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بررسی تأثير حمایت تلفنی بر شدت تهوع و استفراغ
نيمه اول بارداری در زنان نخست باردار
زهرا عابدیان ،1نرجس عباس زاده ،*2دکتر رباب لطيف نژاد،3
دکتر محمدتقی شاکری
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مربی گروه مامایی ،مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
مشهد ،ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری ومامایی ،دانشگاه علوم پزشکی
مشهد ،مشهد ،ایران.
دانشیار گروه بهداشت باروری ،مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استاد گروه آمارزیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
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تاریخ پذیرش1333/7/22 :

تاریخ دریافت1333/3/3 :

مقدمه :تهوع و استفراغ در  77-58درصد از بارداری ها رخ می دهد و با حمایت روانی و تغییراتی در رژیم غذایی و
شیوه زندگی قابل کاهش است .با پیشرفت تکنولوژی ،تلفن در دسترس ترین گزینه برای اکثر افراد می باشد .مطالعه
حاضر با هدف تعیین تأثیر حمایت تلفنی بر شدت تهوع و استفراغ نیمه اول بارداری در زنان نخست باردار انجام شد.
روش کار :این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال  1332بر روی  07زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -
درمانی منتخب شهر مشهد انجام شد .در گروه مداخله حمایت تلفنی هفته ای  2بار به مدت  4هفته و هر بار 18-27
دقیقه توسط پژوهشگر انجام گرفت .در گروه کنترل مراقبت معمول انجام می شد .ابزار گردآوری داده ها در این
مطالعه شامل پرسشنامه مشخصات فردی ،چک لیست ثبت مکالمات تلفنی ،چک لیست آموزش به مددجوی مبتال به
تهوع و استفراغ بارداری و پرسشنامه تعدیل شده ویژه تهوع و استفراغ کمی در بارداری بود .تجزیه و تحلیل داده ها با
استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )10و آزمون های کای دو ،تی مستقل ،ویلکاکسون و من ویتنی انجام شد.
میزان معناداری  p>7/78درنظر گرفته شده است.
یافته ها :میانگین نمره تهوع و استفراغ در گروه مداخله و کنترل بعد از مداخله اختالف آماری معنی داری داشت
( .)p=7/725میانگین نمره تهوع و استفراغ در گروه مداخله قبل و بعد از مداخله اختالف آماری معنی داری داشت
(.)p>7/771
نتيجه گيری :حمایت تلفنی ،شدت تهوع و استفراغ بارداری را کاهش می دهد .لذا به عنوان روشی مؤثر و در
دسترس توصیه می شود.
کلمات کليدی :بارداری ،تلفن ،تهوع و استفراغ ،حمایت

