دوره بيستم ،شماره  ،2صفحه ،86- 77 :ارديبهشت ماه 9318

IJOGI, Vol. 20, No. 2, pp. 68-77, May 2017

کاربرد تئوری اورم در ارتقای رفتارهای خودمراقبتی زنان
باردار در معرض خطر زایمان زودرس :یک کارآزمایی بالینی
سیده محبوبه رضائیان ،1زهرا عابدیان ،*2دکتر رباب لطیفنژاد رودسری ،3دکتر سید
رضا مظلوم ،4دکتر سلمه دادگر
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دانشجوی کارشناس ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
مربی گروه مامایی ،مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
مشهد ،ایران.
دانشیار گروه مامایی ،مرکز تحقیقات ایمنی بیمار ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
مربی گروه پرستاری ،مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی
مشهد ،مشهد ،ایران.

 .5استادی ار گروه زنان و مامایی ،مرکز تحقیقات سالمت زنان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.

خالصه

تاریخ دریافت 1315/11/22 :تاریخ پذیرش1316/22/11 :

مقدمه :یکی از پرکاربردترین تئوریها در زمینه خودمراقبتی ،تئوری اورم است .بر اساس این تئوری ،چنانچه بیماران
با استفاده از حداکثر توانمندی خود به انجام اقدامات خودمراقبتی بپردازند ،به صورت سریعتر و جامع تر سالمتی خود
را باز می یابند .مطالعه حاضر با هدف تعیین کاربرد تئوری اورم در ارتقای رفتارهای خودمراقبتی زنان باردار در معرض
خطر زایمان زودرس انجام شد.
روشکار :این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال  1314- 15بر روی  176زن باردار  24- 26هفته در معرض خطر
زایمان زودرس مراجعه کننده به مراکز بهداشتی  -درمانی وابسته به دانش گاه علوم پزشکی شهر مشهد انجام شد.
ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه غربالگری زایمان زودرس هولبروک ،فرم مشخصات فردی و مامایی و
پرسشنامه اقدامات مراقبتهای دوران بارداری هارت بود .بر اساس پرسشنامه غربالگری زایمان زودرس هولبروک،
افراد واجد شرایط ورود به مطا لعه انتخاب شدند .بر اساس پرسشنامه اقدامات مراقبتهای دوران بارداری هارت،
نیازهای آموزشی گروه مداخله و رفتارهای خودمراقبتی ارزیابی شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
آماری ( SPSSنسخه  )16و آزمونهای آنالیز واریانس اندازههای تکراری ،کای دو ،تست دقیق فیشر و من ویتنی یو
انجام شد .میزان  pکمتر از  2 /25معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :قبل از مداخله آموزشی ،میانگین نمره خودمرا قبتی دوران بارداری در دو گروه مداخله و کنترل تفاوت آماری
معناداری نداشت (  .) p=2 /111اما در هفته اول (  ) p< 2/2221و دوم بعد از مداخله (  ) p<2/2221و همچنین پس از
زایمان (  ، ) p<2/2221میانگین نمره خودمراقبتی دوران بارداری در گروه مداخله باالتر از گروه کنترل بود.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج مداخالت آموزشی مبتنی بر تئوری اورم در ارتقاء رفتارهای خودمراقبتی زنان باردار در
معرض خطر زایم ان زودرس ،شناسایی و آموزش خودمراقبتی دوران بارداری مبتنی بر تئوری اورم به زنان در معرض
خطر زایمان زودرس در مراکز بهداشتی  -درمانی توصیه میشود.
کلمات کلیدی :تئوری اورم ،خودمراقبتی ،زایمان زودرس
*
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مقدمه

4

از سالمتی میباشد ( .) 12 ،5

مراقبت از خود ،به تصمیمات و فعالیتهایی اشاره

نیازهای همگانی در تمام انسانها یافت میشوند و با
فرآ یندهای زندگی و سطح رفاه عمومی افراد در ارتباط
هستند (  .) 5 ،4نیازهای تکاملی به مراحل مختلفی که

میکند که یک فرد انجام میدهد تا بتواند از پسِ
مشکالت و مسائل مربوط به سالمتی خود بر بیاید یا
باعث بهبود سالمتی خود شود ( .) 1تخمین زده میشود

انسانها در زندگی طی میکنند نظیر نوجوانی ،حاملگی
و سالمندی مربوط میشود ( .) 4نیازهای انحراف از
سالمتی به دنبال بیماری ،نقایص ژنتیکی و جسمانی و

که  %65- 15همه مراقبتهای سالمت به وسیله خود
شخص و خانوادهاش ،بدون دخالت متخصصین اعمال
میشود که در آن از روشهای سنتی و غیر طبی یا طب

انحراف ساختاری و عملکردی در انسان حادث میشوند
(.) 4

رایج استفاده میشود .این موضوع نشان میدهد که خود
مراقبتی جزء الینفک تمام سطوح مراقبت بهداشتی اولیه
و تخص صی بوده و بنابراین اندکی تسهیل در روند اجرای

