
 

 

 

 

 عنوان طرح پژوهشي
 منتخب بیمارستان در آنها مادران خلقي وضعیت بر منزل به زودرس نوزادان انتقال در پرستار همراهي تاثیر رسيبر

 6931اصفهان پزشکي علوم دانشگاه

 931993 كد طرح

 نام و نام خانوادگي مجري طرح

 
 نباتي نم محبوبه دكتر

 نیا دكتر علیرضا صادق–صفیه كیوانفر  نام و نام خانوادگي همکاران طرح

 اصفهان مامائي و پرستاريدانشکده  دانشکده/مركز تحقیقاتي

 

استفاده از نتايج طرح به طور مستقیم كه بتوانند  هاييافراد يا گروهانتخاب لطفاً ضمن ) مخاطبان طرح پژوهشي. 1

 (بدهید 9تا  6، به هر كدام از آنها وزن نمايند

 (ها، رسانهیمارانب، مردم) سالمت خدمات گیرندگان 

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

 و ...( معاونت بهداشتيغذا و دارو، سازمان، دانشگاه، بیمارستانمديران ) گزاران نظام سالمتو سیاستدیرانم 

 (...و  تجهیزات پزشکيكارخانجات دارويي، صنايع غذايي، ) های تولیدیاران و بخشگذسرمایه 

 (مديران خارج از نظام سالمت، آموزش و پرورش، بهزيستيخیرين، ، هاي مردم نهادسازمان )مثالً یر مخاطبیناس 

باشد؟  تواند از نظر اجتماعي، سیاسي و قوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتي داشته.آیا این خبر مي2

 دانمنمي   خیر   بله

 

 

 استخراج و نگارش پیام پژوهشي .3

 كلمه( 69)حداكثر  الف. عنوان پیام یا خبر

 .دهد کاهش مادران در را استرس و اضطراب تواند می پرستار همراهی با منزل به نوزاد انتقال

................................................................................................................................................................................................................... 

 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح



 

 

 كلمه( 04 )حداكثر موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

 اين در. است والدين براي  بحراني  و حیاتي مرحله يک منزل به بیمارستان از آن انتقال و زودرس  نوزاد ترخیص

 بررسي هدف با حاضر مطالعه. دهد مي قرار تاثیر راتحت والدين خلقي وضعیت تواند مي پرستار همراهي بحران

 بالیني آزمايي كار روش به آنها، مادران خلقي وضعیت بر منزل به زودرس نوزادان  انتقال در پرستار همراهي تاثیر

 .شد انجام

 بنویسید:زبان ساده بدون استفاده از واژگان تخصصی و به را به  پژوهشاصلی های پیامها و یافته ج.

  .باشدها بر عهده مجري طرح ميمسؤولیت صحت پیام .داشته باشدطرح ممکن است يک يا بیش از يک پیام توجه: 

 كلمه( 94)حداكثر : 1پیام شماره 

 از خود نوزاد انتقال با ارتباط در زيادي تنش و استرس زودرس نوزادان والدين: پرستاران و پزشکان براي پیام

 تسهیل را مرحله اين از والدين گذر تواند مي پرستار همراهي با منزل به نوزاد انتقال. دارند  منزل به بیمارستان

 .دهد كاهش مادران در را استرس و ،اضطراب افسردگي و نموده

 كلمه( 94)حداكثر : 2پیام شماره 

 در ترخیص زمان در والدين آموزش منزل، در زودرس نوزاد از مراقبت خاص شرايط به توجه با: دانشگاه براي پیام

 پرستاري دروس در طلبد مي نوزادان، اين براي منزل در ترخیص از بعد هاي گیري پي و ها مراقبت انجام جهت

 دانشجويان براي منزل در مراقبت كارگاه شود مي پیشنهاد و شود مطرح نیز منزل در پرستاري هاي مراقبت نوزادان

 .شود گذاشته

 كلمه( 04)حداكثر  د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج

 به بیمارستان از گذر دوره مادران كه شود مي باعث مادر كنار در بیمارستان از ترخیص زمان از همراه پرستار حضور

