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مقاله پژوهشي 

يدوره نوزاديهامراقبتشهرستان رشت درباره يهامارستانيدر بينوزادان بسترمادران يآگاهيبررس

١يرضا شرف

9/11/87، تاریخ پذیرش 22/5/87تاریخ دریافت

دهيچک

سـال  کير يموارد مرگ ز% ٦٩هندهء ل ديدر هزار تولد زنده است که تشک٣/١٨برابر ) NMR(ير نوزاديزان مرگ و ميران ميدر کشور ا:پيش زمينه و هدف

)IMR ( زان مـرگ و  يدهد که ميمنشان ٨٠تا ٦٧سال و نوزادان از سال کير يمرگ کودکان زيسه روند آماريمقا. باشديسال در کشور م٥ر يمرگ ز% ٥٦و

در يس مطالعات انجام شده، آموزش مؤثر مادران نقش مهمـ براسا. افته استيکاهش يسال به مقدار قابل توجه و در نوزادان تنها اندککير ير در کودکان زيم

يو نقش برخيدوران نوزاديهامختلف مراقبتيهامادران در عرصهيآگاهيابيمنظور ارزمطالعه حاضر به.داشته استير دوره نوزادياز مرگ و ميريگشيپ

.عوامل همراه در سطح شهرستان رشت انجام گرفته است

)دسترسدر(آسان يريگبا روش نمونهسطح شهرستان رشت يهامارستانيدر بياز جامعه هدف مادران نوزادان بستر،ين مطالعه مقطعيادر:هامواد و روش

نوزاد يومعميهامراقبت،بند نافيها، مراقبتيزرديماريطه مراقبت نوزاد در هنگام بيح٣در يسؤاالتينامه حاواطالعات با استفاده از پرسش.ندانتخاب شد

. ل شدنديه و تحليتجزt-testانس و يز واريبا استفاده از آزمون آنال10spssشده در برنامه يجمع آوريهاداده. ديگرديآورجمع

% ٣/٧١،فيضـع يآگـاه % ٧/١٦ينمـرات آگـاه  يم بنديپس از تقس. سال مورد مطالعه قرار گرفتند٥٦/٢٦ين سنيانگيمادر با م٤٥٠ق ين تحقيدر ا:هاافتهي

و مادران سـاکن در شـهر   يسنيهار گروهيسال نسبت به سا٣٥تا ١٨ين مادران در گروه سنيچنهم. برخوردار بودندييباالياز آگاه% ١٢متوسط و يآگاه

ين نمره باالتريانگياز ميداريصورت معنهباند بودهشتريفرزند و ب٤يکه دارايو شاغل و مادرانيالت دانشگاهيو افراد با تحصنسبت به مادران ساکن در روستا

.برخوردار بودند

د يفراهم آيباشد و الزم است بستريمن منطقه متوسط يدر ا%) ٣/٧١(اکثر مادران ياز آن است که سطح آگاهيحاکين بررسيج اينتا:يريجه گينتبحث و 

.ها برطرف گرددين کاستيا،ازيمورد نيهانهيدر زميليتکميهانده با آموزشيتا در آ

مراقبت از نوزادان،يآگاه،مادران:هاد واژهيکل

١٣٨٨بهار،٢١-٢٥ص، اولم، شمارهبيستمجله پزشكي اروميه، دوره 

۰۹۱۴۴۴۷۸۴۹۴: تماس، تلفنی، دکتر رضا شرف٣٧پالک ،یبن بست شرف،یمومنريکوچه ام،یکاشف غربابانيخجان،ياله: آدرس مكاتبه