انجمن پزشکان آمریکا (  ،) 1112بر این نکته تأکید کرده
است که در برخوردهای درمان گرانه کوشش شود

خودمراقبتی ،میتواند وضعیت بهداشتی ،اقتصادی و
اجتماعی کل جمعیت را بهبود ببخشد (  .)2یکی از

ظرفیت فرد جهت خود بهبودی ،استقالل و عدم اتکا
ارتقاء یابد و آموزش و مراقبت از خود بیش از درمان و یا
متکی شدن ،مدنظر قرار گیرد ( .)11

کاملترین تئوریها در زمینه آموزش خودمراقبتی،
تئوری خودمراقبتی اورم  1است ( .) 3اورم تئوری پرستاری
نقص مراقبت از خود را به عنوان تئوری عمومی مطرح

انجام رفتارهای خود مراقبتی ،قدرت عملکرد ارادی و
سنجیده را در فرد باال برده و او را قادر میسازد عملکرد
هدفمندانه داشته باشد (  .)13 ،12حمایت از

کرد که از  3تئوری مراقبت از خود ،نقص مراقبت از خود
و سیستمهای پرستاری تشکیل شده است (  .) 5 ،4در

خودمراقبتی ،بهبود سالمتی و کیفیت زندگی ،افزایش
رضایت بیماران ،منطقی شدن استفاده از خدمات و

سیستمهای پرستاری باید نیروی مراقبت از خود بیمار
تقویت گردد و شامل سیستم جبرانی کامل ،سیستم
جبرانی نسبی و سیستم حمایتی و پشتیبانی میباشد
( .)1- 6س یستم حمایتی پشتیبانی بیان میکند هنگامی

کاهش هزینههای سالمت را در بردارد ( .) 2خودمراقبتی
در کشورهای در حال توسعه ،در مراحل اولیه است،
منابع در دسترس از کشورهای در حال توسعه در مورد

که بیمار قادر به انجام کاری باشد و یا آمادگی یادگیری
مواردی را داشته باشد ولی بدون کمک و راهنمایی نتواند
آن را انجام دهد و یا هنگامی که برای اتخاذ تصمیم،

خودمراقبتی بسیار کم هستند و رشد قابل توجهی در
این زمینه وجود نداشته است .متخصصان همچنان
مهمترین سطح از سیستم سالمت بوده و هنوز راه زیادی

انتخاب روش و استفاده از دانش و مهارتهای خاص
دچار تردید است و نیاز به راهنمایی دارد ،این سیستم

تا اعمال حق مردم بر سالمتیشان در رابطه پزشک و
بیمار پیش روی میباشد ( .)2
شهالزاده و همکاران (  ) 2221در مطالعه خود بیان کردند

کاربرد می یابد و پرستار نقش مشاور را برعهده میگیرد.
هسته اصلی این سه نظریه ،خودمراقبتی است که

هرچند برنامههای جدید مراقبتهای ادغام یافته سالمت
مادران باعث شده که مراقبت و معاینات مادران مرتب
شده و در نهایت از مورتالیته و موربیدیته ناشی از

اینگونه تعریف میشود :عملکردها و فعالیتهایی که
افراد به خاطر خود ،جهت زنده ماندن ،ابقاء سالمتی و
رفاه خود انجام میدهند ( .)4سه نوع نیاز خودمراقبتی

بارداری کاسته شود ،ولی آگاهی و خود مراقبتی مادر،
برنامه مؤثر و جدیدی خواهد بود که باعث توانمندی مادر

وجود دارد که شامل نیاز مراقبت از خود همگانی  ،2نیاز

میشود (.)14

Orem's self care
Universal Self - Care Requisites

Development Self – Care Requisites
Health Deviation Self – care Requisites
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 خودمراقبتی اورم در زنان در معرض خطر زایمان زودرس

مراقبت از خود تکاملی  3و نیاز مراقبت از خود در انحراف

از طرفی نتایج حاصل از مطالعه سیمبر و همکاران

روشکار

( ) 2212در بخش فرآ یند مراقبت قبل از زایمان نشان
 سیده محبوبه رضاییان و همكاران

این مطالعه کارآزمایی بالینی دو گروهه در فاصله زمانی

داد که به رغم ارائه نسبتاً مطلوب معاینات مامایی ،ارائه
سایر مراقبتها مانند آموزش و مشاوره از کیفیت متوسط
تا نامطلوب برخوردار است (  %55موارد ) و بیشترین

آذر ماه سال  1314تا مهر ماه سال  1315بر روی 176
زن باردار در معرض خطر زایمان زودرس در شهر مشهد
انجام شد .جامعه پژوهش شامل تمام زنان باردار در

نارضایتی شرکتکنندگان در بخش ساختار مراکز
بهداشتی درمانی ،بعد از طوالنی بودن مدت زمان انتظار،
فراهم نبودن محیط مشاوره خصوصی برای مراجعین

معرض خطر زایمان زودرس بودند که جهت مراقبتهای
دوران بارداری به مراکز بهداشتی  -درمانی وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه میکردند .جهت

