعیدین
بستهبهینهخدماتدرایرانانجامشد .


روشکار
این پژوهش ازنظرهددف کداربردی وبدا روش توصدیفی
انجامشدد.ایدنمطالعدهدر6مرحلده:

تحلیلیو مقطعی
مروریبهمنظدورتحلیدلوضدعیتموجدود

انجاممطالعه

بهداشتمادروکودکدرایرانوجهان،انتخا کشورها
انجاممطالعهکتابخاندهای(مطالعده

برایمطالعهتطبیقی،

جدول  -1مقایسه میزان مرگ و میر مادر و کودک در ایران و کشورهای توسعه یافته منتخب (سازمان جهانی بهداشت )15( )2013
شاخ
کشور
ژاپن
سنگاپور
انگلستان
استرالیا
ایران



میزانمرگومیرمادراندر
100هزارتولد

میزانمرگومیر
شیرخواراندرهزارتولد
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بود.نتایجاینپژوهشبهزنانازبدوبارداریتایکسدال
پساززایماندرایرانقابدلتعمدیوخواهددبدود.دامنده
زمانیموضوعبهتجربیاتودادههایکشدورهایتوسدعه
یافتهمنتخبدر10سالاخیربدود(1994مدیالدیبده
بعد)کهدرسدال1393گدردآوریشددهاسدت.جامعده
آماریپژوهش،افدرادصداحبنظدردانشدگاهیدرحدوزه
بهداشتباروری،زنانوزایمانبداسدابقهکداریبدیشاز

دامنهپژوهش،شاملنوعبسدتهخددمتیارائدهشددهدر
مراکزخدماتسالمتمادروکودک(دردورانبدارداری،
زایمانوپساززایمدان)بدوده،ولدیشداملخددماتیاز
قبیلمراقبتهایبهداشتیبرایکودکدانبداالترازیدک
سال(بزرگترازشدیرخوارگی)وزندانبدهغیدرازدوران
.دامنهمکدانی

بارداریتایکسالپسازآن،نبودهاست
پژوهشکشورایرانوکشورهایمنتخدبتوسدعهیافتده
33

 طراحی بسته خدمات سالمت مادر و کودک

کیفی)درایرانوکشورهایمنتخبوتشدکیلمداتریس
تطبیقی،نظرسنجیخبرگداندرمدوردمتغیرهدایمهدو
برگرفتددهازمطالعددهتطبیقددیمرحلددهسددوموطراحددی
مطالعددهمیدددانیونظرسددنجیازکدداربران

پرسشددنامه،
(مطالعهکمی)،تحلیلعاملیاکتشافیواستخراجالگدوی

ریاضی(مطالعهکمی)انجامشد .

مطالعهشاملکشورهایتوسعه یافتهو

کشورهایمورد 
موفق در زمینه خدمات سالمت مادر و کودک بودهاند.
ابتداآماراینکشورهاازسایتسازمانجهانیبهداشت
براساسشاخ هایبهداشتمادروکودکگرفتهشد.
سپس از  20کشور پیشرو در این زمینه ،به روش
نمونهگیری خوشهای بر اساس جمعیت و موجود بودن

اطالعات در دسترس 4 ،کشور از قارههای مختلف
انتخا شدند.ازآسیادوکشورژاپنوسنگاپور،ازاروپا
انگلستان و از اقیانوسیه استرالیا انتخا شد .معیارهای
ورودکشورهابهمطالعه،شاخ هایپایهسالمتمادرو
کودکمطلو (مرگومیرمادرانکمتراز10ومرگو
میرشیرخوارانکمتراز)5ودردسترسبودناطالعات
بهداشتی در سایت معتبر به زبان انگلیسی بود .معیار
خروجازمطالعه،شاخ هایبیشازمقادیرذکرشده
برایسالمتمادروکودکوعدمدسترسیبهاطالعات
ویاوجوداطالعاتبهزبانغیرانگلیسیبود .



 مژگان نینوایی و همکاران

مقایسهشاخ هایمرتبطبداخددماتسدالمتمدادرو

کودکدرجهانجمعآوریشد .

دادههااز طریدق مراجعده بده
مطالعهتطبیقی ،

درمرحله

اسناد و مدارک ،کتب،مقاالت،سازمانبهداشتجهانیو
وزارتخانههایمتولیخدماتبهداشتمدادروکدودکو

اینترنتجمعآوری شدو

هایدکتری،بهرهگیری از


رساله
جسددتجویمقدداالتدرپایگدداههددایاطالعدداتعلمددیبددا
فیشبرداریانجدامگرفدت.بدهعدالوهدسدتورالعملهدای
کشددورهایمنتخددبازسددایتوزارتبهداشددتکشددور
گرفتهشد.
مربوطهوآمارهایبهداشتیازسایت WHO
درمرحلددهنظرسددنجیخبرگددانبدداکمددکمطالددب

