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مقایسه ویژگیهای زیستی مادران نوزادان کموزن با مادران نوزادان دارای وزن مطلوب
سحر شکوهی فر ،*1فاطمه ملقبه به ژینوس ملک
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چکيده
مقدمه :یکی از شاخصهایی که توسط مجامع بهداشتی بر آن تأکید میشود وزن هنگام تولد نوزاد است .مطالعه حاضر با هدف مقایسه
ویژگیهای زیستی مادران نوزادان کموزن با مادران نوزادان دارای وزن مطلوب است.
روش پژوهش :این پژوهش از نوع علی مقایسهای بود که در سال  1397-98بر روی  325نوزاد تازه متولدشده و مادران آنها در شهر
گرگان انجام گرفت .با استفاده از نمونهگیری تصادفی تعداد  171نوزاد کموزن و  154نوزاد با وزن مطلوب به همراه مادرانشان از بین
جامعه پژوهش انتخاب شدند و موردبررسی قرار گرفتند.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ویژگیهای زیستی و روانی و اجتماعی والدین
بود .دادههای پژوهش با استفاده از روش آماری خی دو و ضریب فای توسط نرمافزار  SPSSنسخه  22تحلیل شدند.
یافته ها :یافتههای آزمون کای دو ( )X2نشان داد بین دو گروه مادران نوزادان کموزن ومادران نوزادان با وزن مطلوب ازنظر سابقه
سقطجنین ( ،)P<۰٫۰۰1خونروی در دوران بارداری ( ،)P<۰٫۰۰1تحرک و استراحت مناسب ( )P<۰٫۰۰1و وضعیت تغذیه
( )P<۰٫۰۰1تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما بین آنها ازنظر سابقه فشارخون ( )P>۰٫۰۰1تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتيجهگيری :نتایج این پژوهش حاکی از آن است که برخی از ویژگیهای زیستی مادران بر کموزنی هنگام تولد نوزادان ،تأثیر
قابلتوجهی داشتند و میتوانند در برنامههای پیشگیری از تولد نوزادان کموزن موردتوجه بیشتری قرار گیرند.
کليدواژه :مادران باردار" نوزادان کموزن" نوزادان دارای وزن مطلوب" ویژگیهای زیستی
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مقایسه ویژگیهای زیستی مادران نوزادان کموزن با مادران نوزادان دارای وزن مطلوب