است (.) 15
یکی از مشکالت دوران بارداری ،بروز زایمان زودرس

انجام نمونهگیری توسط پژوهشگر مراکز بهداشتی -
درمانی به عنوان چارچوب نمونهگیری این پژوهش
انتخاب شدند .روش نمونهگیری چند مرحلهای بود؛

می باشد که علت عمده عوارض و مرگ پریناتال ( ،17
 ،) 16علت اصلی مرگ نوزادان و دومین علت اصلی مرگ

بهطوریکه انتخاب مراکز بهداشت  5گانه به صورت
طبقهای ،انتخاب مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش

کودکان کمتر از  5سال بعد از پنومونی است (.) 17
ساالنه تقریباً  15میلیون زایمان زودرس در جهان اتفاق
میافتد که  %15آن در آفریقا و آسیا است (  .)11زایمان

مراکز اصلی و پایگاههای آنها به صورت خوشهای و
نمونه گیری واحدهای پژوهش از این مراکز و پایگاههای
آنها بهصورت در دسترس انجام شد .در مجموع 24

زودرس در ایران روندی رو به افزایش داشته است؛
بهطوریکه از  %6/7در سال  1375به  %12/1در سال
 1371و  %16/4در سال  1312رسیده است ( .) 11با

مرکز و پایگاه انتخاب شد که  12مرکز و پایگاه به گروه
مداخله و  12مرکز و پایگاه به گروه کنترل اختصاص

توجه به آمار دریافت شده از بیمارستانهای سطح شهر
مشهد با همکاری مرکز تحقیقات سالمت زنان ،تعداد

یافت.
معیارهای ورود به مطالعه شامل ایرانی و ساکن شهر
مشهد ،حداقل سواد خواندن و نوشتن جهت درک و
پاسخگویی به سؤاالت ،تمایل به شرکت و همکاری در

 4743مورد زایمان زودرس در طی سالهای  1312تا
 1312به وقوع پیوسته است که باالترین تعداد را
سالهای  1312و  1312به خود اختصاص دادهاند ( )22

پژوهش ،رضایت کتبی برای شرکت در مطالعه ،سن
بارداری بر اساس  LMP 1دقیق و قابل اعتماد یا
سونوگرافی  3ماهه اول بین  24تا  26هفته و کسب

مطالعات انجام شده بر روی زایمان زودرس ،فاکتورهای
متعددی از جمله حمایتها ،روابط اجتماعی و مراقبت از
خود را در ایجاد آن دخیل دانستهاند (.) 21

امتیاز  12یا بیشتر از پرسشنامه غربالگری زایمان
زودرس بود .معیارهای خروج از مطالعه شامل عدم تمایل

سالینگ و همکار ( ) 2221در مطالعه خود بیان کردند
برنامه خودمراقبتی برای زنان باردار ،روش مؤثری برای
پیشگیری از زایمان زودرس می باشد و باید برای همه

به شرکت و همکاری در پژوهش ،اختالالت گفتاری و
شنوایی یا لهجهای که مانع برقراری ارتباط با پژوهشگر

زنان باردار توصیه شود (.) 22
با توجه به اهمیت خودمراقبتی در مادران باردار و عدم
دسترسی پژوهشگر با جستجوی منابع اطالعاتی در

باشد ،عدم شرکت در  3جلسه آموزش ،عدم پاسخدهی
کامل به پرسشنامهها و سابقه و یا ابتالی فعلی به
مشکالت روانی  2بود.

دسترس در خصوص آموزش مبتنی بر تئوری اورم بر
رفتار خودمراقبتی زنان باردار در معرض خطر زایمان

برای تعیین حجم نمونه با توجه به عدم وجود مطالعه
مشابه ،از نتایج مطالعه پایلوت و فرمول مقایسه
میانگینها با در نظر گرفتن ضریب اطمینان  %15و توان

زودرس ،مطالعه حاضر با هدف تعیین کاربرد تئوری اورم
در ارتقای رفتارهای خودمراقبتی زنان باردار در معرض
خطر زایمان زودرس انجام شد.
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مرحله بعد از مداخله استفاده شد ،بر اساس این فرمول

اقدامات مراقبتهای دوران بارداری هارت در مطالعه

حجم نمونه  71نفر در هر گروه ( 156نفر در مجموع دو
گروه ) برآورد شد که با احتساب  %22ریزش نمونه14 ،
نفر در هر گروه و  111نفر در مجموع تخمین زده شد.

چاینین سا هان (  )2222تأ یید شده است ( .) 61 ،23
همچنین روایی فرم مشخصات فردی و مامایی واحدهای
پژوهش و پرسشنامه اقدامات مراقبتهای دوران بارداری

با خروج  6نفر از گروه مداخله و  6نفر از گروه کنترل به
دلیل عدم تمایل به ادامه همکاری ،در نهایت تجزیه و
تحلیل دادهها بر روی  176نفر انجام گرفت.