جمعآوریشده،پرسشنامهاولیهبانظرخبرگانتکمیدلو
باتوجهبهامتیازدادهشدهبهمتغیرهایاستخراجشدهاز
مرحلهتطبیقیواهمیتآنهادرایران،پرسشنامهنهایی
درمرحلددهمطالعددهمیدددانیبددهمنظددور

تدددوینشددد.
آوریدادههددا،پرسشددنامهبددهدوروشحضددوریو

جمددع
الکترونیکیتوزیعوجمدعآوریشدد.درمرحلدهمطالعده
میدانی،دادههدایجمدعآوریشددهازطریدقپرسشدنامه
جهتتحلیلبهنرمافزار(SPSSنسخه)16منتقلشدد
ابعادومؤلفههدایپژوهشدی

وبااستفادهازتحلیلعاملی،
شناساییونامگذاریمؤلفدههداوابعدادعمدومیصدورت
گرفت.باذکرنامکاملازمنابعمطالعاتاسدتفادهشدده،
حقوقمؤلفینومنابعحفد شددهودر انتشدار و ارائده
بهخدوبی بده نویسدنده یدا نویسدندگانی کده از
مطالب ،
بهطور مستقیو استفادهشدده،
آنها 
نوشته 

اطالعات ویا
ارجاع دادهشد .

سالواشتغالفعلییاسابقهاشدتغالدرپسدتهدای

10
مدددیریتیدرگروهددیازآنهددابددود.ایددناسدداتیداز
دانشگاههایکلکشوربهصورتتصادفیدرسال1393
انتخا شدند.درایدنپدژوهش250،پرسشدنامهتوزیدع
شدکهدرنهایت185پرسشنامهتکمیلوبدهپژوهشدگر
برگشتدادهشد.ابزارگردآوریدادههادرایدنپدژوهش
شاملفیشکارت،جدولتطبیقیوپرسشنامهبود .
بهمنظورگردآوریاطالعاتموردنیازدرمطالعهمیدانی،
پرسشنامهایدرسدهبخدشتددوینگردیدد:بخدشاول
مشددتملبددرمشخصدداتمصدداحبهشددوندگان،بخددشدوم
توضیحمختصریازپدژوهشوالگدویمفهدومیاولیدهو
بخشسومشامل15سدؤالبدودکدهتدأثیرمؤلفدههدای
مستخرجازمطالعه تطبیقیکشدورهادربسدتهخددمات

سالمتمادروکودکراازدیدمتخصصانموردسنجش
قرارمیداد.برایسنجشرواییپرسشدنامه،ابتدداروایدی

محتواییپرسشنامهبراساسقضاوتخبرگدان(30نفدر)
تعیینشدوازآنهادرخواستگردیدکهنظرخودرادر
مددوردمحتددوا،سدداختار،شددکلندداهریونحددوهنگددارش
پرسشنامهبیاننمایند.پسازاعمدالپیشدنهادهایایدن
گروهازخبرگان،برایتعیینروایدیصدوری،پرسشدنامه
اصالحشدهدریکاجرایآزمایشدیمدوردآزمدونقدرار

گرفت.درنهایتبدرایتعیدینپایدایی،ازضدریبآلفدای
کرونباخاستفادهشدکهدرایدنپدژوهشمقددارضدریب
آلفایکرونباخ0/96بهدستآمدد.سدؤاالتمربدوهبده
مطالعهمیددانیتوسدطمقیداسپدنجگزیندهایلیکدرت

بهطوریکهبده"خیلدیزیداد"امتیداز،5
نمرهدهیشد؛ 

"زیاد"امتیاز"،4متوسط"امتیداز"،3کدو"امتیداز2و
"خیلیکو"امتیاز1تعلقگرفت.دادههایموردنیدازدر
مرحلهمطالعهمروریازطریقرجوعبدهسدایترسدمی

سدازمانجهدانیبهداشدتویونیسدفبدرایشناسداییو

یافتهها
براساسنتایجمطالعهحاضر،نتایجمطالعهتطبیقیبسته
خدماتسالمتمادروکودکدرکشورهایتوسعهیافته
منتخبدرجدول2ارائهشدهاست( .)16-29


جدول  -2جدول تطبیقی مؤلفههای بسته خدمات سالمت مادر و کودک در کشورهای مورد مطالعه و ایران
گویه/کشور

ایران 

استرالیا 

انگلستان 

ژاپن 

سنگاپور 

-1خدماتمشاورهمادروکودک 
برنامههایبهداشتروانمادر 
 -2
برنامههایبهداشتروانکودک 
 -3
کالسهایورزشیبرایمادران
 -4
-5آزمایشاتوغربالگریبارداری 

دارد(بدونهمسر) 
محدود 
محدود 
ندارد
دارد 

دارد(باهمسر)
فراگیر 
فراگیر 
ندارد
دارد

دارد(باهمسر)
فراگیر 
فراگیر 
ندارد
دارد

دارد(باهمسر) 
فراگیر 
فراگیر 
دارد 
دارد 

دارد(باهمسر)
فراگیر 
فراگیر 
دارد
دارد

4

دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد 
دارد 
دارد 
دارد 
دارد 

اماکن عمومی" با میانگین امتیاز  2/9و "افزایش طول
مدت بستری پس از زایمان (سزارین  7و طبیعی 3
روز)" با میانگین امتیاز  ،2/1کمترین امتیاز را به خود
اختصاصدادند.درنتایجمطالعه ،میانگینامتیازگویه-
هایمؤلفهبستهخدماتسالمت مادروکودک 4/03از
 5بود .میانگین گویههای مؤلفه بسته خدمات سالمت
مادروکودکوآماریدرجدول3نشاندادهشدهاست.