مقدمه:
بارداری یک فرآیند فیزیولوژیک منحصربهفرد و طبیعی در زندگی زنان است ،اما وجود بیماریهای زمینهای مادر و یا بیماریهای
غیرمنتظره مادر یا جنین میتواند سبب ناتوانی یا حتی مرگومیر مـادر و جنین شود .بارداری پرخطر وضعیتی است که درنتیجه
برخـی شرایط و عوامل زندگی ،سالمت و آسایش مادر و جنـین در حـال رشـد او به مخاطره میافتد .عوامل ایجادکننده بارداری
پرخطر را میتوان به دو عامل مـادری و جنینی تقسیم نمود .عوامل مادری شامل سن کمتر از  18و باالی  35سال ،وزن کمتر از 45
کیلوگرم و قـد کمتـر از  15۰سانتیمتر ،تعداد پنج بارداری و بیشتر ،سابقه مشکالت در بارداریهای قبلی ،خونریزیها ،ناهنجارهای
دستگاه تناسلی ،پرفشاری خـون ،ناسـازگاری  ،RHعفونـتهـا ،بیماریهای مزمن و ...عوامـل جنینـی شـامل ناهنجاریهـا ،عفونتهای
منتقلشده از طریق جفت ،قرار گرفتن در معرض داروهای تراتوژن یا مواد مخدر و وزن کم هنگام تولد و ...است ( .)1وزن هنگام تولد
یکی از عوامل اﺻلی تعیینکننده بقاء رشد جسمانی و مغزی آینده کودک بوده و نشانه معتبری از رشد داخل رحمی است ()2
ازآنجهت که کموزنی در هنگام تولد منجر به مرگومیر ،ازدیاد معلولیتها و بیماریها در دوران کودکی میشود ،شناخت عوامل مﺆثر
بر کموزنی و برطرف کردن این عوامل بسیار حاﺋز اهمیت است ( .)3گاهی اوقات نوزادانی با وزن کم متولد میشوند .نوزادان کموزن
هنگام تولد دارای وزن کمتر از  2.5کیلوگرم بدون در نظر گرفتن سن حاملگی هستند ،خواه دوره  9ماهه جنینی را گذرانده باشند و
خواه کمتر از  37هفته در رحم مادر بوده باشند ( .)4وزن پایین هنگام تولد با عوامل متعددی در ارتباط هستند ازجمله :حاملگی در
سنین پایین ،حاملگی بافاﺻله کم ،وزن و قد مادر ،سطﺢ اقتصادی و اجتماعی پایین ،تغذیه نامناسب ،بیماریهای مختلﻒ ،عدم
مراقبتهای بهداشتی دوران بارداری ،داروها ،عوارض مامایی و سقطجنین )5( 3همچنین استراحت ناکافی مادر یا فعالیت بیشازحد وی
( )۶فشارخون 4مادر ( ،)7خونروی در دوران بارداری ( )8در این دوران قابل تبیین است .کموزنی هنگام تولد ،یکی از جدیترین
مشکالت بهداشتی کودکان جهان امروز و شایعترین علّت مرگومیر دوره نوزادی است ( .)9کموزنی بهعنوان یک شاخص کلیدی
ارزیابی حرکت کشورها در جهت اهداف توسعه هزاره نشان میدهد که همچنان بیش از یکچهارم کودکان زیر پنج سال دنیا کموزن
هستند و این در حالی است که میزان شیوع کموزنی در کشورهای درحالتوسعه  2۶درﺻد گزارششده است .منطقه جنوب آسیا با
شیوع  4۰درﺻد باالترین شیوع را در بین کشورهای درحالتوسعه دارد و نیمی از کل کودکان کموزن دنیا در سه کشور حاضر در این
منطقه یعنی هند ،بنگالدش و پاکستان میباشند ،درﺻورتیکه شیوع کلی کموزنی در کودکان ایرانی  15٫5درﺻد گزارششده است
( .)11طبق گزارش یونیسﻒ حدود  ۶۰تا  8۰درﺻد از مرگومیر نوزادان در بین کودکان کموزن مشاهده میشود ( .)1۰یکی از اهداف