*

نویسنده مسئول مكاتبات :نرجس عباس زاده؛ کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری ومامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد ،ایران .تلفن:
7731-3331133؛ پست الكترونيكabbaszn901@mums.ac.ir :
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مقدمه
تهوع و استفراغ ،از جمله شایع ترین و آزار دهنده ترین
عالئم ابتدای بارداری است ( .)1این مشکل در  77تا
 58درصد از زنان باردار با درجات مختلف رخ می دهد
( .)2تهوع و استفراغ بارداری معموالً  4تا  5هفته بعد از
اولین روز آخرین قاعدگی شروع می شود ( ،)3در -12
 5هفتگی به اوج خود می رسد ( )4و به طور معمول تا
هفته  10-15بارداری بهبود می یابد (.)8
علت تهوع و استفراغ بارداری تا حدودی ناشناخته مانده
است ولی توافق گسترده ای وجود دارد که علت آن می
تواند چند عاملی و شامل عوامل هورمونی (هورمون
گنادوتروپین انسانی ،استروژن ،پروژسترون ،هورمون
های آدرنال و هیپوفیز) ،حرکات دستگاه گوارش،
افزایش بزاق ،افزایش حساسیت به بوها ،قند خون پایین
مادر ،کمبود ویتامین  B6و عوامل روحی -روانی باشد
(.)0-12
تهوع و استفراغ بارداری تأثیر منفی بر روی زندگی
خانوادگی فرد ،توانایی انجام فعالیت های معمول روزانه،
عملکرد اجتماعی و سطح استرس فرد می گذارد (.)13
شدت این عالئم ممکن است شرایط جسمی و روحی
زنان باردار ،کیفیت زندگی حول و حوش تولد ،کیفیت
زندگی خانوادگی آنان ،مراحل دستیابی به نقش مادری
و حتی نتایج بارداری (مانند وزن کم هنگام تولد) را
تحت تأثیر قرار دهد ( .)14داشتن احساس تهوع و
استفراغ باعث امتناع از غذا خوردن و در نتیجه کاهش
انرژی می شود و از این طریق بر فعالیت فیزیکی فرد
تأثیرگذار است .از طرفی فرد ،احساس بیمار بودن دارد
و احساس بیمار بودن می تواند بر حس تندرستی و
سالمت روان فرد تأثیرگذار باشد ( .)18مطالعات
اپیدمیولوژیک نشان می دهد که زنان مبتال به تهوع و
استفراغ خفیف بارداری و زنان با تهوع و استفراغ شدید
به میزان قابل توجهی از نظر عالیم و خصوصیات مشابه
هستند لذا از وجود یک زنجیره بین آن ها حمایت می
شود .این واقعیت بر اهمیت درمان تهوع و استفراغ
بارداری در مراحل اولیه ،قبل از اینکه به سمت تهوع و
استفراغ شدید پیشرفت کند ،تأکید دارد ( .)10احساس
ناخوشایند تهوع و استفراغ را اغلب می توان با حمایت
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 تاثير حمایت تلفنی برشدت تهوع و استفراغ بارداری

روانی و تغییراتی در رژیم غذایی و شیوه زندگی کاهش
داد (.)10
محدودیت زمانی برای ارائه دهندگان مراقبت های
بهداشتی ،همیشه یک مانع برای حمایت های اجتماعی
در کلینیک های بالینی بوده است ( .)17با پیشرفت
تکنولوژی از جمله استفاده از پست الکترونیکی و
اینترنت ،طیفی از گزینه های موجود برای حمایت در
خانه افزایش یافته است و تلفن ،در دسترس ترین
گزینه برای اکثر افراد باقی مانده است ( .)15حمایت
تلفنی به حمایت از مدیریت بیماری یا اختاللی که
توسط مراقبین بهداشتی برای یک بیمار در خانه توسط
تلفن فراهم می شود ،اشاره دارد ( .)13حمایت تلفنی
برای ارائه طیف وسیعی از خدمات از جمله ارائه
اطالعات بهداشتی ،راهنمایی مقدماتی ،مداخله در
بحران ،ارزیابی سالمت و غربالگری ،پیگیری بیماری و
پیروی از درمان استفاده شده است ( .)27ارائه حمایت
تلفنی انعطاف پذیری بالقوه را افزایش می دهد ،مقرون
به صرفه است و در حالی که مراقبت فردی را ارتقاء می
دهد ،نیروی انسانی مورد نیاز در این روش کمتر از سایر
روش ها می باشد (.)15
شواهد متناقضی در مورد منافع حمایت تلفنی وجود
دارد .در مطالعه کالمن و همکاران ( )2778که بر روی
نقش حمایت تلفنی و آموزش بر روی سازگاری عاطفی
و روابط بین فردی در مبتالیان به سرطان پستان انجام
شد ،بین گروه هایی که با حمایت تلفنی و گروه هایی
که فقط آموزش را دریافت کرده بودند ،تفاوت معنی
داری وجود نداشت ( .)21در حالی که لیو و همکاران
( )2713در بررسی تأثیر حمایت حرفه ای در کاهش
شدت تهوع و استفراغ و کیفیت زندگی در اوایل
بارداری به این نتیجه رسیدند که حمایت حرفه ای
(آموزش سالمت فردی و حمایت تلفنی) در کاهش
عالئم تهوع و استفراغ مؤثر می باشد ( .)22همچنین
نتایج مرور سیستماتیک انجام شده الوندر و همکاران
( )2713نشان داد که حمایت تلفنی ممکن است
رضایت کلی زنان از مراقبت های دوران بارداری و دوره
پس از زایمان را افزایش دهد ( .)23از این رو با توجه
به مشکل شایع تهوع و استفراغ بارداری و عدم