دربینگویههایبستهخدماتسالمتمادروکودکدر
کشورهای توسعه یافته منتخب ،گویههای "دسترسی
گستردهبهمراکزتخصصیاورژانسمادروکودکدرایام
تعطیلوکلیهساعاتشبانهروز"بامیانگینامتیاز4/6و

شهای رایگان غربالگری مادران در دوران
"آزمای 
بارداری" با میانگین امتیاز  4/5بیشترین و گویههای
"آرممشخصهزنانبارداربرایشناساییوامنیتزناندر

 طراحی بسته خدمات سالمت مادر و کودک

دارد
دارد
ندارد
-6ویزیتدرمنزل 
دارد
دارد
ندارد 
-7زایماندرمنزلتوسطمامایلیسانس 
دارد
دارد
ندارد 
-8مدتبستریبیشازیکتاسهروزدربیمارستانپساززایمان 
دارد
دارد
تاحدودی
-9کتاب هجامعبارداریوپساززایمانبرایمادروکودک 
ندارد
ندارد
ندارد
-10آرممشخصهزنانباردار 
دارد
دارد
دارد 
مکملهایبارداری 
-11تجویز 
ندارد(بابیمهدارد)  ندارد(بابیمهدارد)  ندارد(بابیمهدارد)
-12مراقبترایگاندولتیبراینوزاداننارسوکووزن
ندارد(بابیمهدارد)  ندارد(بابیمهدارد)  ندارد(بابیمهدارد)
-13جراحیرایگاندولتیبراینوزادانباناهنجاریمادرزادی
دارد
دارد
محدود 
-14مراکزتخصصیدائواورژانسمادروکودک 
دارد
دارد
محدود 
-15تنوعوسایلدسترسیبهخدماتاورژانسمادروکودک 

دارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد 
دارد
ندارد(بابیمهدارد)
ندارد(بابیمهدارد)
دارد
دارد

جدول  -3آمار توصیفی از  15گویههای مؤلفه بسته خدمات سالمت مادر و کودک
متغیر

میانگین

انحرافمعیار

واریانس

حداقل

حداکثر

بستهخدماتویزیتدرمنزلبرایمراقبتهایبارداریوپساززایمان

بستهخدمتیزایماندرمنزلباحضورکارکنانماهرتحصیلکرده

کالسهایرایگانآموزشیومشاورهمادرانباشرکتهمسران

کالسهایورزشیرایگانمناسببادورانبارداریوپساززایمان

تجویزرایگانمکمل هادردورانبارداریوپساززایمان

آزمایشاترایگانغربالگریمادراندردورانبارداری
افزایشطولمدتبستریپساززایمان(سزارین7وطبیعی3روز)
هاوثبتمراقبتهایمادروکودک

کتاب هبرایراهنماییخانواده
آرممشخصهزنانبارداربرایشناساییوامنیتزناندراماکنعمومی
درمانرایگانبراینوزادانکووزنپرم ورومبتالبهبیماریهایتخصصی
امکاناتجراحیرایگانبراینوزادانمبتالبهبیماریتخصصیوناهنجاریها

دسترسیگستردهبهاورژانسمادروکودک
تنوعوسایلانتقالودسترسیبهخدماتاورژانسمادروکودک
برنامههایبهداشتروانبرایحمایتمادراندربارداریوپساززایمان
برنامههایبهداشتروانبرایحمایتکودکان

3/91
3/24
4/48
4/43
4/40
4/51
2/16
4/05
2/91
4/48
4/18
4/64
4/40
4/43
4/24

1/28
1/197
1/032
0/888
0/753
0/860
1/154
1/066
1/366
1/366
1/089
0/707
0/855
0/976
1/078

1/651
1/435
1/066
0/790
0/568
0/740
1/332
1/138
1/868
0/849
1/187
0/501
0/731
0/953
1/163

1
1
1
2
3
1
1
2
1
2
1
2
2
2
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

