
 

 

 

 

 عنوان طرح پژوهشي
بعد از  وزن کم نوزادان رشد هایشاخص بر مادران توسط تکاملي مراقبت بر مبتني یبرنامه اجرای تاثیر بررسي

6931های دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال ترخیص در بیمارستان  

 
 938593 کد طرح

 (سارا اسدیان -)دانشجو. –مهری گلچین  نام و نام خانوادگي مجری طرح

 دانشکده پرستاری و مامائي دانشکده/مرکز تحقیقاتي

 

استفاده از نتایج طرح به طور مستقیم که بتوانند  هایيافراد یا گروهانتخاب لطفاً ضمن ) مخاطبان طرح پژوهشي. 1

 (بدهید 8تا  6، به هر کدام از آنها وزن نمایند

 (ها، رسانهبیمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان      

 (...پزشکان، داروسازان، پرستاران، ماماها و ) کنندگان خدمات سالمترائها           

 غذا و دارو، معاونت بهداشتي و ...(سازمانبیمارستان، دانشگاه، )مدیران  گزاران نظام سالمتسیاستو دیرانم      

 (...کارخانجات دارویي، صنایع غذایي، تجهیزات پزشکي و ) های تولیدیاران و بخشگذسرمایه      

 (مدیران خارج از نظام سالمتبهزیستي، آموزش و پرورش، خیرین، ، های مردم نهادسازمان )مثالً یر مخاطبیناس      

 

 . استخراج و نگارش پيام پژوهشي2

 الف. عنوان پیام یا خبر

 اجرای برنامه مراقبت تکاملي در منزل توسط مادران بر شاخص رشد نوزادان کم وزن موثر است.

  موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

 مجددآنان بستری واحتمالمربوط به نوزادان کم وزن است  نوزادان ومیرازمرگ  توجهي میزان قابل با توجه به اینکه

 موقع کم باوزن نوزاد  16.در این پژوهشپایش و بهبود رشد نوزادان اهمیت دارد بنابراین. است بیشتر ترخیص بعداز

 مراقبتهای آموزش مادران به که :مداخله(الف نفره، 96گروه دردو هفته 93 زیر جنیني سن و گرم6866-9866تولد

  .شدند داده قرار شد مي انجام آنان برای معمول مراقبتهای که :کنترل(ب و شده داده تکاملي

 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح
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اهمیت پیشگیری برای کاهش هزینه های تحمیلي بر با توجه : گزاران نظام سالمتو سیاست دیرانمپیام برای 

ي توان شاخصهای رشد نوزادان کم نیروی انساني مگرفتن از کمک تنها با نظام سالمت کشور، با صرف هزینه کم و 

 ني را که در بدو تولد نیاز به بستری ندارند بهبود بخشید و از عواقب آن پیشگیری کرد.وز

در راستای پیشبرد اهداف خودمراقبتي شایسته است مادران با فراگیری  پیام برای گیرندگان خدمات سالمت:

 کرده و از بروز مشکالت مربوط به سالمت آنان بکاهند. آموزشهای نوین به رشد نوزاد خود کمک

 به کارگیری پرسنل پرستاری در آموزش به مادران مي تواند موثر باشد.: د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج

 مورد را انتخاب کنید(بیش از یک توانید )ميکنید؟های انتقال پیام را پیشنهاد ميد. کدامیك از روش

 برای معرفي نتایج پژوهش کنندگان بالقوهو استفاده نفعانذیگروه مخاطب، تشکیل جلسه با   ☒

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☐

 پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☐

 ها و مجالت کثیراالنتشارنتشار نتایج پژوهش در روزنامها  ☐

 سازمانيهای درونها و بولتندر خبرنامهانتشار نتایج   ☐

 ها و سمینارهای داخليارائه در کنفرانس  ☐

 ها و سمینارهای خارجيارائه در کنفرانس  ☐

 هاهای پژوهش به خبرنگاران و شرکت در مصاحبهارائه یافته  ☐

 های هدفبرای گروهکامل گزارش خالصه یا ارسال   ☐

 کنندگان بالقوهسایت برای دسترسي استفادهیا گزارش کامل طرح بر روی وبقرار دادن خالصه   ☒