 زهرا عابدیان و همكاران

به تهوع و استفراغ بارداری و پرسشنامه کمی تعدیل
شده ویژه تهوع و استفراغ در بارداری بود .پرسشنامه
کمی تعدیل شده ویژه تهوع و استفراغ در بارداری به
طور اختصاصی در بارداری مورد استفاده قرار می گیرد
و شامل  3سؤال پنج گزینه ای می باشد که برای
سنجش تهوع ،استفراغ و اُق زدن به طور متوسط در
طی یک روز در ابتدای بارداری به کار می رود .با جمع
اعداد گزینه های انتخاب شده ،شدت تهوع و استفراغ
تعیین می شود؛ به این صورت که نمره  3-0تهوع و
استفراغ خفیف ،نمره  7-12تهوع و استفراغ متوسط و
نمره بیشتر از  13نمایانگر تهوع و استفراغ شدید می
باشد.
روایی پرسشنامه مشخصات فردی ،پرسشنامه اطالعات
مامایی ،روحی -روانی و تهوع و استفراغ ،چک لیست
ثبت محتوای مکالمات تلفنی و چک لیست آموزش به
مددجوی مبتال به تهوع و استفراغ بارداری به روش روایی
محتوا انجام شد .روایی پرسشنامه تعدیل شده کمی ویژه
تهوع و استفراغ در بارداری توسط الکاسه و همکاران
( )2775با پرسشنامه کمی ویژه تهوع واستفراغ در
بارداری به روش روایی معیار تعیین شده و با ضریب
همبستگی ( )r=7/71مورد تأیید قرار گرفته است ( )24و
ویرایش فارسی آن پس از ترجمه به روش روایی محتوا
تأیید شد.
پایایی پرسشنامه اطالعات مامایی ،روحی -روانی و تهوع
و استفراغ و چک لیست ثبت محتوای مکالمات تلفنی با
استفاده از روش آزمون مجدد سنجیده شد و ضریب
پایایی محاسبه و تأیید شد ( .)r=7/38 ،r=7/32جهت
سنجش پایایی چک لیست آموزش به مددجوی مبتال
به تهوع و استفراغ بارداری و پرسشنامه کمی تعدیل
شده ویژه تهوع و استفراغ در بارداری از روش هم ارز
استفاده شد که ضریب پایایی ( )r=7/32 ،r=7/38به
دست آمد.
روش گردآوری داده ها بدین صورت بود که در زنان
باردار واجد شرایط مراجعه کننده به واحد مامایی مراکز
بهداشتی -درمانی منتخب ،ارائه خدمات مراقبتی معمول
در زمینه تهوع و استفراغ بارداری طبق کتابچه "برنامه
کشوری مادران ایمن ،مراقبت های ادغام یافته سالمت

دسترسی به مطالعه ای در زمینه حمایت تلفنی در زنان
باردار با تهوع و استفراغ بارداری در ایران ،مطالعه حاضر
با هدف تعیین تأثیر حمایت تلفنی بر شدت تهوع و
استفراغ نیمه اول بارداری در زنان نخست باردار انجام
شد.

