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 چکیده 

 

افزایش اثر بخشی آموزش مراقبت های پس از زایمان برای مادر در جهت بااببردن وواااایی    زمینه و هدف :

مراقبت از خود و اوزاد، یک راهکار مهم در اروقاء سالمت مادر و اوزاد اسات  ایام ملاه اا باا هایی و  ا م       

آموزشی مادر بر آگاهی و عملکارد مراقبتهاای دوران    واث رآموزش مراقبتهای ب ی از زایمان مبتنی بر ا ازهای

 افاس ااجام شی  

افر از مادران زایمان کرده واجی شرایط 201در ایم ملاه ا از اوع ا ما وجربی با گروه کنترل،  : روش بررسی

درشهر اروم ا،  با روش امواا گ ری مستمر ااتخاب و با روش وخص ص وصاادفی   در ب مارستان امام رضا)ع(

در دو گروه کنترل و میاخلا قرار گرفتنی  برای گردآوری داده ها از پرسشناما دموگراف اک و ابازار سانجش    

هاا مققا     ، ایام پرسشاناما  های آموزشی مادر استفاده شیچک ه ست ا از آگاهی وابزار سنجش عملکرد و

   ه بودگردیی مون مجید و   مایی آن از طری  آزاعتبار پرسشناما ها ووسط اعتبار مقتوا و پای وساختا بودای 

، گروه میاخلا دریافت کننایه آماوزش   دگروه کنترل دریافت کننیه آموزشها بلور روو م و ووسط پرسنل بو

ووساط   مبتنی بر ا ازهای آموزشی مادر بر اساس چک ه ست ا ازسانجی و بلاور مجازا و چهاره باا چهاره      

( ااجام شی  سانجش آگااهی   21وا20رخ ص و روز ؛ آموزش با هر دو گروه در دوجلسا ) قبل وپژوهشگر بود

هفتا ب ی از زایمان و سنجش عملکرد در دو  6روز ب ی و  21وا20در سا مرحلا، قبل آموزش )روز ورخ ص(،

ماورد وجزیاا و    SPSS19 هفتا ب ی از زایمان ب مل آمی؛ اتایج ووسط ارم افزار 6روز ب ی و  21وا20جلسا، 

 وقل ل قرار گرفت 

بر اساس یافتا های ایم پژوهش، دو گروه کنترل و آزمون از اظر متغ رهای جم  ت شناختی  : یافته ها

م ااگ م امت از پرسشناما آگاهی در قبل از آموزش، در هر دو گروه  وفاوت آماری  (؛p<002/0) همگم بودای

م زان امت از پرسشناما هفتا ب ی از زایمان ،   6روز ب ی و 21وا20م ناداری ایاشت وهی ب ی از میاخلا در 

(؛ م ااگ م امت از عملکرد در p<002/0) آگاهی در گروه میاخلا بلور م ناداری ب شتر از گروه کنترل شی

 میاخلا، در گروه آزمون بلور م ناداری ب شتر از گروه کنترل شی از هفتا ب ی 6و   روز ب ی 21وا 20

(002/0>p)   

های ب ی از زایمان مبتنی بر ا از های آموزشی ماادر،   آموزش مراقبتایم ملاه ا اشان داد کا  : نتیجه گیری

های دوران افاس مادران می شاود؛   بهبود عملکرد مراقبت اسبت با آموزش روو م،  موجب افزایش آگاهی و

پ شنهاد می گردد از ایم روش آموزشی در آموزش روو م ب ی از زایمان در ب مارستااها و مراکاز بهیاشاتی و   

 استفاده شود  درماای

 آگاهی، عملکرد ،ا ازآموزشیمراقبتهای ب ی از زایمان،  آموزش، : کلید واژه ها

 



 

 

 

Tehran University of Medical Sciences 

 

School of Nursing and Midwifery 

 

 

Evaluation of effect of postpartum care education based 

on maternal educational needs on knowledge and practice 

of postpartum care 

 

 

 

 

 

 

A thesis/dissertation submitted as partial fulfillment of the requirements for Master of 

Science (MSc) Degree 

midwifery (management) 

 

 

 

Supervisor 

Shahnaz Golyan Tehrani 

 

 

Consultants 

Leila Neisani Samani 

Dr.Abbas Rahimi Foroushani 

 

 

 

 

 

 

 

By 

Nasrin Karimi 

 

2016 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Background and Aims: Introduction &purpose increase of effectiveness of 

postnatal care for mothers to enhance their self and baby care is a important 

approach for improving maternal and newborn health .This study was 

conducted with the aim of determining the effects of postpartum care education 

based on educational needs of mothers on puerperium care knowledge and 

practice. 

 

Material & Methods: In this quasi-experimental study with 102 samples of 

postpartum eligible members who were selected with continuous sampling and 

then they were randomly assigned to case and control groups. Demographic and 

researcher made knowledge and practice  questionnaires and mother‘s 

educational needs checklist were used to gather data. Control group receiving 

routine education from staffs and intervention group received separated face to 

face education from researcher in two sessions that performed before and 10-15 

days after discharge. Evaluation was conducted in three stages: Before   

education of discharge, 10th- 15
th
 day and 6 weeks after delivery. Results were 

analyzed by spss19. 

Results: average of knowledge scores before education has not meaningfully 

difference; But scores in 10-15
th

 day  and 6 weeks after delivery, knowledge in 

intervention group was meaningfully higher than control groups (p<0/001); 

Average of practice scores in 10-15
th
 and 6 weeks after delivery in intervention 

group was meaningfully higher than control groups (p<0/001). 

 

conclusion: Postpartum care education based on educational needs of mothers 

comparing to routine education increase puerperal care knowledge. It is 

suggested that this educational method used as a routine postpartum educational 

method in hospitals and health care centers. 
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