 به زبان ساده و متناسب با مخاطبین تهیه راهنما، بروشور، کتابچه، و غیره  ☒

 سازی نتایج پژوهش )ثبت اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غیره(انجام اقدامات الزم برای تجاری  ☐

 )لطفاً نام ببرید(سایر موارد   ☐

 

 

 :. چكيده طرح تحقيقاتي3

 بیشتر ترخیص بعداز مجددآنان بستری شده واحتمال شامل را نوزادان ازمرگ ومیر توجهی وزن میزان قابلنوزادان کم مقدمه:

رشد نوزادان کم های ی مبتنی برمراقبت تکاملی توسط مادران برشاخصبنابراین مطالعه ای باهدف بررسی تاثیراجرای برنامه. است

گروه دو( نوزادان رهای رشد)وزن، قد، دور سمیانگین شاخصانجام شد، با این فرضیه که بین  ترخیص ازبیمارستان وزن بعداز

 نهم تفاوت وجود دارد.بیست وو دهمپانزهای اول،وزمداخله و کنترل درر

  سن و گرم0066-0066تولد موقع کم باوزن نوزاد 06که است دوگروهی و تجربی نیمه نوع از پژوهش این ها:مواد و روش



 

 

 

 

 دردو بطورتصادفی و انتخاب تداومی آسان گیری نمونه روش به0770-73درسال اصفهان بهشتی بیمارستان در هفته 73 زیر جنینی

 انجام آنان برای معمول مراقبتهای کنترل که (وب شده داده تکاملی مراقبتهای آموزش مادران به که مداخله(الف نفره، 76گروه

. است ترازو و قدسنج نوارمتر، دموگرافیک، مشخصات برای پرسشنامه شامل هاداده گردآوری ابزار. شدند داده قرار شد می

 نرم توسط هاداده تحلیل و تجزیه. گردید ثبت و گیریاندازه نوزدادن سر ودور وزن قد، شاخصهای ازتولد پس07و00 درروزهای

 ..گردید انجام مجذورکای و مستقل t فرونی، بن تعقیبی آزمون مکرر، سنجشهای با آنالیزواریانس وآزمون   SPSS 18افزار

 نداد، نشان دموگرافیک مشخصات ازنظر دوگروه بین معناداری تفاوت مجذورکای و مستقل تی آزمونهای نتایج ها:یافته

 نهم و بیست و پانزدهم اول، روزهای در نوزادان وقد وزن های شاخص میانگین بین مکرر های سنجش با واریانس آنالیز آزمون

 معنی تفاوت سر دور میانگین بین ولی داد نشان معنادار تفاوت( >p 660/6)کنترل با و مداخله دوگروه هر در گروهی درون تولد

 مختلف مقاطع کنترل در و مداخله دوگروه بین میانگینها مقایسه در فرونی بن تعقیبی زمون آ ، همچنین( P>60/6)نداد نشان دار

 (.P<60/6) داد نشان گروه دو بین تولد 07 روز در معنادار تفاوت وزن درشاخص تنها زمانی

 به نسبت مداخله گروه نوزادان در وزن شاخص افزایش باعث معناداری صورت به توانسته مداخله داد نشان نتایج گیري:نتیجه

 در وزن کم ونوزادان اجراست قابل مادران وتوسط بوده هزینه کم تکاملی مراقبت تکنیکهای برخی اینکه نظربه. کنترل شود گروه

 این زندگی کیفیت بهبود برای روش ازاین بهداشتی مدیران نمود توصیه توان می هستند مختلف هایناتوانی به ابتال درخطر آینده

  .نمایند استفاده نوزادان

 نوزاد، قد، وزنوزن کم تولد، رشد،  ها:کلیدواژه

 

  ( مستخرج از طرح:آدرس اینترنتي مقاله )های. ۴

http://.ijn.mums.ac.ir 

 

 

 

 

  

 پژوهشي امضاء مجری طرح