روش کار
این مطالعه کارآزمایی بالینی دو گروهه از  17مهر ماه
الی  27بهمن ماه  1332بر روی  07زن نخست باردار
واجد شرایط مراجعه کننده به واحد مامایی مراکز
بهداشتی  -درمانی منتخب شهر مشهد انجام شد .حجم
نمونه بر اساس مطالعه مقدماتی و با استفاده از فرمول
مقایسه میانگین ها محاسبه شد .به این منظور یک
مطالعه بر روی  27بیمار در دو گروه مداخله و کنترل
(هر گروه  17نفر) انجام شد و سپس میانگین و انحراف
معیار نمره تهوع و استفراغ بارداری قبل و بعد از مداخله
محاسبه و حجم نمونه  25نفر در هر گروه برآورد شد
که با احتساب  18درصد ریزش نمونه 32 ،نفر در هر
گروه به دست آمد .نمونه گیری به روش چند مرحله ای
انجام شد .معیارهای ورود به مطالعه شامل :سن بارداری
 0-17هفته ،بارداری اول ،تشخیص تهوع و استفراغ
بارداری بر اساس پروتکل تهوع و استفراغ در کتابچه
"برنامه کشوری مادران ایمن" داشتن تهوع و استفراغ
خفیف یا متوسط بر اساس پرسشنامه تعدیل شده ویژه
تهوع و استفراغ کمی در بارداری ،دسترسی به تلفن،
تمایل به شرکت در مطالعه ،نداشتن بیماری طبی در
بارداری (میگرن ،عفونت مجاری ادراری ،زخم معده،
نارسایی مزمن نظیر اختالالت ریوی ،کبدی ،کلیوی و
قلبی ،پرکاری تیروئید ،بیماری مجاری صفراوی و
دیابت) ،نداشتن مشکل شنوایی ،عدم استفاده از درمان
های دارویی یا طب مکمل ضد تهوع طی یک هفته
گذشته ،نداشتن عالئم تهدید به سقط و کسب نمره
کمتر از هفت از مقیاس تطابق دیداری استرس بود.
ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه شامل :پرسشنامه
مشخصات فردی ،پرسشنامه اطالعات مامایی ،روحی-
روانی و تهوع و استفراغ ،چک لیست ثبت محتوای
مکالمات تلفنی ،چک لیست آموزش به مددجوی مبتال
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تشخیص داده شد ،پرسشنامه تعدیل شده ویژه تهوع و
استفراغ کمی در بارداری به روش مصاحبه برای افراد
تکمیل شد .در صورت تعیین تهوع و استفراغ خفیف و
متوسط بر اساس این پرسشنامه ،اقدامات آموزشی الزم
به صورت چهره به چهره و بر اساس "چک لیست
آموزش به مددجوی مبتال به تهوع و استفراغ بارداری"
توسط پژوهشگر انجام شد .این چک لیست بر اساس
پروتکل تهوع و استفراغ در کتابچه برنامه کشوری
مادران ایمن ،توسط پژوهشگر تهیه شده بود و شامل
 17مورد در راستای توصیه های تغذیه ای ،بهداشتی و
دارویی بود .پس از آن پژوهشگر اهداف مربوط به
مطالعه را به واحد های پژوهش توضیح داده و رضایت
نامه کتبی از آنان دریافت کرد .سپس پرسشنامه
اطالعات فردی -خانوادگی ،پرسشنامه اطالعات مامایی،
روحی -روانی و تهوع و استفراغ ،توسط واحد های
پژوهش تکمیل شد .سپس افراد به طور تصادفی در دو
گروه مداخله و کنترل تخصیص یافتند؛ به این صورت
که پژوهشگر هر روز هفته را به یک مرکز بهداشتی-
درمانی مراجعه کرده و در هر مرکز ،اولین فرد واجد
شرایط از طریق پرتاب سکه به یکی از دو گروه مداخله
یا کنترل تخصیص یافت .پس از آن افراد به صورت
یکی در میان به گروه مداخله یا کنترل وارد شدند .در
گروه مداخله حمایت تلفنی هفته ای  2بار به مدت 4
هفته و هر بار  18-27دقیقه توسط پژوهشگر انجام
گرفت .حمایت تلفنی شامل حمایت از زنان باردار برای
کنترل تهوع و استفراغ بارداری بود .محتوای تماس
های تلفنی بر اساس ابزار کیفیت زندگی در تهوع و
استفراغ بارداری که شامل چهار بُعد فیزیکی ،روحی-
روانی ،محدودیت ها و خستگی می باشد ،تهیه شده
بود؛ به این صورت که در هر تماس تلفنی ،توصیه هایی
برای بهبود تهوع و استفراغ بارداری به زنان باردار ارائه
می شد .این توصیه ها شامل :اصالح رژیم غذایی و
سبک زندگی ،روش های کاهش خستگی در بارداری و
توصیه هایی برای بهبود حاالت روحی -روانی زن باردار
بود .تماس های تلفنی به گونه ای برنامه ریزی شده بود