 حمايت مورد پرستاران همراهي با مادران اين شود مي پیشنهاد لذا. كنند طي كمتري اضطراب و استرس با را منزل

 .گیرند قرار

 مورد را انتخاب كنید(بیش از يک توانید )ميکنید؟های انتقال پیام را پیشنهاد مید. کدامیك از روش

 براي معرفي نتايج پژوهش كنندگان بالقوهو استفاده نفعانذيگروه مخاطب، تشکیل جلسه با   ☒

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 ها و مجالت كثیراالنتشارروزنامهنتشار نتايج پژوهش در ا  ☐

 سازمانيهاي درونها و بولتنانتشار نتايج در خبرنامه  ☐

 ها و سمینارهاي داخليارائه در كنفرانس  ☒

 ها و سمینارهاي خارجيارائه در كنفرانس  ☐

 هاهاي پژوهش به خبرنگاران و شركت در مصاحبهارائه يافته  ☐

 هاي هدفبراي گروهكامل گزارش خالصه يا ارسال   ☒



 

 كنندگان بالقوهسايت براي دسترسي استفادهقرار دادن خالصه يا گزارش كامل طرح بر روي وب  ☒

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

 عقد قرارداد با صنعت و غیره( سازي نتايج پژوهش )ثبت اختراع،انجام اقدامات الزم براي تجاري  ☐

 ساير موارد )لطفاً نام ببريد(  ☐

 

 :. چكیده طرح تحقیقاتي4

 مقدمه 

براي والدين است . آنها   منزل يک مرحله حیاتي و  بحراني به بیمارستان آن از زودرس و انتقال  ترخیص نوزاد

زيادي در ارتباط با انتقال و مراقبت از نوزاد خود در منزل  دارند. اين بحران  ممکن است وضعیت و تنش  استرس 

به همین منظور هدف اين مطالعه بررسي تاثیر همراهي پرستار در انتقال  خلقي والدين راتحت تاثیر قرار دهد. 

 به منزل بر وضعیت خلقي مادران آنها  مي باشد. نوزادان زودرس

 روش کار

ترخیص شده از بخش مراقبتهاي  نوزادان زودرس   نفر از مادران 14مطالعه يک كار آزمايي بالیني است كه در آن 

دو گروه كنترل و مداخله قرار گرفتند. در اين به طور تصادفي  در بیمارستان شهید بهشتي اصفهان ويژه نوزادان 

ساعت بعد از رسیدن  9ان ترخیص نوزاد از بیمارستان  تا مطالعه در گروه مداخله پرستار همراه در كنار مادر از زم

-DASS)بوسیله تکمیل كردن پرسشنامه  به منزل حضور داشت. تاثیر همراهي پرستار بر وضعیت خلقي مادران 

تحلیل داده ها با . ساعت بعد از انتقال به منزل بررسي گرديد 37روز قبل از انتقال نوزاد به منزل و  0تا9( 21

 نجام گرفت. ا( SPSS20)استفاده

 یافته ها 

ساعت بعد از انتقال به طور  37میانگین نمره  وضعیت خلقي افسردگي، اضطراب و استرس در گروه مداخله 

افسردگي، اضطراب و وضعیت خلقي با تعديل نمره (. همچنین  P<0/05معناداري كمتر از قبل از انتقال بود)

ساعت  37تغییرات نمره افسردگي، اضطراب و استرس   داد كه میانگین استرس قبل از مداخله بین دو گروه نشان

 ( .P < 0/05بعد از انتقال در گروه مداخله به طور معناداري بیشتر از گروه كنترل بود )

 نتیجه گیری

فسردگي ،اضطراب و گذر والدين از اين مرحله را تسهیل نموده و اانتقال نوزاد به منزل با همراهي پرستار مي تواند 

 استرس را در مادران كاهش دهد. 

 افسردگي ،اضطراب ، استرس،  سانتقال نوزاد زودرپرستار،  ها: : کلید واژه

 اینترنتي مقاله )های( مستخرج از طرح: و آدرس وان)ها(. عن5

  :مقاله فارسیالف. 
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 پژوهشی امضاء مجری طرح