هارت ( پس از برگرداندن به فارسی ) ،مورد ارزیابی محتوا
قرار گرفت؛ بدین ترتیب که این فرمها در اختیار  12تن
از اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه غربالگری زایمان
زودرس هولبروک ،فرم مشخصات فردی و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار گرفت و پس از کسب
نظرات ایشان و لحاظ نمودن پیشنهادات الزم ،ابزار نهایی

واحدهای پژوهش و پرسشنامه اقدامات مراقبتهای
دوران بارداری هارت بود .پرسشنامه غربالگری زایمان

مورد استفاده قرار گرفت .فرم مشخصات فردی و مامایی
واحدهای پژوهش شامل عبارتهای واضح می باشد که با

زودرس هولبروک شامل  3بخش :عوامل خطر اصلی،

توجه به مطالعات مشابه ،مشاوره با اساتید راهنما و

عوامل خطر فرعی و عوامل خطر زمینهای می باشد که
بخش اول شامل  13سؤال ،بخش دوم شامل  14سؤال و

مشاور و استفاده در تحقیقات مختلف ،پایایی آن تأ یید
شده است .پایایی پرسشنامه مراقبتهای دوران بارداری

بخش سوم شامل  12سؤال میباشد .سؤاالت بخش اول

هارت در مطالعه چاینین سا هان ( ) 2222با آلفای

هر کدام  12نمره ،بخش دوم  5نمره و بخش سوم 2/5
نمره دارد .چنانچه فردی  12نمره یا بیشتر کسب کند،

کرونباخ  %12تأیید شد ( .) 23این پرسشنامه مجدداً با
آلفای کرونباخ  %76/2مورد تأ یید قرار گرفت.

جزء گروه پرخطر برای زایمان زودرس قرار میگیرد و
چنانچه کمتر از  12بگیرد ،جزء گروه کم خطر برای

روش انجام کار به این صورت بود که پس از تأ یید
معاونت پژوهش و کمیته اخالق دانشگاه و کسب

زایمان زودرس قرار میگیرد.
فرم مشخصات فردی و مامایی واحد پژوهش شامل دو
بخش :مشخصات فردی و مشخصات مامایی است که

معرفی نامه از دانشکده پرستاری و مامایی مشهد و ارائه
آن توسط پژوهشگر به مسئولین مراکز بهداشتی  -درمانی
و کسب اجازه از سرپرست این مراکز ،پژوهشگر با مراجعه

بخش اول شامل  12سؤال و بخش دوم شامل  22سؤال
می باشد و در ابتدای پژوهش توسط واحدهای پژوهش
تکمیل شد.

به واحد مامایی ،اقدام به نمونهگیری کرد .کل فرآ یند
نمونهگیری  11ماه به طول انجامید .ابتدا اهداف ،روش
مطالعه و محرمانه ماندن اطالعات بیمار توضیح داده شد

1

و از واحدهای پژوهش رضایت نامه کتبی اخذ گردید .در

( ) 23برگرفته از آیتمهای خود مراقبتی اورم و
گایدالینهای مراقبتهای دوران بارداری است که توسط

صورت رضایت زنان باردار ،افرادی که معیارهای ورود به
مطالعه را داشتند و پس از تکمیل پرسشنامه غربالگری

هارت ایجاد شده است ( .) 23این پرسشنامه شامل 41
سؤال می باشد که بر مبنای مقیاس لیکرت  5نقطهای
(هرگز ،به ندرت ،گاهی اوقات ،اغلب اوقات ،همیشه)

زایمان زودرس توسط پژوهشگر ،واجد شرایط ورود به
مطالعه بودند (یعنی طبق پرسشنامه غربالگری زایمان
زودرس امتیاز  12یا بیشتر میگرفتند ) ،به عنوان

طبقه بندی شده است و به هر کدام به ترتیب نمره یک
تا پنج تعلق میگیرد ،اما در سؤالهای ،12 ،22 ،21 ،34

واحدهای پژوهش در دو گروه مداخله (مادران در معرض
خطر زایمان زودرس که تحت آموزش خودمراقبتی قرار

 1 ،2 ،1نمرهدهی به صورت معکوس میباشد .هرچه
نمرات واحدهای پژوهش باالتر باشد ،نشان دهنده سطح

گرفتند ) و کنترل (مادران در معرض خطر زایمان
زودرس که تحت مراقبتهای معمول دوران بارداری
بودند ) ،در نظر گرفته شدند.

پرسشنامه اقدامات مراقبتهای دوران بارداری هارت

Hart prenatal care actions scale

1
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آزمون  %12در مورد متغیر رفتار خود مراقبتی در سه

باالتر و بهتر خودمراقبتی میباشد .روایی پرسشنامه

 سیده محبوبه رضاییان و همكاران

در ادامه پرسشنامه اطالعات فردی و مامایی و پرسشنامه

کنترل نیز قرار گرفت و به تمام واحدهای پژوهش هدیه -

مراقبتهای دوران بارداری هارت در اختیار آنان قرار

ای تعلق گرفت.