یافته ها
از مجموع  04فرد شرکت کننده در مطالعه 4 ،نفر به
دلیل عدم مراجعه برای تکمیل پرسشنامه در انتهای
مطالعه ( 3نفر در گروه کنترل و  1نفر در گروه مداخله)
از مطالعه حذف شدند و در نهایت تجزیه و تحلیل داده
ها بر روی  07نفر انجام شد.
واحد های پژوهش از نظر مشخصات فردی نظیر سن،
شغل زن ،تحصیالت زن ،شغل همسر ،تحصیالت
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مادران" توسط پژوهشگر انجام شد .در مواردی که بر
اساس این کتابچه وجود تهوع و استفراغ بارداری

که در هر تماس ،قسمتی از هر چهار حیطه به واحد
های پژوهش ارائه می شد .همچنین در هر تماس
تلفنی عمل به توصیه های ارائه شده در جلسات قبل
بازنگری شده و فرد برای عمل به موارد ذکر شده
تشویق می شد .در پایان هر تماس تلفنی از واحد های
پژوهش خواسته می شد که سؤاالت خود را در زمینه
موارد گفته شده و یا هر گونه نگرانی و استرس در
زمینه بارداری بیان کنند .زمان تماس بعدی بین ساعت
 5صبح تا  5شب با نظر واحد های پژوهش تعیین می
شد .در ضمن واحد های پژوهش می توانستند از ساعت
 5صبح تا  5شب با پژوهشگر جهت رفع مشکالت خود
در رابطه با تهوع و استفراغ بارداری تماس حاصل کنند.
در هر جلسه در زمان مکالمه تلفنی ،محتوای مکالمه در
فرم از پیش تنظیم شده مکتوب می شد .در این مدت،
گروه کنترل تحت هیچ گونه مداخله ای توسط
پژوهشگر قرار نگرفتند .پس از پایان  4هفته ،مجدداً
پرسشنامه ویژه تهوع و استفراغ کمی در بارداری ،توسط
واحد های پژوهش به صورت حضوری تکمیل شد .داده
ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری
( SPSSنسخه  )10مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
جهت مقایسه دو متغیر کیفی از آزمون کای دو ،برای
مقایسه میانگین ها در دو گروه مستقل از آزمون تی
مستقل ،برای مقایسه میانگین متغیرهای کمی با توزیع
غیر نرمال در دو گروه وابسته (قبل و بعد از مداخله) از
آزمون ویلکاکسون و برای مقایسه متغیر کمی با توزیع
غیر نرمال یا متغیر کیفی رتبه ای در دو گروه مستقل
از آزمون من ویتنی استفاده شد .میزان معناداری
 p>7/78درنظر گرفته شد.
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مربوط به عوامل روحی -روانی ،نمره استرس و اطالعات
مربوط به تهوع و استفراغ در بارداری اخیر در ابتدای
مطالعه اختالف آماری معنی داری نداشتند ()p<7/78
(جدول .)1

همسر ،درآمد خانواده ،مصرف دخانیات و مواد مخدر
توسط همسر ،شاخص توده بدنی ،اطالعات مامایی
شامل سن بارداری ،خواسته بودن بارداری (از نظر زن و
همسر) ،سابقه مصرف قرص های ضد بارداری ،اطالعات