سازمان بهداشت جهانی در کشورهای درحالتوسعه آن است که حداقل  9۰درﺻد نوزادان در هنگام تولد دارای وزن  2٫5کیلوگرم یا
بیشتر باشند که نیازمند به آموزش مادران ازنظر بهداشت و تغذیه دوران بارداری و پیشگیری از زایمانهای مکرر است .لذا با کنترل
عوامل خطرزا که تابع شرایط زیستی ،اجتماعی و روانی است ،میکرد میتوان از بروز نوزادان کموزن جلوگیری کرد (.)8
نتایج پژوهشهای اقبالیان ( ،)19رجب پور و همکاران ( ) 17نشان داد که سابقه سقط در مادران نوزادان وزن پایین هنگام تولد بیشتر
از مادران نوزادان با وزن مطلوب هنگام تولد بود و سابقه سقطجنین مادر بهعنوان یکی از عوامل تعیینکننده و تأثیرگذار بر وزن نوزاد
هنگام تولد تاﺋید شده است .نتایج تحقیق بر کودکان کموزن در سالهای  2۰۰۶و  2۰۰5در دانشکده پزشکی نپال نشان داد عواملی
چون خونروی پیش از زایمان ،افزایش فشارخون و محدودیت رشد درون رحمی با کموزنی نوزادان به هنگام زایمان ارتباط دارد (.)15
در خصوص خونروی در دوران بارداری پژوهش بر  2۰82۰زن باردار نشان داد بین خونرویهای دوران بارداری و تولد زودرس ارتباط
زیادی وجود دارد ( .)15همچنین در حاملگیهای همراه با فشارخون مزمن پیامدهای نامطلوب افزایش مییابد و شدت محدودیت رشد
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جنین ارتباط مستقیمی با شدت فشارخون دارد ( .)1۶یافتههای زیادی بیانگر ارتباط بین تحرک و استراحت مناسب با کاهش وزن
نوزاد انجامشده است ( )15مادرانی که مراقبت کافی قبل از تولد دریافت نمیکنند و به فعالیت سخت فیزیکی میپردازند در معرض
عوارض حین تولد قرار دارند .زیرا خستگی جسمی و استراحت ناکافی موجب زایمان زودرس میشود .همچنین احتمال ضربه به شکم و
جنین برای مادرانی که به کارهای سخت فیزیکی مشغولاند ،بیشتر خواهد بود که پیامد آن میتواند خونروی ،پارگی رحم و درنهایت
تولد پیش از موعد و کموزنی نوزادان باشد ( .)15عوامل متنوعی روی سالمت مادر و جنین تأثیر میگذارند که یکی از آنها تغذیه
مناسب مادراست .زنان باردار مستعد سوءت غذیه هستند که ناشی از تغییرات هورمونی ،جسمی و متابولیک است .این تغییرات باعﺚ
افزایش نیازهای تغذیهای می شوند .در حقیقت رشد مناسب جنین دریافت مواد مغذی کافی و برآوردن نیازهای او رابطه نزدیکی با
تغذیه مادر دارد ( )12درﺻورتیکه مادر تغذیه کافی در طی بارداری نداشته باشد تغییرات غیرقابل جبرانی در جنین روی میدهد
( .)13مطالعات نشان می دهند که تغذیه مناسب مادر ،قبل و در طی بارداری باعﺚ کاهش یافتن مرگ کودک میشود بهطوریکه این
تأثیر بیشتر از تأثیر تغذیه در دوره پس از تولد است (.)14
برای تبیین پدیده کموزنی باید یک نگاه جامع به ابعاد متفاوت زیستی داشت .بیشتر تحقیقاتی که در مورد کموزنی نوزاد ،بهداشت و
تغذیه در ایران انجامگرفته است عوامل زیستی مهم را از قبیل سابقه سقطجنین ،تغذیه ناکافی مادر ،میزان استراحت و تحرک مادر،
