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 چکیده

تولد نوزاد نارس و بستری او در بخش مراقبت های ویژه نوزادان تجربه ای استرس زا  مقدمه و هدف:  

این والدین با برای مادران محسوب می شود که بر کیفیت زندگی و خودکارامدی آنها تاثیرگذار است. 

در مقایسه با مادرانی  های متعدد عاطفی، روانی اجتماعی، مالی و موقعیتی روبرو هستند که آنان را استرس

که نوزادان سالم و ترم دارند در خطر مشکالت عدیده ی روانشناختی قرار می دهد. بنابراین حمایت روانی 

اجرای تأثیر اجتماعی والدین، قسمتی از مراقبت سطح باال در نوزادان می باشد، این مطالعه با هدف تعیین 

آمدی و کیفیت زندگی مادران نوزادان نارس بستری در کار-حمایتی توسط همتایان بر خود-بسته آموزشی

 انجام شد.  بخش مراقبت های ویژه نوزادان

-اجرای بسته آموزشیتأثیر تعیین با هدف  یک مطالعه نیمه تجربی است کهاین مطالعه روش اجرا: 

راقبت کارآمدی و کیفیت زندگی مادران نوزادان نارس بستری در بخش م-حمایتی توسط همتایان بر خود

مادر نوزاد نارس  ۷۰بیمارستان حضرت ولیعصر)عج( انجام گرفته است. این مطالعه بر روی  های ویژه نوزادان

گرم بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان  25۰۰تا  15۰۰هفته با وزن  3۷تا  3۰با سن حاملگی 

آموزش داده شد.  زاد نارس را داشته اندنفر از مادرانی که تجربه تولد نو 3 ابتدا بهبیمارستان انجام گردید. 

تمامی مادرانی که نوزاد آن ها در بخش بستری بودند و معیارهای ورود را دارا بودند به صورت در  سپس 

دسترس به پژوهش وارد شدند. روش نمونه گیری در دسترس در گروه مداخله و کنترل انجام شد و نمونه ها 

حمایتی -نترل و مداخله تخصیص یافتند. قبل از اجرای بسته آموزشیبه صورت تصادفی ساده به دو گروه ک

کارآمدی و کیفیت زتدگی توسط مادران گروه کنترل و مداخله تکمیل می -توسط همتایان پرسشنامه خود

حمایتی توسط مادران همتا در قالب یک کتابچه -شد و سپس به مادران گروه مداخله بسته آموزشی

ر سه جلسه یک ساعته آموزش داده شد.در پایان مطالعه و یک ماه بعد از مداخله آموزشی و فیلم آموزشی د

مجددا پرسش نامه ها تکمیل شدند. در پایان تجزیه و تحلیل داده ها در دو گروه کنترل و مداخله مورد 

 بررسی و مقایسه  قرار گرفت.

ت زندگی بالفاصله  و یک ماه بعدد از که میانگین نمره کیفینتایج حاصل از این مطالعه نشان داد یافته ها: 

بین گروه گروه مداخله و کنترل تفاوت معنادار آماری داشته است. هم چنین نتایج نشدان داد کده آمدوزش 

بین دو  اما نمره کل خودکارامدی  )pهمتا بر بعد باور های موقعیتی خودکارامدی موثر است

 .   )pگروه اختالف معناداری وجود نداشت



حمایتی توسط همتایان مادران -نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با اجرای بسته آموزشینتیجه گیری: 

نوزادان نارس در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان کیفیت زندگی مادران نوزادان نارس افزایش پیدا کرده و هم 

ادری مادران نوزاد نارس شده است. خودکارامدی درک شده مموقعیتی های در بعد باور بهبود چنین سبب 

آموزش از طریق همتا می تواند  به عنوان جزء مهم مراقبت خانواده محور در نظر گرفته شود و با وجود 

 کمبود شدید پرسنل پرستاری، کمک شایانی به امر مراقبت ودرمان نوزاد نارس می کند.

 ، آموزش همتا نوزاد نارس، مادر، خودکارامدی، کیفیت زندگیکلمات کلیدی: 
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Abstract 

Introduction: The birth of a premature baby and his hospitalization in the neonatal 

intensive care unit is a stressful experience for mothers that affects their quality of 

life and self-efficacy. These parents face a variety of emotional, psychological, 

social, financial, and situational stresses that put them at risk for many 

psychological problems compared to mothers with healthy, full-term neonates. 

Therefore, psychosocial support of parents is part of high-level care in babies. This 

study was conducted to determine the effect of implementation of educational-

support package by peers on self-efficacy and quality of life of mothers of 

premature neonates admitted to neonatal intensive care unit. 

Methods: This study was a quasi-experimental study that was conducted to 

determine the effect of peer-to-peer training-support package on self-efficacy and 

quality of life of mothers of preterm infants admitted to the neonatal intensive care 

unit of Hazrat Valiasr Hospital. This study was performed on 70 mothers of 

premature infants with a gestational age of 30 to 37 weeks weighing 1500 to 2500 g 

hospitalized in the neonatal intensive care unit of the hospital. First, 3 mothers who 

had the experience of giving birth to a premature baby were trained. Then, all 

mothers whose infants were hospitalized and met the inclusion criteria were 

accessible to the study. Available sampling method was performed in the 

intervention and control groups and the samples were randomly assigned to the 

control and intervention groups. Before the implementation of the educational-

support package by the peers, the self-efficacy and quality of life questionnaire was 

completed by the mothers of the control and intervention group and then the 

mothers of the intervention group received the educational-support package by the 

mothers in the form of an educational booklet and educational video in three 

sessions. The questionnaire was completed at the end of the study and one month 

after the intervention. At the end, the data were analyzed and compared in two 

groups of control and intervention. 

Results: The results of this study showed that the mean score of quality of life 

immediately and one month later was significantly different between the 

intervention and control groups. The results also showed that peer training is 

effective on the dimension of self-efficacy situational beliefs (p≤0 / 0001) but there 

was no significant difference in the total score of self-efficacy between the two 

groups (p≤0 / 0001). 

Conclusion: The results of the present study showed that with the implementation 

of educational-support package by the counterparts of preterm neonates in the 

neonatal intensive care unit, the quality of life of preterm infants has increased and 

also improved the perceived situational self-efficacy beliefs of preterm babies. Peer 

education can be considered an important component of family-centered care and 

despite the severe shortage of nursing staff, it contributes significantly to the care 

and treatment of premature babies. 
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