جدول  -1مقایسه ميانگين و انحراف معيار سن زن ،سن بارداری ،شاخص توده بدنی و نمره استرس در ابتدای مطالعه به تفكيك گروه
گروه
متغیر
سن زن (سال)

مداخله

کنترل

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

نتیجه آزمون
تی مستقل

22/200 ± 3/133

p=7/371

3/503

22/377 ±

سن بارداری (هفته)

5/337±1/253

3/730

p=7/533

شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر متر مربع)

23/113 ±4/070

21/312 ±3/200

p=7/284

±1/330

نمره استرس

4/233±1/572

3/520±2/742

p=7/417

داری داشت ( .)p>7/7771بر اساس نتایج آزمون تی
مستقل ،میانگین نمره تهوع و استفراغ بارداری در دو
گروه بعد از مداخله اختالف آماری معنی داری داشت
(( )p=7/725جدول .)2

بر اساس نتایج آزمون ویلکاکسون ،میانگین نمره تهوع و
استفراغ بارداری در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله
اختالف آماری معنی داری نداشت ( ،)p=7/272در
صورتی که میانگین نمره تهوع و استفراغ بارداری در
گروه مداخله قبل و بعد از مداخله اختالف آماری معنی

جدول  -2مقایسه ميانگين نمره تهوع و استفراغ بارداری در گروه کنترل و مداخله قبل و بعد ازمداخله
تهوع و استفراغ بارداری

مداخله
میانگین  ±انحراف معیار

کنترل
میانگین  ±انحراف معیار

قبل از مداخله
بعد از مداخله
نتایج آزمون ویلکاکسون

5/733±1/380
8/733±1/317
z= -3/704 ،p>7/7771

7/833±1/342
7/733±2/828
z= -1/733 ،p=7/272

همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که در ابتدای
مطالعه 5 ،نفر ( )%20/7از واحد های پژوهش به تهوع
و استفراغ خفیف و  22نفر ( )%73/3به تهوع و
استفراغ متوسط در هر یک از گروه های مداخله و
کنترل مبتال بودند .پس از مداخله صورت گرفته در
این مطالعه ،نتایج نشان داد که  3نفر ( )%17/7از زنان
گروه کنترل فاقد تهوع و استفراغ بودند 7 ،نفر
( )%23/3تهوع و استفراغ خفیف و  27نفر ()%00/7
تهوع و استفراغ متوسط داشتند و در گروه مداخله2 ،

نتایج آزمون من ویتنی و تی مستقل
z= -7/573 ،p=7/422
t= -2/247 ،p=7/725

نفر ( )%0/7فاقد تهوع و استفراغ بودند 15 ،نفر
( )%07/7تهوع و استفراغ خفیف و  17نفر ()%33/3
تهوع و استفراغ متوسط داشتند (نمودار  .)1بر اساس
نتایج آزمون من ویتنی ،شدت عالئم تهوع و استفراغ
در دو گروه قبل از مداخله از نظر آماری معنی دار نبود
( ،)p=1/777در حالی که شدت این عالئم در دو گروه
بعد از مداخله اختالف آماری معنی داری داشت
(.)p=7/732
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همکاران ( )2713که با هدف تعیین تأثیر حمایت حرفه
ای بر تهوع و استفراغ و کیفیت زندگی در اوایل بارداری
انجام شد ،همخوانی داشت ( .)22در مطالعه لیو حمایت
حرفه ای صیورت گرفتیه توسیط پژوهشیگر بیه صیورت
آموزش حضوری به همراه ارائه کتابچه و سپس حمایت
تلفنی انجیام شید .در ایین مطالعیه حماییت حرفیه ای
صورت گرفته باعث کیاهش تهیوع و اسیتفراغ در گیروه
مداخله شد که این یافته هیا بیا نتیایج مطالعیه هیایر و
همکاران ( )2711که با هدف تعیین تیأثیر ییک جلسیه
تلفنی توسط پرستار بر کیفیت زنیدگی زنیان مبیتال بیه
سرطان پستان پس از آخرین اشعه درمانی انجیام شید،
همخ یوانی نداشییت ( .)22در مطالعییه هییایر و همکییاران
( )2711یک جلسه تماس تلفنی در کاهش عالئم تهوع
و استفراغ افراد مبتال به سرطان پستان پیس از آخیرین
اشعه درمانی مؤثر نبود که ایین عیدم همخیوانی را میی
توان به مدت زمان کم پیگیری ( 2هفتیه) و تعیداد کیم
تماس تلفنی (یک تماس) نسبت داد .در مطالعه حاضیر
هشت بار تماس تلفنی در مدت  4هفته صیورت گرفیت
که محتوای این گونه تماس ها بر کاهش عالئم تهیوع و
استفراغ متمرکز بود .در مطالعه هایر محتوای آموزشی و
پیگیری تلفنی ،طیف وسیعی از موضوعات را شامل میی
شد و تهوع و استفراغ ،تنها جزء کیوچکی از موضیوعات
ارائه شده را به خود اختصاص داده بود (.)28
همچنین نتایج مطالعه حاضر پس از تقسیم بندی
میانگین نمره تهوع و استفراغ واحد های پژوهش به
انواع خفیف ،متوسط و شدید نشان داد که حمایت
تلفنی صورت گرفته در زنان گروه مداخله باعث کاهش