گرفت تا آنها را تکمیل کنند .بر اساس پرسشنامه
غربالگری زایمان زودرس ،نمونهها به  2گروه مداخله و
کنترل تخصیص یافتند .سپس بر اساس پرسشنامه

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  ) 16انجام شد .برای توصیف دادهها از
آمار توصیفی شامل شاخصهای آماری (فراوانی ،میانگین

مراقبتهای دوران بارداری هارت  ،نیازهای آموزشی گروه
مداخله ارزیابی شد و بر اساس نیاز هر فرد از گروه
مداخله ،آموزشهای الزم در  3جلسه  45- 62دقیقهای

و انحراف معیار ) و جهت بررسی مقایسه میانگین نمره
خودمراقبتی در دو گروه مداخله و کنترل از آزمونهای
با اندازه تکراری استفاده شد .در تمام آزمونها ،ضریب

در  3هفته متوالی به صورت فردی و چهره به چهره به
شیوه پرسش و پاسخ و کارتهای آموزشی داده شد.

اطمینان  %15و میزان  pکمتر از  2/25معنیدار در نظر
گرفته شد.

محتوای آموزشی بر اساس الگوی خودمراقبتی اورم
ط راحی شده است و شامل نیازهای مراقبت از خود

یافتهها

همگانی ،خود تکاملی و انحراف از سالمت میباشد.

میانگین سن واحدهای پژوهش در گروه مداخله

در این مطالعه  2پرسش نامه مراقبتهای دوران بارداری
هارت در اختیار واحدهای پژوهش قرار گرفت تا قبل از

 21 /6±6/2سال و در گروه کنترل  21 /4 ±6/6سال بود
که تفاوت آماری معنیداری با هم نداشتند ( .) p=2 /161

شروع جلسه دوم و سوم آموزش بر اساس رفتارهای

اکثر واحدهای پژوهش در گروه مداخله (  )%42و کنترل

خودمراقبتی خود در طی هفته گذشته تکمیل نمایند و
به پژوهشگر تحویل دهند .در انتهای جلسه سوم محتوای

(  )%44 /3تحصیالت دیپلم داشتند که این تفاوت از نظر
آماری معنیدار نبود (  .) p=2 /611همچنین اکثر
واحدهای پژوهش در گروه مداخله (  )%72/5و کنترل
(  )%61 /3درآمد در حد کفاف داشتند (  .) p=1 /222بر

واحدهای پژوهش قرار گرفت تا در صورت نیاز با
پژوهشگر در تماس باشند .پژوهشگر نیز هفته در میان
با گروه مداخله تماس تلفنی میگرفت تا به سؤاالت آنها

اساس نتایج آزمون تی مستقل میانگین سن ،سن همسر،
مدت زمان ازدواج و بر اساس نتایج آزمون کای دو
فراوانی تحصیالت ،تحصیالت همسر ،شغل ،شغل همسر،

در مورد خودمراقبتی پاسخ دهد ،از اجرا یا عدم اجرای
رفتارهای خودمراقبتی آنها مطلع شود و بر اجرای این
رفتارها تأکید کند .گروههای کنترل تنها مراقبتهای

درآمد خانواده ،بیمه ،نوع بیمه و وضعیت سکونت در دو
گروه اختالف آماری معناداری نداشت و دو گروه از این
نظر همگن بودند ( .) p>2/25

معمول دوران بارداری را توسط مامای مرکز بهداشت

به منظور بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرهای کمی

دریافت میکردند .گروه کنترل نیز پرسشنامه
مراقبتهای دوران بارداری هارت را طی  2هفته متوالی

مرتبط با مشخصات مامایی واحدهای پژوهش ،از آزمون
کولموگروف  -اسمیرنوف و شپیرویلک استفاده شد که

کلی آموزش به صورت جزوه آموزشی در اختیار آنان قرار
گرفت .همچنین شماره تلفن پژوهشگر در اختیار

دارای توزیع غیر نرمال بودند (  .) p>2 /25میانگین تعداد
حاملگی ،تعداد زایمان ،تعداد سقط ،تعداد زایمان

تکمیل نمودند و به پژوهشگر تحویل دادند .در نهایت
جهت ثبات اطالعات ،پرسشنامه مراقبتهای دوران
بارداری هارت پس از زایمان توسط تمام واحدهای

زودرس ،تعداد فرزند زنده ،تعداد فرزند فوت شده ،تعداد
مرده زایی و فاصله حاملگی فعلی تا زایمان قبلی در دو
گروه اختالف آماری معناداری نداشت و دو گروه از این

پژوهش مجدداً تکمیل گردید .پس از اتمام پژوهش پس
از زایمان ،جزوه حاوی محتوای آموزشی در اختیار گروه

نظر همگن بودند ( ( ) p>2/25جدول .) 1
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گروه
متغیر

مداخله

کنترل

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

سطح معنیداری

تعداد حاملگی

2/6±1/7

2 /5±1/4

p= 2/145

تعداد زایمان

1 /2±1/1

2 /1±2/1

p= 2/131

تعداد سقط

2/6±2/1

2/6±2/1

p= 2/113

تعداد زایمان زودرس
تعداد فرزندان زنده

2 /2±2/5
2 /7±2/1

2 /3±2/5
2 /7±2/1

p= 2/222
p= 2/177

تعداد نوزادان فوت شده

2 /1±2/3

2 /1±2/4

p= 2/141

تعداد مرده زایی

2 /2±2/2

2 /2±2/1

p= 2/241

فاصله حاملگی فعلی تا زایمان قبلی (سال )