Email: sharafi_dr@yahoo.com

النيگيکودکان، دانشگاه علوم پزشکيهايماريار گروه بياستاد١

مقدمه

هـر کـودک نـو   ياول زنـدگ يد فرزنـد و روزهـا  تولي،دوران باردار

در يديـ ها دارد و تجربه جدخانوادهيبراياديزيبار عاطف،دهيرس

زا کـه از  وجود موارد تـنش ياز طرف.استيخانوادگيمراحل زندگ

يخـانوادگ يهـا ش و تـنش يباعث تشو،ن دوران استيملزومات ا

ک و يـ ولوژيبطينوزاد هم با توجه بـه شـرا  طرف ديگراز .شوديم

نـه  يازمند دقت و ظرافت فراوان در زمين،ک خاص خوديولوژيزيف

.استيدوره نوزاديهامراقبت
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ن يـ ها در مورد مسـائل خـاص ا  خانوادهيدر صورت عدم اطالع کاف

ت کارشـان  يـ فين باعث تنـزل ک يوالدو اضطراب يسردرگم،دوران

کنـد و  ياد مـ يوب مشکالت را زيک چرخه معيصورت شود و بهيم

زان مرگ ين ميشتريب.افتديز به مخاطره مينوزاد نيت سالمتيفيک

مـرگ و  ،ران رايسال در کشور ا٥ر يسال و ز١ر ين زر کودکايو م

. )١،٢(دهد يل مير نوزادان تشکيم

٦٧سال و نوزادان از سال ١ر يمرگ کودکان زيسه روند آماريمقا

سال به ١ر ير کودکان زيدهنده آن است که مرگ و منشان٨٠تا 

.کاهش داشـته اسـت  يزان اندکيمبهمقدار قابل توجه و در نوزادان

ن تماس را با نـوزادان دارا هسـتند بـاال    يشتريکه مادران بيياز آنجا

يعوامل خطر دوره نوزادها ونه مراقبتيمادران در زميبودن آگاه

عدم . استمؤثراريبسر نوزادانياز مرگ و ميريشگيتواند در پيم

تواند باعث عملكـرد  يمينوزاديهاآگاهي مادران در مورد مراقبت

ي هـا در اين دوره شود و در نتيجـه موجـب بيمـاري   هانادرست آن

زان يلذا واقف بودن بر م. مرگ و مير كودكان گردديگوناگون و حت

در سـطح  يات قابـل مالحظـه  ينه از اهمين زميمادران در ايآگاه

. )٣(برخوردار استيسالمت کشوريافتگيتوسعه 

العـه  نـه انجـام گرفـت، مط   ين زميـ کـه در ا يمتونيبراساس بررس

با توجه به مطالب فـوق بـر   ن منطقه اجرا نشده استيدر ايمشابه

ن يـ در ايقـ يتحق،سطح اطالع مـادران يابيمنظور ارزم بهيآن شد

يدنبال راهکارهاوضع موجود بهينه انجام داده تا پس از بررسيزم

. ميه اطالعات بدست آمده باشيبر پايق و کاربرديدق

هامواد و روش

جامعـه هـدف مـادران نـوزادان     ،يليتحل-يفيعه توصن مطاليدر ا

ن يـ از ا. باشنديمسطح شهرستان رشت يهامارستانيدر بيبستر

. انتخاب شـدند آسان يريگروش نمونهنفر از مادران به ٤٥٠ان يم

عنـوان  بـه ياز نفر بعـد يليمادر به هر دليدر صورت عدم همکار

. ن استفاده شديگزيجا

ن صـورت کـه   يشـدند، بـد  ل يق مصاحبه تکمياز طرهانامهپرسش

نه ين زميده در ايان آموزش ديق دانشجوينامه از طرسواالت پرسش

مـادران مـورد پرسـش بـدون اسـتفاده از      ده شـد و  ياز مادران پرس

نموده و براسـاس  هابه پرسشيياقدام به پاسخگويگونه منبعچيه

انتخـاب  ان يمـورد نظـر توسـط دانشـجو    يهـا نهيپاسخ مادران، گز

. ديگرد

بخش نخست مشخصـات  . شدينامه در دو بخش طراحفرم پرسش