نتایجاجرایتحلیلعاملاکتشافی،عواملاصلیمؤثربدر
بسدتهخدددماتسدالمتمددادروکدودکرااز15مؤلفدده:
ویزیتدرمنزل،زایمداندرمندزل،کدالسهدایرایگدان
مادران،کالسهایورزشیرایگدانمدادران،مکمدلهدای
رایگان،آزمایشهایغربالگریمدادران،افدزایشبسدتری
پساززایمان،کتاب همادروکودک،آرممادران،درمدان
رایگاننوزاداننارس،جراحیرایگانندوزادان،دسترسدی
گستردهبهاورژانس،برنامهبهداشتروانمدادران،برنامده


نتایج تحلیل عاملی اکتشافی بسته خدمات سالمت
مادر و کودک
بسته خدماتسالمتمادر
برایسنجشعواملمؤثربر 
وکودک،پرسشنامهایبراساسنظریاتمتخصصدینو
مطالعهتطبیقیتدوینشد،اماالزمبودکهباتوجدهبده

عواملفرهنگیاقتصدادیواجتمداعیایدرانازتحلیدل
عاملیبرایسنجشآناستفادهشود .
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 مژگان نینوایی و همکاران

عمومی ،درمان رایگان برای نوزادان کووزن و نارس و
مبتال به بیماریهای تخصصی ،امکانات جراحی رایگان
برای نوزادان مبتال به بیماری تخصصی و ناهنجاریها،
دسترسیگستردهبهاورژانسمادروکودکوتنوعوسایل
انتقال و دسترسی به خدمات اورژانس مادر و کودک
بهعنوان عامل اول به نام بسته آموزش ،مشاوره ،درمان،

اورژانس؛و گویههایبستهخدماتویزیتدرمنزلبرای
مراقبتهایبارداریوپساززایمان،بستهخدمتیزایمان

ضورکارکنانماهرتحصیلکرده،برنامههای

درمنزلباح
بهداشتروان برایحمایت مادران در بارداری و پساز
زایمان و برنامههای بهداشت روان برای حمایت کودکان
بهعنوان عامل دوم با نام بسته مراقبت در منزل؛ و در

هایتجویزرایگانمکملهادردورانبارداریو

نهایتگویه
پساززایمان،افزایشطولمدتبستریپساززایمانو
کتاب هبرایراهنماییخانوادههاوثبتمراقبتهایمادرو
کودکبهعنوانعاملسومبهنامبستهحمایتینامگذاری
شد.

بهداشتروانکودکانبه3مؤلفهاصدلیکداهشداد.بده
اینمنظورازتحلیدلعداملیاکتشدافیبداروشبیشدینه
احتمالوچرخشواریماکساستفادهشد .

محاسددباتانجددامشدددهنشدداندادکددهشدداخ کفایددت
نمونهبرداریآزمونکرویتبارتلت(1)KMOبرابربا0/8
وسطحمعناداربدودنمشخصدهآزمدونکرویدتبارتلدت
0/001بود ،بندابرایناجدرایتحلیدلعداملیبدراسداس
ماتریسهمبستگیحاصلدرگروهنموندهمدوردمطالعده
قابلتوجیهبود .
هم نین در این مطالعه از مؤلفه بُعد بسته خدمات
سالمتمادروکودک،سهعاملبیرونآمدکهمقدارویژه
بزرگترازیکداشتند.عاملاول،%68عاملدوم%26و
واریانسکلمتغیرهاراتبیینمیکرد.در

عاملسوم %6
اینمؤلفهگویههایآزمایشهای رایگانغربالگریمادران
در دوران بارداری ،کالسهای رایگان آموزشی و مشاوره
مادرانباشرکتهمسران،کالسهایورزشیرایگان،آرم

مشخصهزنانبارداربرایشناساییوامنیتزناندراماکن


جدول  -4ماتریس چرخش یافته مؤلفههای بُعد بسته خدمات سالمت مادر و کودک
نامعامل

بستهآموزش،مشاوره،
درمان،اورژانس

بستهمراقبتدرمنزل

گویه

1

کالسهایرایگانآموزشیومشاورهمادرانباشرکتهمسران 


0/604

کالسهایورزشیرایگانمناسببادورانبارداریوپساززایمان 


0/728

آرممشخصهزنانبارداربرایشناساییوامنیتزناندراماکنعمومی

0/797

یهایتخصصی
درمانرایگانبراینوزادانکووزنپرم ورومبتالبهبیمار 

0/824

ناهنجاریها

امکاناتجراحیرایگانبراینوزادانمبتالبهبیماریتخصصیو

0/813

دسترسیگستردهبهاورژانسمادروکودک

0/794

تنوعوسایلانتقالودسترسیبهخدماتاورژانسمادروکودک 

0/835

آزمایشاترایگانغربالگریمادراندردورانبارداری 

0/461

2

بستهخدماتویزیتدرمنزلبرایمراقبتهایبارداریوپساززایمان 


0/865

بستهخدمتیزایماندرمنزلباحضورکارکنانماهرتحصیلکرده 

0/717

برنامههایبهداشتروانبرایحمایتمادراندربارداریوپساززایمان 

0/642

برنامههایبهداشتروانبرایحمایتکودکان
بسته 
حمایتی 

عاملها
3

0/615

تجویزرایگانمکملهادردورانبارداریوپساززایمان 


0/632

افزایشطولمدتبستریپساززایمان

0/98

کتاب هبرایراهنماییخانوادههاوثبتمراقبتهایمادروکودک

0/530

1

KMO index (Kaiser-Mayer-Olkin) and Bartlett's test

6

شکل  -2مدل بسته خدمات سالمت مادر و کودک با توجه به یافتههای مطالعه تطبیقی و بار عاملی آنها 