4 /2±3/1

3 /1±4/4

p =2/615

*

*آزمون من ویتنی

اکثر واحدهای پژوهش در گروه مداخله (  )%64 /1و
کنترل (  ،)%56/1سابقه آموزش خودمراقبتی در بارداری
نداشتند (  .)p=2 /212همچنین اکثر افراد در گروه

در دو گروه وجود نداشت (  ،) p>2/25اما بین عالقه به
یادگیری در مورد عالئم زایمان زودرس و فعالیتهای
خودمراقبتی در دو گروه اختالف آماری معناداری

مداخله ( )%51 /6و کنترل ( ،)%52 /6آموزشهای

مشاهده شد ( .) p<2/25

خودمراقبتی در بارداری را توسط ماما دریافت کردند
(  .) p=2 /133اکثر واحدهای پژوهش در گروه مداخله

بین میانگین مراقبت از خود در دوران بارداری قبل از
مداخله در دو گروه اختالف آماری معناداری مشاهده

(  )%67 /2و کنترل (  )%64 /1اطالعات اندکی در مورد

نشد ( .) p=2 /111

زایمان زودرس و فعالیتهای خودمراقبتی دوران بارداری
داشتند ( .) p=2 /516اکثر آنها در گروه مداخله ( )%61 /2

بر اساس نتا یج آزمون تحلیل واریانس با مقادیر تکراری،
میانگین نمره مراقبت از خود بر حسب گروه و مرحله

و کنترل (  )%47 /1عالقه زیادی به یادگیری در مورد
عالئم زایمان زودرس داشتند (  .) p=2/227همچنین اکثر

سنجش تفاوت معنیداری داشت (  .) p<2/2221گروه
(  ) p<2/2221و مرحله (  ) p<2/2221اثر معنیداری بر
مراقبت از خود داشتند .همچنین اثر متقابل معنیداری

واحدهای پژوهش در گروه مداخله (  )%64 /1و کنترل
(  )%51 /7عالقه زیادی به یادگیری در مورد عوارض
زایمان زودرس داشتند .اکثر واحدهای پژوهش در گروه

بین این دو بر مراقبت از خود وجود داشت
(  .) p<2/2221بر اساس نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی،
میانگین نمره مراقبت از خود قبل از مداخله با مراحل

مداخله (  )%12 /7و کنترل (  )%62 /1عالقه زیادی به
یادگیری در مورد خودمراقبتی دوران بارداری داشتند
(  .) p=2 /212بین سابقه آموزش خودمراقبتی در بارداری،

دوم ،سوم و چهارم ،همچنین میانگین مراقبت از خود
مرحله دوم با چهارم و نیز سوم با چهارم تفاوت
معنیداری داشت ( ( ) p<2/2221جدول .) 2

منابع آموزش خودمراقبتی ،اطالعات در مورد زایمان
زودرس و فعالیتهای خودمراقبتی و عالقه به یادگیری
در مورد عوارض زایمان زودرس اختالف آماری معناداری

جدول  - 2میانگین و انحراف معیار مراقبت از خود در زنان باردار در معرض خطر زایمان زودرس مورد مطالعه به تفكیک مرحله
سنجش و گروه
گروه
مرحله

مداخله

کنترل

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

مراقبت ازخود قبل از مداخله

154 /2±15/2

155 /2±16/2

مراقبت از خود یک هفته پس از شروع مداخله

172 /2±15/2

152 /2±17/2

مراقبت از خود دو هفته پس از شروع مداخله
مراقبت از خود پس از زایمان

175 /2±16/2
171 /2±14/2

152 /2±11/2
152 /2±11/2
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جدول  - 1میانگین و انحراف معیار مشخصات مامایی زنان باردار در معرض خطر زایمان زودرس مورد مطالعه به تفكیک دو گروه

سطح معنیداری
اثر مرحله (زمان)
نتیجه آزمون اندازههای تکراری

> 2221

 سیده محبوبه رضاییان و همكاران

اثر گروه

> 2221

اثر متقابل

> 2221

اثر کلی

> 2221

180
175

170

160
کنترل

155

مداخله

150

میانگین مراقبت از خود

165

145
140
135
پس از زایمان

یک هفته بعد

دو هفته بعد

قبل از مداخله

مرحله
نمودار  - 1میانگین مراقبت از خود در زنان باردار در معرض خطر زایمان زودرس مورد مطالعه به تفكیک مرحله سنجش و گروه

خودمراقبتی در هر یک از  5حیطه شامل رژیم غذایی
(  ،) p=2 /24فعالیت فیزیکی (  ،) p=2/222اندازهگیری قند

بحث
در مطالعه حاضر در راستای هدف مقایسه میانگین نمره
رفتار خودمراقبتی قبل و بعد از مداخله آموزشی در گروه