بررسیی توزییع فراوانییی واحید هییای پیژوهش در گییروه
مداخله از لحاظ رضایت از مکالمات تلفنی صورت گرفته
نشان داد که  37نفر ( )%177/7از افراد گروه مداخله ،از
مداخله به کار رفته رضایت داشیتند .همچنیین بررسیی
میزان رضایت از مکالمیات تلفنیی در بیین افیراد گیروه
مداخله نشان داد کیه  15نفیر ( )%07/7از افیراد میورد
مطالعه میزان رضایت زیاد و  17نفیر ( )%33/3رضیایت
خیلی زیاد را ذکر کردند.

بحث
در مطالعه حاضر که با هدف کلی تعیین تیأثیر حماییت
تلفنی بر شدت تهوع و اسیتفراغ نیمیه اول بیارداری در
زنان نخست باردار انجام شد ،نتایج آزمیون مین ویتنیی
نشان داد که میانگین نمیره تهیوع و اسیتفراغ بیارداری
کسب شده از "پرسشنامه کمی تعدیل شده ویژه تهیوع
و استفراغ در بارداری" در دو گروه مداخله و کنتیرل در
ابتدای مطالعه اختالف معنی داری با یکیدیگر نداشیت،
در حالی کیه پیس از مداخلیه ،مییانگین نمیره تهیوع و
استفراغ بارداری در دو گیروه مداخلیه و کنتیرل تفیاوت
آماری معنی داری با یکدیگر داشیت .همچنیین در ایین
مطالعه اختالف معنی داری در مییانگین نمیره تهیوع و
استفراغ در گروه کنترل قبیل و بعید از مداخلیه وجیود
نداشت ،در حالی که در گیروه مداخلیه ،مییانگین نمیره
تهوع و استفراغ قبل و بعید از مداخلیه اخیتالف معنیی
داری را نشان داد .این نتایج نشان می دهد که حماییت
تلفنی در کاهش شدت عالئم تهوع و اسیتفراغ بیارداری
میؤثر اسییت .اییین نتییایج بییا یافتییه هییای مطالعییه لیییو و
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نمودار  -1توزیع فراوانی واحد های پژوهش برحسب شدت تهوع و استفراغ بارداری قبل و بعد از مداخله به تفكيك گروه
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گروه مداخله و کنترل میسر نبود ،لذا امکان دو سیوکور
کردن مطالعه وجود نداشت -4 .بیماری های جسیمی و
روانی تشخیص داده نشده در واحد های پژوهش ممکن
بود بر نتیجه مطالعه تأثیرگذار باشد کیه تیا حیدودی از
کنترل پژوهشگر خارج بود -8 .بهبود تهیوع و اسیتفراغ
با گذشت زمان (عامیل بلیوغ) رواییی درونیی تحقییق را
تهدید می کرد کیه بیا گیرفتن گیروه کنتیرل سیعی در
کنترل آن شد.
در راستای دستیابی به نتایج دقیق تر و با تعمیم پذیری
بیشتر موضوعاتی از قبیل بررسی مقایسه ای حمایت
تلفنی و حمایت حضوری بر شدت عالئم تهوع و
استفراغ بارداری و همچنین بررسی تأثیر حمایت تلفنی
برای زن باردار به همراه همسر بر شدت عالئم تهوع و
استفراغ بارداری برای پژوهش های بعدی پیشنهاد می
شود.