فشارخون مادر ،خونروی در دوران بارداری کمترمورد توجه قرار داده است .لذا با کنترل عوامل خطرزا که تابع شرایط زیستی است،
میتوان از بروز نوزادان کموزن جلوگیری کرد .هدف اساسی این پژوهش ،مقایسه ویژگیهای زیستی مادران نوزادان کموزن با مادران
نوزادان دارای وزن مطلوب بود.
روش پژوهش:
طرح پژوهش علی  -مقایسهای از نوع پس رویدادی بود .جامعه آماری این پژوهش را نوزادان با وزن کمتر از  2٫5کیلوگرم و نوزادان با
وزن بیشتر از  2٫5کیلوگرم (مطلوب) ،متولدشده در طی سال  1397تا  1398در بیمارستانهای شهرستان گرگان به همراه مادرانشان
تشکیل دادهاند .سپس ،با توجه به مشخص بودن فهرست نوزادان و پروندههای زایمانی موجود ،پرونده  325نوزاد ( 171نوزاد کموزن و
 154نوزاد با وزن مطلوب) از  ۶بیمارستان شهرستان گرگان به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند و با توجه به هدف پژوهش
مادرانشان برای بررسی ویژگیهای زیستی (سابقه سقطجنین ،سابقه فشارخون ،وضعیت تغذیه ،خونروی در دوران بارداری ،تحرک و
استراحت مناسب) به پرسشنامه ویژگیهای زیستی و روانی و اجتماعی والدین افروز پاسخ دادند.
ابزار این پژوهش پرسشنامه ویژگیهای زیستی و روانی و اجتماعی والدین بود که در سال  1383توسط غالمعلی افروز نگارش شد .این
پرسشنامه دارای سه بخش اﺻلی است که بخش اول ویژگیهای زیستی ،بخش دوم مربوط به ویژگیهای شناختی و بخش سوم مربوط
به وضعیت روانی -اجتماعی والدین میشود؛ که شامل  8۰سﺆال وگویه بود .در این پژوهش از سﺆاالت بخش اول ،مربوط به ویژگیهای
زیستی استفاده شد که سﺆاالت بهﺻورت دو گزینهی بله و خیر و همچنین عالی ،خوب ،متوسط وضعیت نمره گزاری میشد .نمره کل
از جمع نمره همه خرده مقیاسها به دست آمد .همسانی درونی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ مقدار  ۰٫85و همچنین
روایی ﺻوری و اعتبار 5آن با روش کودرریچارسون 2۰ ۶مقدار  ۰٫88بهدستآمده است ( .)28همچنین افروز و همکاران ) (1398ضریب
پایایی فهرست پرسشنامه ویژگیهای زیستی و روانی و اجتماعی والدین را  ۰٫78برآورد کردند (.)34
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یافتههای پژوهش:
یافتهها مربوط به کموزنی نوزادان هنگام تولد در شهرستان گرگان با توجه به ویژگیهای زیستی (سابقه سقطجنین ،سابقه فشارخون،
وضعیت تغذیه ،خونروی در دوران بارداری ،تحرک و استراحت مناسب) مادران نوزادان کموزن و مادران نوزادان با وزن مطلوب که با
استفاده از آزمون خی دو و ضریب فای انجام شد در جداول  1و  2اراﺋه شده است.
جدول شماره  :1مقایسه فراوانی ویژگیهای زیستی در بين دو گروه با وزن کمتر از  2٫۵کيلوگرم و بيشتر از 2٫۵
کيلوگرم
Table 1. A comparison of the frequency of biological characteristics between the two
groups with weight of less than 2.5 kg and more than 2.5 kg
<2٫۵کيلوگرم
سطوح >2٫۵کيلوگرم
متغير
تعداد درصد