خون (  ،) p=2 /223رژیم دارویی (  ،) p=2 /221مراقبت از
پای دیابتی (  ) p=2/221قبل و بعد از آموزش مبتنی بر
الگوی خودمراقبتی اورم تفاوت معنیداری نشان داد (.) 7

مداخله و کنترل ،مقایسه میانگین نمرات خودمراقبتی
یک هفته ،دو هفته پس از شروع مداخله و پس از زایمان

در مطالعه عشوندی و همکاران ( ) 2213تحت عنوان

در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل و نیز نسبت به

تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی خودمراقبتی اورم بر توان
خودمراقبتی بیماران دارای دفیبریالتور قلبی قابل کاشت

ابتدای مطالعه به طور معنیداری افزایش یافت ،در
حالیکه در گروه کنترل تفاوت آماری معنیداری از این

 ،ICDبین نمرات شرکتکنندگان دو گروه قبل از
مداخله در زمینه آگاهی از خودمراقبتی ،تمایل به خود

نظر وجود نداشت .نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعه
غفوریفرد و همکار ( ،) 2215عشوندی و همکاران
( ،) 2213صاحب الزمانی و همکاران ( ،) 2212منگولیان و
همکاران ( ) 2211و محمودزاده زرندی و همکاران

مراقبتی ،مهارت خودمراقبتی و توان خودمراقبتی تفاوت
آماری معناداری وجود نداشت (  ،) p>2/25اما بعد از
مداخله تفاوت آماری معناداری بین دو گروه مشاهده شد

( )2216همسو بود (  .)25 ،24 ،12 ،1 ،7در مطالعه
غفوری فرد و همکاران ( ) 2215تحت عنوان تأثیر
آموزش مبتنی بر الگوی خودمراقبتی اورم بر توان
خودمراقبتی بیماران مبتال به دیابت ،میانگین نمره توان

(  .) 1( ) p<2/25در مطالعه صاحب الزمانی و همکاران
( ) 2212با عنوان بررسی تأثیر آموزش خودمراقبتی بر
میزان آگاهی و نحوه عملکرد بیماران صرعی مراجعه
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پزشکی تهران ،بین نمرات آگاهی و عملکرد قبل و بعد از

اعتماد به نفس را در مددجویان تقویت نماید؛ بهطوریکه

آموزش در گروه مورد اختالف آماری معناداری وجود
داشت (  .)24 ( ) p<2/221در مطالعه منگولیان و
همکاران (  ) 2211با عنوان تأثیر یک برنامه آموزش

آنها با قبول مسئولیت مراقبت از خود ،نارسا ییها و
ناتوانیهای حاصل از بیماریها را بهبود ببخشد و از توان
خودمراقبتی در جهت رفع این مشکالت استفاده نمایند.

خودمراقبتی بر آگاهی و عملکرد بیماران مبتال به
نارسایی قلبی ،رتبه آگاهی و عملکرد بیماران مبتال به
نارسایی قلبی در کل حیطههای مراقبت از خود ،قبل از

طبیعتاً اجرای برنامههای خودمراقبتی که برگرفته از
نیازهای ب یماران و با تکیه بر اصول خودمراقبتی باشد،
نتایج مثبت و بهتری بر جای خواهد گذاشت ،ضمن

مداخله بین دو گروه تجربی و شاهد معنادار نبود ،در
حالی که این میانگین امتیازات بعد از مداخله در گروه

اینکه چنین برنامههایی ایمن ،ارزان و راحت بوده و زمینه
پذیرش بیمار را بیشتر میکند ( .)7بنابراین برنامه

تجربی و شاهد اختالف معناداری داشت؛ بهطوریکه
مق ایسه تغییرات نشان داد که تغییرات آگاهی و عملکرد

آموزشی خودمراقبتی بر اساس تئوری اورم که با توجه به
نیازها ،توانمندی ،شرایط و وضعیت مادران باردار در

در گروه تجربی به طور معناداری بیش از تغییرات آگاهی

معرض خطر زایمان زودرس می باشد ،از دالیل اثر مثبت

و عملکرد در گروه شاهد بود که نشان دهنده تأثیر
آموزش بر گروه تجربی بود ( .) 25در مطالعه محمودزاده

این نوع آموزش در مطالعه حاضر میباشد.
نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده تداوم بهبود رفتار

زرندی و همکاران ( )2216تحت عنوان تأثیر مدل

خودمراقبتی زنان باردار در معرض خطر زایمان زودرس

خودمراقبتی اورم بر کیفیت زندگی بیماران میگرنی ،بعد
از مداخله آموزشی نمره تمامی ابعاد کیفیت زندگی در

در هفتههای اول ،دوم بعد از شروع مداخله و پس از
زایمان بود که از این جهت با مطالعه پسمن و همکاران

گروه مداخله نسبت به گروه کنترل افزایش آماری
معنیداری داشت (  .) p<2/25افزایش نمره کلی

همسو بود ( .) 26در مطالعه پسمن و همکاران ( )2227
تحت عنوان تأثیر آموزش مراقبت از خود بر کیفیت