بارداری و حمایتروحی مدادران در طدی زایمدان باعد 
کاهش اضطرا مادر و شدت درد و مدداخالتی از قبیدل
اپی زیاتومی وسدزارین اورژاندسمدیشدود(.)32مطالعده
میرمددوالییوهمکدداران()2011حدداکیاز تددأثیر مثبددت
تغذیهای دوران بارداری بود.لدذا

آموزش تغذیه بررفتارهای
پیشنهادمیشوداینکالسهابهصدورتگسدتردهتدریدر
مراکزمراقبتبارداریتشکیلشوند( .)33
حاضرخدماتمشاورهمادراندربرنامدهریدزی

درمطالعه

ارائهبستهخدماتسالمتمادرانضروریمشداهدهشدد

کددهشددامل:آمددوزشبهداشددترواندردورانبددارداری،
زایمانوپساززایماناست.اینیافتهبدانتدایجمطالعده
سزارهوهمکاران()2013ورایگانشدلمانی()2012در
مورداهمیتحمایتروحیمادرانهمخوانیداشت(،34
.)35کمبودمشاورهبهداشترواندرایراندرمقایسهبدا
یخورد .
توسعهیافتهبهچشوم 

کشورهای

بحث
درایددنپددژوهش،وجددودکددالسهددایآموزشددیمددادران
(جسمیوروحی)برایبهبودعملکردمراقبتهایمدادران
شناختهشدکههمسوبامطالعاتقبلیاست .

ضروری
درمطالعددهطغیددانیوهمکدداران()2008تددأثیرآمددوزش
مراقبتهایمدادران

گروهیبربهبودعملکردکیفیوکمی
تأثیرگذاربود،ولیتأثیریبرنگرشمادرانبداردارنداشدت
(.)30علتمغایرتنتیجهاینمطالعهدرموردعددمتدأثیر
آموزشبرنگدرشزندانمدیتوانددعددمکفایدتمحتدوای
آموزشیدرحیطهعاطفیباشد.نتایجمطالعدهجمیلیدانو
همکاران()2013نیزنشاندادکهشدرکتمدادرانبداردار
درکالسهایآمادگیزایمدان،مددتبسدتریمدادراندر
بیمارستانراکاهشوموجبافزایشمیزانرضایتآندان
ازتجربهزایمانمیشود(.)31نتایجمطالعدهفیروزبخدتو
همکاران()2013نیزبیدانگرآنبدودکده آمدوزش دوران
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 طراحی بسته خدمات سالمت مادر و کودک



شکل  -1نمودار صخرهای عاملی بسته خدمات سالمت مادر و کودک



 مژگان نینوایی و همکاران

توسطکارکنانبهداشتیوارائهخدماتمتناسببداآنو
هم نینپیگیریوتداوممراقبتمادرانحداقلبهمدت
40روزاست.اینامرمهودرایراننادیدهانگاشدتهشدده
استوافرادزیادیبهدالیلمختلفازدریافدتمراقبدت
یمانندکهبامطالعدهزارعدی()2004
ایندورانمحرومم 
درمورداهمیتویزیتدرمنزلدرمراقبتهداهمخدوانی

داشددت(.)42مطالعددهمیرمددوالییوهمکدداران()2010
نشاندادارائهمراقبتهایپساززایماندرمنزل،تدأثیر
تمندددیمددادراناز
مثبتددیبددرمیددزاندریافددتورضددای 
خدماتعاطفیارتباطیوآموزشیداردوارائهایدنندوع
مراقبتهابهمسئولینپیشنهادشددهاسدت(.)43نتدایج
مطالعهفرودوهمکاران()2003نیزنشاندادکهاجدرای
برنامههایبازدیدمندزلدردورهبعدداززایمدانتداحدد
زیادیبرتداومشیردهیووزنگیریشیرخوارمؤثراست
(.)44نتایجمطالعهپابرجاوهمکداران()2004حداکیاز
مؤثربودنبرنامهبازدیدمنزلپدساززایمدانبدرالگدوی
تغذیهشیرخوارانورفتارهایشدیردهیمدادرانبدود.بدا
توجهبهاهمیتتداوممراقبتهاومشاورههایبهداشدتی
پساززایمان،برایارتقاءسالمتمادرانوشیرخوارانو
کمکبهحف وتداومشیردهیوبهویژهتدرویجتغذیده
انحصاریباشیر مدادرونیدزبداتوجدهبدهلدزومداشدتن
رویکرداجتمداعیدرارائدهخددماتبهداشدتی،پیشدنهاد
یشودراهکارهایاجدرایبرنامدهبازدیددمندزلپدساز
م
زایمانموردتوجهقرارگیرد(.)45بااینوجودبدانتدایج
مطالعدهمیرمدوالییوهمکدداران()2011درمدوردتددأثیر
ارائهمراقبتهدایپدساززایمداندرمندزلبدرکیفیدت
زندگیمادرانکوخطرمغایربود .براساسنتایجمطالعده
میرموالییوهمکاران،ارائهمراقبتهایپساززایماندر
منزل،تأثیرچشمگیریبرکیفیدتزنددگیمدادرانکدو
خطرنداشتهاسدت،کدهشدایددلیدلآنمحددودبدودن
محتوایمراقبتیوتعدادکومراقبتهاباشد( .)33
توسعهیافته،فردکارشناسیکه

