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 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشكده/مركز تحقيقاتي

 

 اقشار جامعه.گزاران، ارائه كنندگان خدمات سالمت، مدیران و سياست :. مخاطبان طرح پژوهشی6

 ها()مردم، بيماران، رسانه سالمت خدمات گیرندگان  

 پزشكان، داروسازان، پرستاران، ماماها و ...(کنندگان خدمات سالمت رائها(  

 غذا و دارو، معاونت سازمانبيمارستان، دانشگاه، )مدیران گزاران نظام سالمت و سیاستدیرانم

  بهداشتي و ...(

 كارخانجات دارویي، صنایع غذایي، تجهيزات پزشكي و ...( های تولیدی )اران و بخشگذسرمایه 

 هاي مردم نهاد، خيرین، بهزیستي، آموزش و پرورش، مدیران خارج از نظام سالمت( )مثالً سازمانایر مخاطبین س 

 . استخراج و نگارش پیام پژوهشی2

بر افزایش دلبستگي و كاهش استرس مادران داراي  )مكالمه تلفني( پرستاري از راه دورالف(عنوان خبر: 

 مؤثر است. نوزاد نارس بستري

افزایش دلبستگي و كاهش استرس باعث اعتماد به نفس بيشتر والدین جهت  ب(مقدمه و اهمیت موضوع:

 به روش كارآزمایي باليني مراقبت بهتر و ترخيص زودتر و مراقبت بعد از ترخيص نوزادان آنان مي گردد. این 

 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  های پژوهشیکاربرگ ترجمان دانش طرح



 

 

 

 

 هفته انجام شد. 33-33مادر داراي نوزاد نارس با سن حاملگي  05بر روي 

آموزش پرستاري از راه دور از طریق شماره تلفن طراحي پیام برای ارائه کنندگان خدمات سالمت: 

و كاهش استرس مادران  داري در افزایش دلبستگيشده كه داراي دو قسمت آفالین و آنالین بود به طور معني

 باشد.نوزادان نارس بستري اثرگذار مي

هزینه بودن و دسترسي آسان تلفن، عدم نياز به با توجه به كمگزاران: پیام برای مدیران و سیاست

آموزش مهارت خاص در استفاده از تلفن، استفاده شبانه روزي و بدون اشغالي از سيسم آفالین طراحي شده 

هاي تشویقي كارآمدي آموزش پرستاري از راه دور از طریق تلفن در این روش اتخاذ سياستتوسط كاربران و 

گزاران و اجرایي شدن براي استفاده از این روش ضروري و مقرون به صرفه و براي ترغيب مدیران و سياست

 گامي در جهت ارتقاء سالمت جامعه مي باشد.

ري از زاه دور )مكالمه تلفني( ميزان اضطراب مادران نوزادان با استفاده از پرستا :پیام برای اقشار جامعه

نارس كاهش و دلبستگي مادر و نوزاد افزایش مي یابد كه این مسئله مي تواند باعث اعتماد به نفس مادر و 

  مراقبت بهتر از نوزاد شود.

تواند در ارتقاي به عنوان فرصتي مناسب براي آموزش مي تلفن: استفاده از پیشنهاد برای کاربرد نتایجد(

از ضروریات  آشنایي مسئوالن و افراد جامعهسازي و افزایش سطح آموزش مؤثر باشد. با این حال، فرهنگ

 باشد. استفاده از این روش مي

 

 کنیدهای انتقال پیام را پیشنهاد می. کدامیك از روشذ

  براي معرفي نتایج پژوهش كنندگان بالقوهو استفاده نفعانذيگروه مخاطب، تشكيل جلسه با  

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي  

  پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي 

 ها و مجالت كثيراالنتشارنتشار نتایج پژوهش در روزنامها  ☐

 



 

 

 

 