سـطح  ،، شـغل يتعـداد حـاملگ  مـادر شـامل سـن مـادر،    يانهيزم

،يدوران بـاردار يهـا نـه مراقبـت  يوجود آموزش در زم،التيتحص

نامـه  بخش دوم پرسش. شخص آموزش دهنده و محل سکونت بود

مادران را در ارتبـاط بـا   يسؤاالت در سه گروه است که آگاهيحاو

مراقبت از بند نـاف و مراقبـت از   ،يدوره نوزاديعموميهامراقبت

.)٥،٤(دهديممورد سنجش قرار يزرديماريبهنگامنوزاد در 

ا يـ ازات درسـت  يعنوان شده امتيهابه جوابيان پرسشگريدر پا

ک از سـؤاالت  يـ سپس جمع نمرات مربوط بـه هـر   . غلط داده شد

مادران يصد محاسبه شده و نمره آگاهکييباال در مبناياهگروه

. دير گروه مربوطه محاسبه گرديدر ز

ب نمـره  يـ به ترتيف، متوسط و عاليضعين سطوح آگاهييتعيبرا

ـ ) فيضعيآگاه(٣٠کمتر از يآگاه يآگـاه (٦٠تـا  ٣٠ن ينمره ب

. شددر نظر گرفتهيعاليعنوان آکاههب٦٠و نمره بالتر از ) متوسط

ــاداده ــار ه ــزار آم ــرم اف ــتجز10spss-يدر ن ــه و تحلي ــدي . ل ش

يار بـرا يـ انحـراف مع ن ويانگيـ شـامل م يفيآمار توصيهاشاخص

يفـ يکيرهـا يمتغيبـرا يمطلق و نسـب يو فراوانيکميرهايمتغ

جهـت  t-testانس و يـ ر وارين از آزمـون آنـال  يچنـ هم. محاسبه شد

. ل اطالعات استفاده شديتحل

هاهيافت

ين سـن يانگيم. مادر مورد مطالعه قرار گرفتند٤٥٠ق ين تحقيدر ا

سـال  ٤١و حداکثر ١٦با حداقل ٥٦/٢٦±٣٧/٥افراد مورد مطالعه 

%) ٣/٥(نفـر  ٤٨،خانـه دار %) ٣/٩٣(نفـر  ٤٢٠از نظـر شـغل،   . بود

ــ  ــر ١٢و يشــاغل در بخــش دولت . شــغل آزاد داشــتند%) ٣/١(نف

،يير گـروه ابتـدا  يـ در پـنج ز يلين براساس سـطوح تحصـ  يچنهم

،يو دانشــگاهيش دانشــگاهيا پــيـ پلم يــد،رســتانيدب،ييراهنمـا 

ن تعـداد را گـروه   يو کمتر% ٠/٣٨پلم با ين تعداد را گروه ديشتريب

يهااز آموزش% ) ٥٧(نفر ٢٥٧. دادنديمل يتشک% ٠/٨يدانشگاه

ــوزاد ــديمراقبــت ن ــر ٩٦. برخــوردار بودن آمــوزش از%)٣/٢١(نف

مادر%) ٤(مورد ١٨پزشک بودند و %) ١٤(نفر ٦٣وندگان ماماده

عنـوان آمـوزش دهنـده    هر افراد را بـ يسا%) ٣/١٧(نفر ٧٨بزرگ و 

. نه ندادندين زميدر اينفر پاسخ١٩٥. گزارش نمودند

نشان يانهيزميرهايرا براساس متغين نمره آگاهيانگيم١جدول 

ن يشـتر يبيسنيهان گروهيبراساس اطالعات جدول در ب. دهديم

سال است که ٣٥تا ١٨يمربوط به گروه سنين نمره آگاهيانگيم

.)P>٠٠٢/٠(گر دارد يدار با دو گروه دياختالف معن

ن نمـره  يانگيـ مينظر محل سکونت مادران ساکن مناطق شـهر از

ين اخـتالف از نظـر آمـار   يداشتند که ايينسبت به روستايباالتر

.)P>٠٠١/٠(دار بوديمعن

مربـوط بـه افـراد    ين نمره آگاهيانگين ميالت باالتريبراساس تحص

ن در افـراد  يانگين ميترو کم٣٣/٤٧±٠٢/١٣بوده است يدانشگاه

ن سـطوح مختلـف   يکه در بـ ٩١/٣٨±٢٣/١٤ييالت ابتدايبا تحص
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پلم و دانشگاه يديهان گروهيدر بيدار آماريالت تفاوت معنيتحص