درایراننظیرکشورهای
مجوزانجامزایماندرمنزلراداشتهباشدوجدودنددارد،
لذااینامرمهوتوسطافرادغیرمتبحرانجاممیشودکده

عددوارضزیددادیبددرایمددادروکددودکرادربددردارد.در
کشورهایتوسعهیافتهموردمطالعه،تعدادیمامدامجدوز

بددرایانجددامزایمدداندرمنددزلراداشددتهودرسیسددتو

درکشدورهایتوسدعهیافتدهمنتخدبحضدورهمسدردر
کالسهایمشاورهوآموزشیپررند اسدت.درمطالعده

مرتضددوی(%17،)2012مددردانهنگددامبسددتریشدددن
همسرخوددربیمارستانحضورنداشتند.در%25زندان،
همراهددیهمسددردرمراقبددتهددایدورانبددارداریکددوو
میزانآگاهیمردانازمشکالتبدارداریدر%77مدوارد
پددایینبددود.بدداالبددودناطالعدداتمددردانازمشددکالت
همسرشانوهمراهیآنانبرایدریافتمراقبتبدارداری،
نشانهعالقهمردانبهسالمتبارداریاست،امادانشکو
مرداندرموردنیازهایزنانباردارومشدکالتبدارداری،
مانعیبسیارمهوبرایبدروزرفتارهدایحمدایتیمدردان
است.لذاطراحیوارائهخدماتآموزشبهداشتبداروری
یرسد( .)36
برایمردان،ضروریبهنظرم 

درمطالعهحاضرتدارککالسهدایرایگدانورزشدیدر
شناختهشدد

توسعهیافتهبرایمادرانضروری

کشورهای
کهبامطالعهمرتضویوهمکار()2011همخوانیداشت
(.)37درمطالعهمحمدیوهمکاران()2005نیدزورزش
سبکدردورانبارداریوپساززایمانباپیامددمثبدت
همراهبودوهیچگونهآثارمنفیبررشددجندیننداشدت
(.)38مطالعهحاجیکانمیوهمکداران()2001نشدان
بارداریباعد کداهش

دردوران

ورزشی

ی
داد فعالیتها 
زایمانمیشدودوندوزادانیکدهازایدن

دوم
مرحله 

طول

مادرانمتولدمدیشدوندوزنمناسدبتدریدارندد(.)39

مطالعهرحیمیوهمکار()2005نیازوسیع زندانبداردار
رابرایآموزشوشناسداندناثدراتمفیددورزشمطدرح
ساختوپیشنهادشدکهکدادربهداشدتیورسدانههدای
گروهیدرجهتافزایشآگداهیوبهبدودعملکدردزندان
جامعهنسبتبهورزشدردورانبدارداریاقددامنمایندد
)بهمنظدور
(.)40درمطالعهموسویوهمکاران( 2014
ترغیب زنان به انجام فعالیدت در دوران بدارداری ،توصدیه
شدکه مادران در فعالیت ورزشدی قبدل از بدارداریو بده
ویژه یک سال قبل از بارداری ،شدرکت نمایندد.بندابراین
لزومتقویتاینبخدشدرارائدهخددماتمدادرانواضدح
است( .)41
یکیازمکانهایارزشدمندویزیدتدردورانبدارداریو
باالخ پساززایمانبرایمدادروندوزاد،مندزلاسدت.
اهمیتمنزلمادراندرشناسایینیازهایخاصهرفدرد
8

خدماتمادرانبهرسمیتشناختهشدهاندکدهبدانتدایج
مطالعهگوپتاوهمکاران()2011درموردضرورتوجدود
کردههنگامزایماندرهمهمناطقهمسدو