 سازمانيدرونهاي ها و بولتنانتشار نتایج در خبرنامه  ☐

ها و سمينارهاي داخليارائه در كنفرانس  

ها و سمينارهاي خارجيارائه در كنفرانس  

 هاهاي پژوهش به خبرنگاران و شركت در مصاحبهارائه یافته  ☐

 هاي هدفبراي گروهكامل گزارش خالصه یا ارسال  

كنندگان بالقوهدسترسي استفادهسایت براي قرار دادن خالصه یا گزارش كامل طرح بر روي وب  

 به زبان ساده و متناسب با مخاطبين تهيه راهنما، بروشور، كتابچه، و غيره  ☐

 سازي نتایج پژوهش )ثبت اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غيره(اقدامات الزم براي تجاري انجام 

 سایر موارد )لطفاً نام ببرید(  ☐

 

 :. چکیده طرح تحقیقاتی9

عنوان: بررسی تأثیر پرستاری از راه دور بر دلبستگی و استرس مادران نوزادان نارس بستری 

 6931شهید بهشتی اصفهان در سال  بیمارستانویژه نوزادان  در بخش مراقبت

 :مقدمه

ها در امر مراقبت از نوزادان و توانمندسازي اي پرستاري جهت افزایش نقش خانوادههاي حرفهلزوم حمایت

بر دلبستگي و استرس  تأثير پرستاري از راه دور تعييناز این مطالعه  باشد. هدفان بسيار مورد توجه ميآن

  بود.مادران نوزادان نارس بستري 

 :روش مطالعه

 NICU)) بخش مراقبت ویژه نوزادان نوزاد نارس بستري در داراي مادر 05كارآزمایي باليني  مطالعه ایندر 

به روش آسان  ورود به مطالعهشرایط  هفته و داراي 33تر از با سن حاملگي كمبيمارستان شهيد بهشتي اصفهان 

نفر( قرار گرفتند. گروه  50نفر( و كنترل ) 50و با تخصيص تصادفي در دو گروه مداخله )تداومي انتخاب 

، را "و مشاوره مادران نوزادان نارس آموزش"مداخله برنامه آموزشي طراحي شده در سامانه مخابراتي گویاي 

كردند، طي یک هفته از زمان بستري تا یک هفته پس از ترخيص از طریق پرستاري از راه دور )تلفني( دریافت 

 پذیرشزمان طي یک هفته از نمودند. هاي معمول بخش را دریافت در این مطالعه گروه كنترل تنها مراقبت



 

 

 

 

و یک هفته پس از  PSS-NICU ، هنگام ترخيص پرسشنامه PSS-NICUو MPAهاي پرسشنامهنوزاد  

تجزیه و تحليل اطالعات به  شد.تكميل مجدداً توسط واحدهاي مورد پژوهش  MPAپرسشنامه ترخيص 

 انجام شد. 55نسخه  SPSSكمک نرم افزار 

 نتایج:

مداخله را نشان نداد نتایج، تفاوت معنادار آماري در خصوصيات جمعيت شناختي در دو گروه قبل از 

(50/5P>.)  گرم و متوسط طول مدت بستري در بخش مراقبت ویژه  5840±864ميانگين وزن تولد نوزادان

ميانگين افزایش نمره كل دلبستگي یک هفته پس از ترخيص نسبت به قبل از مداخله در روز بود.  3نوزادان 

( و همچنين ميانگين كاهش نمره كل استرس >50/5P)گروه مداخله به طور معناداري بيشتر از گروه كنترل بود 

در زمان ترخيص نسبت به قبل از مداخله در گروه مداخله به طور معناداري بيشتر از گروه كنترل بود 

(50/5P<). 

 بحث:

با توجه به اثرات مفيد پرستاري از راه دور بر افزایش دلبستگي و كاهش استرس مادران داراي نوزاد نارس 

 شود از این روش حمایتي جهت افزایش دلبستگي و كاهش استرس مادران استفاده شود.پيشنهاد ميبستري، 

 پرستاري از راه دور، دلبستگي، استرس، مادران، نوزاد نارس، ایران. ها:کلیدواژه

 

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