درصد افراد مبتال به تهوع و استفراغ متوسط از  22نفر
( )%73/3در ابتدای مطالعه به  17نفر ( )%33/3در
انتهای مطالعه شد .این نتایج نشان دهنده کاهش
درصد افراد مبتال به تهوع و استفراغ متوسط ( )%47در
گروه مداخله پس از حمایت تلفنی صورت گرفته بود،
در حالی که این کاهش در گروه کنترل کمتر مشاهده
شد.
حمایت تلفنی صورت گرفته با توصیه هایی در زمینه
اصالح رژیم غذایی و سبک زندگی که به عنوان درمان
خط اول پیشنهاد شده است و توصیه هایی مبنی بر
روش های کاهش خستگی و بهبود حاالت روحی-
روانی که از عوامل مرتبط با تهوع و استفراغ بارداری می
باشد و با پاسخ دادن به سؤاالت زنان باردار و کاهش
استرس در آنان و پیگیری های انجام شده برای افزایش
پایبندی به توصیه ها ،توانسته است از میزان و شدت
تهوع و استفراغ بارداری در زنان مبتال به این حاالت
بکاهد .بنابراین زنان باردار مبتال به تهوع و استفراغ
بارداری در واحد های مراقبتی می توانند با یک رویکرد
جامع و همدالنه و با تمرکز بر آموزش و حمایت های
عاطفی و عملی مورد نیاز حمایت شوند .این امر ممکن
است باعث تسهیل بهبود سالمت زنان شود ( .)20به
طوری که الن ( )2777پیشنهاد کرد که حمایت
مناسب می تواند عالئم تهوع و استفراغ در زنان باردار را
کاهش دهد (()23شماره رفرنس اشتباه است).
محدودیت های ایین مطالعیه شیامل -1 :وجیود تفیاوت
های فیردی (دقیت ،مییزان ییادگیری ،هیوش ،حوصیله
فردی) در زنان باردار واجید شیرایط ورود بیه مطالعیه و
تأثیر آن ها بر چگونگی پاسخ دهی به سؤاالت پیژوهش
که کنترل آن از عهده پژوهشگر خارج بیود -1 .صیحت
گفته ها و اظهارات واحد های پیژوهش ،میال ارزییابی
قرار گرفت -3 .با توجه به حماییت تلفنیی انجیام شیده
توسط خود پژوهشیگر ،عیدم اطیالع پژوهشیگر از افیراد

نتيجه گيری
در این مطالعه حمایت تلفنی ،میزان تهوع و استفراغ را
در زنان باردار کاهش داد .لذا ادغام کردن روش حمایت
تلفنی به مراقبت های معمول برای زنان با شکایت تهوع
و استفراغ بارداری به عنوان روشی در دسترس و مؤثر
توصیه می شود.

تشكر و قدردانی
مطالعه حاضر بخشی از طرح پایان نامه تحقیقاتی
مصوب  1332/4/20دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کد
طرح  327754می باشد که با حمایت مالی معاونت
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد .بدین
وسیله از حمایت معاونت محترم و شورای محترم
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و تمام کسانی که
ما را در انجام این مطالعه یاری کردند ،تشکر و قدردانی
می شود.
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