و افـراد  ) P>٠٠٨/٠(وجود داشت ييراهنماوييالت ابتدايبا تحص

. گر نداشتنديدار با دو گروه دياختالف معنيرستانيالت دبيبا تحص

مربوط به افراد شـاغل  ين نمره آگاهيانگين ميشتريبياز نظر شغل

گر يدار با دو گروه ديبوده است که اختالف معنيدر بخش خصوص

داشـت  يخـش دولتـ  دار و مـادران شـاغل در ب  شامل مادران خانـه 

)٠٤/٠<P(.

ين نمـره آگـاه  يانگيـ ن ميشتريشتر از بيفرزند و ب٤يمادران دارا

ين نمره آگـاه يانگين ميو کمتر) ٥٣/٤٧±١٥/١٢(برخوردار بودند 

فرزند بوده است ٢يمربوط به مادران دارا

مراقبـت  يهـا مـادران برخـوردار از آمـوزش   ين نمرات آگاهيانگيم

يآمـار دارمعنيبدست آمد، که اختالف )٩٢/٤٢±٢٢/١٤(ينوزاد

،ن افـراد آمـوزش دهنـده   يدر ب. نداشتيبا گروه فاقد دوره آموزش

.%)٥/٢١(اند داشتهيشتريماماها سهم ب

ح بـه سـواالت   يپاسخ صـح ينسبيراوانفب يترتبه٤يال٢جداول 

نوزاد، مراقبـت از بنـد   يعموميهانه مراقبتيزم٣نامه در پرسش

.دهديمرا نشان يزرديماريبت در بناف و مراق

% ٣/٧١،فيضـع يافراد مـورد مطالعـه ار آگـاه   % ٧/١٦يطور کلهب

.برخوردار بودندييباالياز آگاه% ١٢متوسط و يآگاه

گرفـت  يممحور را در بر ٧نوزاد که يعموميهانه مراقبتيدر زم

در مـورد زمـان دادن   %) ٧/٨٠(يزان آگـاه يـ ن ميباالتر) ٢جدول (

يعـ ينـه دفعـات طب  يدر زم%) ٣/٩(ن آن يو کمتـر يلـ يتکميذاغ

. اجابت مزاج بود

يزان آگـاه يـ ن ميشـتر يب) ٣جـدول  (نه مراقبت از بند ناف يدر زم

نـه  ين زميـ در مورد دفعات مراقبت از بند ناف بود کـه در ا %) ٧٠(

. بار در روز داده شد٢تا ١بر يپاسخ درست مبن

١تـا  (جواب درست %) ٣/١(مورد ٦در مورد زمان افتادن بند ناف 

پاسـخ  % ٤ز کردن بند ناف ينه تميو در زم. را اشاره کردند) يماهگ

% ٧/١٠د و ياستفاده از الکل سـف %) ٣/٧٥(درست داده و اکثر افراد 

. ز کردن بند ناف اشاره کردنديتمين را براياستفاده از بتاد