خودمراقبتی در این افراد قابل توجیه است .تأثیر مثبت
بهکارگیری سیستم آموزشی  -حمایتی بر برآ یندهای
بیماران مختلف توسط مطالعات مختلف تأ یید شده است

زندگی بیماران دارای  ،ICDنشان داده شد رفتارهای
مراقبت از خود به تدریج  1و  2ماه بعد از اجرای برنامه
آموزشی در گروه آزمون بهتر شده است؛ بهطوریکه 1

( .) 12به نظر میرسد برای اینکه بیمار دارای رفتارهای
صحیحی جهت مراقبت از خود باشد در درجه اول باید
آگاهی مناسبی در مورد این رفتارها داشته باشد؛ چراکه

ماه بعد از آموزش بیماران گروه آزمون نسبت به گروه
شاهد دارای کیفیت زندگی بهتری شده بودند (.) 26
هدف مهم در آموزش ،ایجاد رفتار بهداشتی درست و

طبق تحقیق ریژل ،بهبود رفتارهای مراقبت از خود بدون

ماندگار است و این تداوم مراقبت است که برای بیمار

آگاهی از این رفتارها و درک اهمیت آن ها امکانپذیر
نمی باشد ( .)25هرچه بیماران دانش بیشتری از وضع

ارزشمند است .اگر فعالیتهای مربوط به مراقبت از خود
با روشهای آموزشی فعال و با شناخت نگرشها و عقاید

بیماری و نحوه مراقبت از خود داشته باشند ،عالوه بر
همکاری بیشتر با تیم بهداشتی  -درمانی و مشارکت فعال
در برنامههای مراقبتی ،به تغییر رفتار مناسبتری مطابق

بیمار و با فراهم کردن محیطی مساعد با ایجاد اعتقاد و
اطمینان و راحتی برای مددجو اجرا شود ،میتواند در
جهت ارتقای رفتارهای مطلوب بهداشتی نقش مؤثری را

با الگوهای بهداشتی درمانی نائل میگردند .بنابراین یکی
از نقشهای مستقل پرستاری ،توسعه ،حفظ ،برگرداندن

ایفا نماید (  .)1در نتی جه اجرای جلسات منظم ،هدفمند،
ساده ،گویا ،قابل فهم و بر اساس نیازهای فردی به

مجدد سالمتی ،پیشگیری از بیماریها و کمک به مددجو
جهت سازگاری با اثرات باقیمانده به دنبال بروز بیماری
است که پرستار از طریق آموزش به این اهداف دست

صورت آموزش فردی و چهره به چهره همراه با پرسش و
پاسخ میتواند در دستیابی به نتایج مثبت ،مفید واقع
شود و همچنین باعث تداوم در رفتارهای بهداشتی
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کننده به بیمارستانهای آموزشی منتخب دانشگاه علوم

می یابد ( .) 24اجرای برنامه خودمراقبتی میتواند انگیزه و

 سیده محبوبه رضاییان و همكاران

مادران باردار شود .از طرفی ایجاد انگیزه مادران باردار

خودگزارشی بود که به پاسخهای واحدهای پژوهش

پس از شرکت در جلسات آموزشی و پذیرش مسئولیت

اعتماد شد .از جمله نقاط قوت این مطالعه نسبت به سایر

مراقبت از خود و جنین خود از دالیل تداوم بهبود
رفتارهای خودمراقبتی در آنها میباشد.
در مطالعه رحیمی و همکاران ( ) 2214تحت عنوان تأثیر

مطالعات ،استفاده از یک تئوری معتبر علمی در ارتباط
با خودمراقبتی ،نیازسنجی افراد مورد پژوهش در ابتدای
مطالعه ،شروع مطالعه در سنین پایینتر حاملگی تا حد

آموزش خودمراقبتی بر خودکارآمدی بیماران تحت
دیالیز ،میانگین سطح خودمراقبتی بعد از مداخله در دو
گروه در حیطه بهداشت شخصی تفاوت آماری معناداری

امکان ،پیگیری اجرای این رفتارها تا انتهای بارداری
(حدود  15هفته) و تکمیل پرسشنامه اقدامات مراقبتهای
دوران بارداری در  4زمان بود .پیشنهاد میشود مطالعات

داشت ،اما در حیطههای کنترل رژیم غذایی ،ارتباطات،
خواب و استراحت و ایجاد رژیم پزشکی تفاوت آماری

آینده بر روی آموزش خودمراقبتی اورم بر استرس،
اضطراب و افسردگی دوران بارداری و کیفیت زندگی

معناداری در دو گروه بعد از مداخله مشاهده نشد
(  .)27 ( ) p>2/25خودمراقبتی تحت تأثیر فاکتورهای

زنان باردار در معرض خطر زایمان زودرس انجام گیرد.
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ایفای نقش مرتبط با مشکالت عاطفی بیماران مولتیپل
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این مقاله منتج از پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد

اسکلروزیس نداشت (  )21که نتایج آن با مطالعه حاضر
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نیازهای آموزشی افراد اشاره کرد .از آنجایی که آموزش
خودمراقبتی دوران بارداری باعث توانمندسازی زنان،
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