مامایتحصیل
است( .)47
مطالعهخاوندیزادهاقدموهمکار()2007نیزنشدانداد

کهزایمداندرمندزلبدرایزایمدانهدایطبیعدیبددون
یبخشد(.)48درمطالعده
عارضه،نتایجزایمانرابهبودم 
عباسددیمرنددیوهمکدداران()2006بیشددترینعددوارض
زایمدداندرمنددزلدرمددواردیوجددودداشددتکددهعامددل
زایمددان،مامددایمحلددیودورهندیدددهبددودومحققددین
پیشنهاددادندکهماماهایتحصیلکردهجهتزایماندر
آمددوزشدیدددهشددوند(.)49درمطالعددهبدداکوئی

منددزل
()2005نیزنشاندادهشددکدهسدطحآگداهیزنداندر
موردزایماندرمندزلدرحددبداالیینیسدتوبایددبدا
روشهایاصالحیتغییرنگرشدرمادرانایجادکدردتدا
بتوانباع ترویجزایماندرمنزلشدد.درایدنمطالعده
زنانباتحصیالتباالترنگرشبهترینسبتبهزایماندر
منزلداشتند( .)50
توسعهیافتدهنظیدرژاپدنواسدترالیا

دربرخیکشورهای
طولمدتبستریمادرانپساززایمداندربیمارسدتان
درزایمانطبیعی3ودرسزارین7روزبودکهدرایدران
بهترتیبیکو3روزوگاهاًکمتدرمدیباشدد.بدرطبدق
یافتههاینظرسنجی،افزایشطولمدتبسدتریممکدن
استتأثیرمثبتدرپیامددبهتدربدارداریداشدتهباشدد.
متخصصینیکهاینامررادرتدأثیربدرکیفیدتخددمات
خیلیمؤثرنمیدانند،معتقدبودندکهبیتحرکیطوالنی
مدتباع آمبولیوافزایشاقامتدربیمارسدتانباعد 
خطرعفونتهایبیمارستانیخواهدشد .

درکشددورهایمددوردمطالعددهبددهخصددوصژاپددن،نقددش
کتاب هراهنمایمادروکدودکبسدیارپررند اسدت.در
ایرانکتاب هایتوسطدانشگاههایمتدولیامدرخددمات
مادروکودکدرمراکدزدولتدیدراختیدارمدادرانقدرار
میگیردکهدرهراستانمتفاوتبودهوکداربردآنتنهدا
برایمراکزوابستهدولتیوبیشتربرایثبتمراقبتهداو
کمتربرایآموزشمحدودمادراناست.استفادهازآندر
تمامیمراکزاجبارینیست.مراکدزخصوصدی،پرونددهو
آموزشخاصمرکزخودراداشتهوهماهنگیوآمدوزش
9
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یشدود.درنتدایجایدنپدژوهش
جامعدرآنمشاهدهنمد 
وجوداینکتاب هبرایراهنماییمادرانضروریبودکده
بامطالعهفرجالهیوهمکاران()2006درخصدوصنیداز
مادرانبهآگاهیوآموزشهوخوانیداشدت(.)51نتدایج

مطالعددهمحمدددیریددزیوهمکدداران()2013نشددانداد
میتواندباعد  افدزایش سدطح
برنامه آموزش الکترونیک 
رضایت زنان نخسدتزا در دورانپدس از زایمدانشدودو
یتواندجایگزینخوبیبرایکتاب هراهنماباشد( .)52
م
درکشورژاپدنزندانبدرایشناسداییوامنیدتدرامداکن
عمددومیازآرمملددیمخصددوصاسددتفادهمددیکننددد.در
کشورهایاسترالیاوانگلستاننظیدرایدنامدرپدیشبیندی
نشدهاسدت.درایدرانطبدقنظدرمتخصصدینوجدودآن
میتواندمفیدباشد.درکشدورهایتوسدعهیافتدهمنتخدب
توسطدولتوبیمهها،امکانداتدرمدانوجراحدیرایگدان
بددراینددوزادانکددووزن،نددارسومبددتالبددهبیمدداریهددای
یشددهاسدتوایددن
شبیند 
تخصصدیوناهنجداریهداپدی 
بهصدورتجدامعوفراگیدر
امکاناتبرایافرادمقیوکشور 
وجوددارد .
درخدماتسالمتمادروکودک،دسترسیگستردهبه
امکاناتاورژانستخصصیدرتمامساعاتشدبانهروزو
باتنوعوسایلانتقالدرسراسرکشوربسیارمهواسدت
ووسایلمتنوعوکارکنانآموزشدیدهحینانتقالبده
مراکزدرمانیازضروریاتاینسیستومیباشددکدهدر
کشورهایتوسعهیافتهموردمطالعهبهخدوبیسدازمان

یافتهاست.مطالعهرجداییوهمکداران()2015نشدان
دادافزایش کیفیت خدمات مامایی در مناطق روستایی،
مراقبتهایاورژانسی

مراقبت مستمر از مادران پرخطر،
و پیگیری مدادران در دوره پدس از زایمدان ،در کداهش
مرگومیر مادران مؤثر استونشاندادندکدهمیدزان