زان ين مياالترب) ٤جدول(يزرديماريدر مورد مراقبت از نوزاد در ب

بود کـه  يزرديماريه نوزاد در هنگام بيدر مورد روش تغذيآگاه

در مورد . ر مادر را پاسخ دادنديه با شيادامه تغذ%) ٧/٩٤(نفر ٤٢٦

بـر  يپاسـخ درسـت مبنـ   % ٣٨يمعمـول يمناسب بودن نور مهتـاب 

افراد عدم استفاده از % ٣٢. دادنديمعموليمهتابنامناسب بودن نور

ن يتـر عيرا گزارش کرده و شـا يزرديماريدر زمان بيرمانموارد د

ر خشـت  يو شـ %) ٧/٢٦(ن ينـه تـرنجب  ين زميـ گر در ايديهاپاسخ

. عنوان شد%) ٤(

مادران بر حسب مشخصات ين نمرات آگاهيانگيم:)١(جدول 

يانهيزم

متغيرها

ن نمرات يانگيم
يآگاه

)SD ±  Mean(

P-Value

ينگروه س
سال١٨ر يز

سال٣٥تا ١٨
سال٣٥يباال

٠٠/٣٦±٣٩/١١
٠٩/٤٣±١١/١٤*

١٨/٣٧±٧١/١٠

٠٠٢/٠

يمحل زندگ
شهر
روستا

٩٦/٤٤±٨٢/١٣
٦٦/٣٧±٦٤/١٢

٠٠١/٠

التيسطح تحص
ييبتداا

ييراهنما
رستانيدب

يش دانشگاهيپلم و پيد
دانشگاه

٩١/٣٨±٢٣/١٤*

٠٠/٤٠±٤٥/١٥*

٥٣/٤٢±٢٨/١٥
٦٥/٤٣±٥٥/١١*

٣٣/٤٧±٠٢/١٣*

٠٠٨/٠

نوع شغل
خانه دار

يدر بخش دولتشاغل
يشاغل در بخش خصوص

٧١/٤١±٥٩/١٣
٠٠/٤٧±٥٦/١٦
١١/٥٢±١٤/١٣*

٠٤/٠

يدفعات حاملگ
١
٢
٣

شتريو ب٤

٥٣/٤٣±٣١/١٤
٤٩/٣٧±١٨/١٢*

٩٤/٤١±٠١/١٣
٥٣/٤٧±١٥/١٢*

٠٠١/٠

يهابا گروهدارمعنياختالف post hoc LSDبر اساس آزمون *
.گر دارنديد

-توزيع فراواني نسبي پاسخ صحيح به سؤاالت پرسش:)٢(جدول 
.ي عمومي نوزاد در جمعيت مورد مطالعههانامه در زمينه مراقبت

ينسبيانفراويفراوانسؤال

٤٢٣/٩اجابت مزاجيعيدفعات طب

١٥٣٠/٣٤ن مدفوعيزمان اول

٢٨٨٠/٦٤ن ادراريزمان اول

١٨٩٠/٤٢ن استحماميزمان اول

٣٢٤٠/٧٢قنداق نمودن نوزاد

٩٣٧/٢٠دن نوزادينحوه خوابان

٣٦٣٧/٨٠يليتکميزمان دادن غذا
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رضا شرفي...شهرستان رشتيهامارستانيدر بينوزادان بسترمادران يآگاهيبررس