تعداد درصد
فراوانی

فراوانی
بلی

135

78.94٪

89

57.79٪

خير

3۶

21.۰5٪

۶5

42.2۰٪

بلی

42

24.5۶٪

35

22.72٪

خير

129

75.43٪

119

77.27٪

48

28.۰7٪

18

11.۶8٪

خير

123

71.92٪

13۶

88.31٪

استراحت بلی

1۰1

59.۰۶٪

131

85.۰۶٪

مناسب

خير

7۰

4۰.93٪

23

14.93٪

وضعيت تغذیه

عالی

23

13.45٪

43

27.92٪

خوب

59

34.5۰٪

85

55.19٪

متوسط 52

3۰.4۰٪

19

12.33٪

37

21.۶3٪

7

4.54٪

سابقه سقطجنين
سابقه فشارخون
در

خونروی
بارداری
تحرک

و

دوران بلی

ضعيف
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جدول شماره  :2نتایج ویژگیهای زیستی مادران دارای نوزاد با وزن کمتر از  2٫۵کيلوگرم و بيشتر از  2٫۵کيلوگرم
Table 2. The results of biological characteristics of mothers with infants weighting less than
2.5 kg and more than 2.5 kg
متغير

خی دو ضریب
x2

فای

سابقه سقطجنين

1۶.93

۰.23

سابقه فشارخون

۰.15

۰.۰2

13.43

۰.2۰

2۶.81

۰.18

4۰.۰5

۰.35

خونروی در دوران
بارداری
تحرک و استراحت
مناسب
وضعيت تغذیه

در نتایج پژوهش آزمون خی دو نشان میدهد بین دو گروه مادران نوزادان کموزن و نوزادان با وزن طبیعی در متغیر سابقه سقطجنین
 73٫۶8درﺻد مادران دارای نوزاد کموزن سابقه سقطجنین داشتند درحالیکه  57٫79درﺻد از مادران دارای نوزاد با وزن مطلوب،
دارای سابقه سقطجنین بودند .نتایج نشان داد ( X2=1۶٫93 ،P<۰٫۰۰1با ضریب فای  )۰٫23بین دو گروه از مادران ،ازنظر سابقه
سقطجنین تفاوت معناداری وجود دارد.
در متغیر سابقه فشارخون  24٫5۶درﺻد از مادران دارای نوزاد کموزن سابقه فشارخون در دوران بارداری داشتند .درحالیکه در 22٫72
درﺻد از مادران دارای نوزاد با وزن مطلوب سابقه فشارخون در دوران بارداری مشاهده شد .نتایج نشان داد ( X2=۰٫15 ،P>۰٫۰۰1با
ضریب فای  )۰٫۰2بین دو گروه از مادران ازنظر سابقه فشارخون تفاوت معناداری وجود ندارد.
در متغیر خونروی در دوران بارداری  28٫۰7درﺻد مادران دارای نوزاد کموزن خونروی در دوران بارداری داشتند درحالیکه در 11٫۶8
درﺻد از مادران دارای نوزاد با وزن مطلوب خونروی در دوران بارداری مشاهده شد .نتایج نشان داد ( X2=13٫43 ،P<۰٫۰۰1با ضریب
فای  )۰٫2بین دو گروه از مادران ازنظر خونروی در دوران بارداری تفاوت معناداری وجود دارد.
در بین دو گروه مادران نوزادان کموزن و نوزادان با وزن طبیعی در متغیر تحرک و استراحت مناسب  59٫۰۶درﺻد مادران دارای نوزاد
با وزن کم ،تحرک و استراحت مناسب در دوران بارداری داشتند .درحالیکه  85٫۰۶درﺻد از مادران دارای نوزاد با وزن مطلوب ،تحرک
و استراحت مناسب در دوران بارداری داشتند .نتایج نشان داد ( X2=2۶٫81 ،P<۰٫۰۰1با ضریب فای  )۰٫18بین دو گروه از مادران و
تحرک و استراحت آنها در دوران بارداری با وزن هنگام تولد تفاوت معناداری وجود دارد.
در متغیر وضعیت تغذیه  13٫45درﺻد (عالی)  34٫5درﺻد (خوب) از مادران دارای نوزاد کموزن وضعیت تغذیه مناسب در دوران
بارداری داشتند .درحالیکه در ( 27٫92عالی) درﺻد و  55٫19درﺻد (خوب) از مادران دارای نوزاد با وزن مطلوب وضعیت تغذیه خوب
در دوران بارداری مشاهده شد .نتایج نشان داد ( X2=4۰٫۰5 ،P<۰٫۰۰1با ضریب فای  )۰٫35بین دو گروه از مادران ازنظر تغذیه در
دوران بارداری تفاوت معناداری بر وزن هنگام تولد وجود دارد.
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بحث و نتيجهگيری:
وزن هنگام تولد یکی از مهمترین ،سادهترین و رایجترین شاخصهای بهداشتی و پیشبینی کننده وضعیت سالمتی در بزرگسالی است.
داشتن وزن متعادل هنگام تولد یکی از اولویتهای سیستم بهداشت و درمان در بیشتر کشورهای ﺻنعتی و توسعهیافته است .این
شاخص برای ارزیابی رشد و وضعیت سالمتی نوزادان در هر کشور استفاده میشود ( .)18وزن پایین هنگام تولد یکی از دالیل اﺻلی
مرگومیر در نوزادان و شیرخواران بوده و به همراه نابهنجاریهای مادرزادی نقش بسزایی در عوارض دوران کودکی دارد ( .)19پژوهش
حاضر به مقایسه برخی از ویژگیهای زیستی مﺆثر با وزن نوزاد به هنگام تولد در شهر گرگان پرداخت.
نتایج بهدستآمده مربوط به متغیر سابقه سقطجنین در دوران بارداری در بین دو گروه مادران نوزادان با وزن کم ( )78٫94و مادران