مرگمادراناستانهرمزگانبامتوسطکشوریفاصدله
زیادیدارد( .)53
مطالعهحاضرنشاندادسیسدتوارجداعوسدطحبنددی
خدماتدربستهخدماتسالمتمادروکدودکبسدیار
مؤثراست.درکشورهایاسترالیا،سدنگاپوروانگلسدتان
نظامسطحبندیبه شددتمدوردتوجده قدرارگرفتدهو
مراجعهکنندهپدسازتخمدینریسدکاولیدهبدهمرکدز
مناسددبارجدداعمددیگددردد.درکشددورایددراننیددزنظددام



 مژگان نینوایی و همکاران

کشورهایتوسعهیافتهبیشتردرایدنزمیندهبدهدلیدل
عدمدسترسیبهاطالعاتوگستردگیوسعتپدژوهش
بود.لذاانجامپژوهشدرآیندهبداانتخدا نموندههدای
بیشتربهخصوصازقارهآسیاپیشنهادمیشود .

سطحبندیسهگانهوجوددارد،ولدیمراکدزسدطحبداال
توزیددعمناسددبیدرهمددهمندداطقکشددورندارندددو
مراجعهکنندهبرایارجاعبدهمراکدزسدطحبداالتربایدد
گاهیبهشهرغیرمحدلسدکونتخدودمراجعدهکندد.
مطالعهنصرالهپورشدیروانیوهمکداران()2010نشدان
دادکهبسیاریازاصولنظامارجداعازسدطحیدکبده
یشدودکدهنیدازبده
سطوحباالتروبالعکسرعایدتنمد 
اصالح،آموزشومداخلهدراینزمینهاست( .)54
تنوعمراکزارائهخدماتمادرانوکودکاندرکشورهای
موردمطالعهبهچشومدیخدورد.مراکدزتولدد،مندازل،
بیمارستانها،کلینیدکهدا،واحددهایمامداییضدمیمه
بیمارستانهاو...باع حدقانتخدا بدرایمدادراندر
محددلمناسددببدداریسددک،نیددازوسددلیقهویشدددهو
احساسآرامشورضایتودسترسیبهتربهخدماترا
ممکددنمددیسددازد.درایددرانمعمددوالًزایشددگاههدداو
بیمارستانهابرایزایمانتنهامراکزارائهدهندهخدمات
هستند.نتایجمطالعهحاضرنشاندادکهوجدودمراکدز
متنددوعودسترسددیبددهخدددماتسددالمتمددادراندر
مدیریتبهینهخدماتتأثیردارندکهبدانتدایجمطالعده
مالکوئیستوهمکاران()2013درمدوردبرنامدهریدزی
استفادهازمنابعهمخوانیداشت( .)55
دراینمطالعدهخددماتغربدالگریرایگدانمدادراندر
ارتقاءسطحسالمتمدادرانمدؤثربدود.حسدینندژادو
همکار()2001نیز در مطالعهخودنتیجهگیریکردندد
کهانجامروشغربالگریهمگانیمفیداست،ولیعالوه
برحساسیتباالیغربالگریبایدتوجیهاقتصدادینیدز
داشتهباشد( .)56
ازنقاهقوتاینپژوهش،دردسدترسبدودناطالعدات
کشورهایمنتخبدرزمینهسالمتمادروکدودکبده
زبددانانگلیسددی،بددهخصددوصکشددورژاپددنبددود.از
محدودیتهایمطالعه،عدمامکدانمقایسدههدوزمدان

نتیجهگیری
براساسنتایجپژوهشکهباکمکبررسیادبیاتومرور
متونمرتبطونظرسنجیخبرگانبرایبومیسدازیآن
درایددرانبددهدسددتآمددد،متغیرهددایویزیددتدرمنددزل،
زایمدداندرمنددزل،امکاندداتجراحددیودرمددانرایگددان،
مکملهایرایگان،افدزایشبسدتریپدساززایمدان،آرم
مادرانودسترسدیگسدتردهبدهاورژاندسازمهدوتدرین
عواملمدؤثردرکیفیدتخددماتمدادراندرکشدورهای
شناختهشدند.ازآنجاکهنقدشبرخدیاز

توسعهیافته

اینعواملدربستهخددماتسدالمتمدادروکدودکدر
کشورایرانبسیارکورن است،دولدتمحتدرمبایدددر
تدوینسیاستهایخودبانگرشخاصبهنیازهایزندان
وکودکددان،قددوانینیدرحمایددتازمتغیرهدداینددامبرده
سالمتایجادکندتابتوانشداهدارتقداءسدطحسدالمت
مادروکودکدرایرانبود .


تشکر و قدردانی
این مقاله بخشی از رساله تحت عنوان مطالعه تطبیقی
مدیریت خدمات بهداشت مادر و کودک در کشورهای
توسعه یافته منتخب و ارائه الگو برای ایران در مقطع

دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران میباشد که در سال  1393اجرا شده
استو بدین وسیله ازاساتیدومدیراندانشگاهمذکور
یشود.
تشکروقدردانیم 
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