٢٤

سؤاالت ح بهيپاسخ صحينسبيع فراوانيتوز:)٣(جدول 

.ت مورد مطالعهينه مراقبت از بند ناف در جمعينامه در زمپرسش

ينسبيفراوانيفراوانسؤال

٣١٥٠/٧٠دفعات مراقبت از بند ناف

ز کردن بند ناف يتميکه براياماده

شوديماستفاده 

١٨٠/٤

٦٣/١زمان افتادن بند ناف

سؤاالت ح به يپاسخ صحينسبيع فراوانيتوز:)٤(جدول 

در يزرديمارينه بينه مراقبت از نوزاد در زمينامه در زمپرسش

.ت مورد مطالعهيجمع

ينسبيفراوانيفراوانسؤال

کم کردن يکه براياماده

شوديماستفاده يزرد

١٤٤٠/٣٢

٤٢٦٧/٩٤يه نوزاد دچار زرديروش تغذ

يمناسب بودن نور مهتابنا

يمعمول

١٧١٠/٣٨

گيريو نتيجهبحث

نـه  يمـادران در زم % ٣/٧١يمطالعه حاضر نشان داد که سطح آگاه

از % ١٢باشـد و تنهـا   يمـ در حد متوسط يدوره نوزاديهاقبتامر

. باال برخوردارنديآگاه

ن يينه تعيرغفوروند و همکاران در زميمشابه که توسط ميسردر بر

ران مـاد % ٨٢ز انجـام شـد   يـ مادران از مراقبت نـوزاد در تبر يآگاه

حاضـر  يج آن در توافق بـا بررسـ  يمتوسط بوده و نتايآگاهيدارا

ن يـي ز به منظـور تع يزاده نيو مهديدر مطالعه طالقان.)٦(باشديم

آگاهي و رفتار بهداشتي مادران در مورد نيازهاي بهداشتي كودكان 

ــنجان  ــتان رفس ــاهي ،در شهرس ــرد %) ٨/٦٨(آگ %) ٥/٧٢(و عملك

بهداشـتي كودكـان زيـر دو سـال در حـد      مادران در مورد نيازهاي 

.)٧(د يگزارش گردمتوسط 

ار کمتـر از  يمـادران بسـ  يسطح آگاهدر مطالعه حاضر يطور کلهب

ح يدن صـح يـ نه نحوه خوابانيدر زم،عنوان مثالهب. حد انتظار است

،ده استيرخوار به اثبات رسيشينوزاد که ارتباط آن با مرگ ناگهان

اجابت مزاج يعيدر مورد دفعات طب.ودهدرست بهاپاسخ% ٢٠تنها 

باشد کـه  يمح يصحهاپاسخ% ٣/١و زمان افتادن بند ناف % ٩فقط 

. ن استيش خاطر والديو تشوين مسائل هم از موارد نگرانيا

درمـان  يبـرا ينادرسـت خـانگ  يهـا درمانارتباط با استفاده از در 

از دارو بر عدم استفادهيمبنح يپاسخ صح% ٣٢فقط ينوزاديزرد

ن يدر همـ . غلط در جامعـه اذعـان دارد  يوجود باورهادادند که بر

مادران در يآموزشيازهاين نييمنظور تعکه بهيارابطه در مطالعه

% ٧/٤٦و % ٤/١٤ب يـ ترتانجام گرفت بهيرقان نوزاديمورد عوارض 

اظهـار  % ٩/٧٩ز يـ دانم دادنـد و ن يما نيافراد به سواالت پاسخ غلط 

ن يـي گر جهت تعيديدر بررس.)٨(از دارند يه به آموزش ننمودند ک

ينـوزاد يزرديمـار ياز بيو نگرش مادران شهرستان ساريآگاه

نه ين زميمادران در ايزان آگاهيکم بودند و ميآگاهيدارا% ٥/٧٥

، و يدر فرزنـدان قبلـ  يالت مـادر، سـابقه زرد  يبا سن، سطح تحص

).٩(داشت ردامعنيارتباط ياجتماعيسطح اقتصاد

از دفعات مراقبت از بند يدرستيمادران آگاه% ٧٠ن مطالعه يدر ا

منظور و همکاران بهObimboکه توسط يادر مطالعه.ناف داشتند

نـه مراقبـت از بنـد نـاف در     يو نگرش مـادران در زم ين آگاهييتع

عملکرد درست % ٦٦درست و يآگاه% ٤٠انجام شد ) ايکن(يروبينا

ن در مطالعه يچناز لمس بند ناف ترس داشتند، هم%٧١داشتند و 

Obimboياز مراکـز آموزشـ  يکسب آگـاه ،الت باالتريسطح تحص

نسبت به يدر مناطق متوسط شهري، سن باالتر مادر، زندگيدرمان

يهـا نسبت بـه خانـه  يو آجريسنگيهادر خانهيحومه، و زندگ

.)٨(وردار بودند باالتر برخياز سطح آگاهيدارمعنيطور هبيگل

يمـار يدر به نـوزاد  يدر مورد تغذهاپاسخ% ٧/٩٤حاضر يدر بررس

اسـت  ين سـاله س يد حاصـل کـار چنـد   يدرست بوده که شـا يزرد

جـه  يتـوان نت يمر مادر باشد و يه با شيه تغذيج و توصيترويکشور

آمـوزش و اطـالع   يرويگـذار هيکرد کـه در صـورت سـرما   يريگ

. توان داشتيمت را ج مثبيانتظار نتايرسان

سـطح  ،ين سن، محل زنـدگ يبيدارمعنيدر مطالعه حاضر ارتباط 

. بدسـت آمـد  يبـا سـطح آگـاه   يشغل و دفعات حاملگ،التيتحص

٣٥تـا  ١٨مربوط به سـن  يسنيهان گروهيدر بين آگاهيشتريب

و ١٨ر يـ ن زيمان در سنيو زايکه خطر حاملگيياز آنجا. سال بود

يجـه بـا توجـه بـه اطـالع رسـان      يتر است در نتشيسال ب٣٥يباال

رش و ين پـذ ين سنيرود زنان در ايمنه انتظار ين زميگسترده در ا

ن مطالعـه مـادران   يـ در ا. ز داشـته باشـند  ينيکمتريبالطبع آگاه

برخـوردار  ين آگاهيشتريپلم و باالتر از بيالت ديسطح تحصيدارا

.)١٠(باشد يمگريز مشابه مطالعات ديجه نين نتيکه ا. بودند

شتر از مادران يبيمادران شهرين نمره آگاهيانگيمين بررسيدر ا

زاده و همکـاران  کـه توسـط قـوام   يقيکن در تحقيبود ولييروستا

ش رشـد  يو نگرش مـادران دربـاره برنامـه پـا    يآگاهيجهت بررس

نـه  يدر زميين نمـرات مـادران روسـتا   يانگيکودکان انجام گرفت م

.)١١(ن شد ييتعياز مادران شهرشتر يش رشد بيپا

فرزنـد و  ٤يکـه دارا يدار و مـادران مادران شاغل نسـبت بـه خانـه   

يادر مطالعـه . برخوردار بودنديباالترين آگاهيانگيشتر بود از ميب

آگـاهي مـادران شـاغل نسـبت بـه      انجام گرفـت  يفيکه توسط شر

آگـاهي را  از نظـر تعـداد فرزنـدان بيشـتري     اما . دار بيشتر بودخانه
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٨٨، بهار ١، شماره ٢٠دوره مجله پزشکی اروميه

٢٥

مادران داراي يك فرزند و كمترين آن را مادران داراي بيش از سـه  

.)١٢(فرزند داشتند

ــ ــاه يدر بررس ــطح آگ ــه س ــر اگرچ ــادرانيحاض ــوزش يم ــه آم ک

ر مادران بدست آمد ويشتر از سايده بودند بيدينوزاديهامراقبت

عدم ل يدلهد بينبود که شادارمعنيين اختالف از نظر آماريکن ايل

نـه  ين زميـ مادران در ايازهايداده شده با نيهاآموزشيهماهنگ

. گردديماز مادران ارائه نيبر نيگر آموزش مبتنيان ديباشد و به ب

ن مـادران ييمتوسـط و پـا  يج مطالعه و سطح آگـاه يبا توجه به نتا

رد تا به انحاء مختلف اطالع يصورت گيشتريالزم است که تالش ب

بـه  ينـوزاد يهـا نـه مراقبـت  يدر زميآموزشـ يهاو برنامهيرسان

يهـا شـگاه يگـاه در زا ياحداث پان خصوصيدر ا.ابديمادران ارتقاء 

و يگــاه پزشــکيآمــوزش چنــد پا،بــزرگ جهــت آمــوزش مــادران

مشـاوره  ينترنتـ يت ايجـاد سـا  يا،اختصاص آن به مشاوره خـانواده 

مسـائل  جهـت آمـوزش  يونيا تلوزيييوين برنامه راديتدو،خانواده

،مارسـتان يب(اختصاص چند خط تلفن در هـر شهرسـتان   ،خانواده

کـه صـرفاً بـه مسـائل نـوزادان      ) يدرمان-يمراکز بهداشت،شگاهيزا

نه وجود يدر زمهاح خانوادهيصحيين راهنمايچنو هم،پاسخ دهد

يشـنهاد يپياز راهکارهاهابه آنيو نحوه دسترسين مراکزيچن

ينـوزاد يهـا نـه مراقبـت  يمـادران در زم يجهت ارتقاء سطح آگاه

. تواند باشديم
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