نوزادان با وزن مطلوب ( )57٫79نشان داد تفاوت معناداری ( )P<۰٫۰۰1میان وزن نوزادان به هنگام تولد باسابقه سقطجنین مادران در
دوران بارداری وجود دارد که بر دادههای پژوهش اقبالیان درباره سقطجنین با فراوانی  ۶2نفر ( )21٫7برای مادران نوزادان کموزن و
فراوانی  1۶3نفر ( )13٫4برای مادران نوزادان با وزن مطلوب مطابقت داشت و همینطور با نتایج حاﺻل از مطالعات رجب پور (،)17
چابرا 7و همکاران ( )2۰و ناهر )21( 8مطابقت دارد؛ بنابراین سابقه سقط بهعنوان عاملی تعیینکننده و تأثیر گزار بر وزن نوزاد به هنگام
تولد تاﺋید شده است .تحلیل یافتههای مربوط به متغیر سابقه فشارخون در دوران بارداری در بین دو گروه مادران نوزادان با وزن کم
( )24٫5۶و مادران نوزادان با وزن مطلوب ( )22٫72نشان داد تفاوت معناداری ( )P>۰٫۰۰1میان وزن نوزادان به هنگام تولد باسابقه
فشارخون مادران در دوران بارداری وجود ندارد که با یافتههای زاهد پاشا ( ،)22ریم و همکاران ( )23و زر بخش ( )15که رابطه
معناداری را بین فشارخون مادران با وزن نوزاد هنگام تولد نشان نداد مطابقت داشت اما با نتایج بهدستآمده از پژوهش فالح ( )24و
ویکستروم )25( 9و بیکر )2۶( 1۰مطابقت نداشت .ناآگاهی مادران از نقش و اهمیت فشارخون در دوران بارداری که میتواند سالمتی
مادر و جنین را تهدید کند باعﺚ شده است تا به این متغیر اهمیت الزم را ندهند و اقدامات الزم جهت کنترل آن انجام ندهند .تحلیل
یافتههای مربوط به متغیر خونروی در دوران بارداری در بین دو گروه مادران نوزادان با وزن کم و مادران نوزادان با وزن مطلوب
( )11٫۶8نشان داد تفاوت معناداری ( )P<۰٫۰۰1میان خونروی در دوران بارداری وزن نوزادان به هنگام تولد وجود داشت که با نتایج
یانگ و همکاران ( ،)27اشراقیان ( ،)35طالبیان ( )۶و رجب پور ( )17مطابقت داشت .خونروی در دوران بارداری میتواند سالمتی
جنین را تهدید و باعﺚ سقط جنین شود و خطر زایمان زودرس را افزایش دهد و منجر به تولد نوزاد نارس شود .با توجه به نتایج
بهدستآمده ارزیابی مادران ازنظر متغیر تحرک و استراحت مناسب در دوران بارداری در بین دو گروه مادران نوزادان با وزن کم
( )59٫۰۶و مادران نوزادان با وزن مطلوب ( )85٫۰۶نشانگر تفاوت معناداری ( )P<۰٫۰۰1میان تحرک و استراحت مناسب وزن نوزادان
به هنگام تولد بود که نتیجه این پژوهش با نتایج تاکیتو 11و بنسیو ،)29( 12طالبیان ( ،)8زیدآبادی ( )4و زر بخش ( )15همسو بود.
خستگی جسمی ،استراحت ناکافی ،فعالیت سخت فیزیکی و یا عدم تحرک در دوران بارداری میتواند سالمت جنین را به خطر اندازد و
موجب زایمان زودرس شود .درنهایت تحلیل یافته های مربوط به متغیر تغذیه در دوران بارداری در بین دو گروه مادران نوزادان با وزن
کم (عالی  13٫45و خوب  )34٫5و مادران نوزادان با وزن مطلوب (عالی  27٫92و خوب  )55٫19نشان داد تفاوت معناداری
( )P<۰٫۰۰1میان تغذیه مناسب و وزن هنگام تولد وجود دارد که با نتایج دل آرام ( ،)3۰خوشابی و ساراسواتی ( ،)31فداکارسوقه ()32
و اسدی ( )14مطابقت داشت .یافتههای پژوهشی نشانگر اهمیت تغذیه مناسب مادر در هنگام بارداری میباشند زیرا عدم استفاده از
7
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مواد غذایی مناسب می تواند جنین را ضعیﻒ و رشد او را به خطر اندازد .اهمیت تغذیه ﺻحیﺢ و کافی در دوران بارداری ،هم برای مادر
و هم برای جنین کامالً آشکار است زیرا سالمتی افراد تا حد زیادی به دریافت مواد غذایی و ساختار تغذیه آنها در دوران جنینی
بستگی دارد .رژیم غذایی ناسالم و ناکافی مادر ،رشد مغز جنین را به خطر میاندازد .به همین دلیل است که عقبماندگی ذهنی ناشی
از سوءتغذیه مادر ،در کشورهای درحالتوسعه رایج است (.)33
نتایج این پژوهش نشان داد که برخی از ویژگیهای زیستی مادران ازجمله سابقه سقطجنین ،سابقه فشارخون ،خونروی در دوران
بارداری ،تحرک و استراحت مناسب و وضعیت تغذیه بر وزن نوزاد هنگام تولد مﺆثر بوده است .وزن هنگام تولد یکی از مهمترین عوامل
تعیینکننده احتمال بقا و رشد و نمو توأم با سالمت کودک است ازاینرو میزان بروز تولد نوزاد کموزن یکی از شاخصهای مهم
بهداشتی محسوب میشود.
کاربرد پژوهش:
با توجه به اینکه وزن کم هنگام تولد زمینهساز انواع مشکالت فردی ،خانوادگی و اجتماعی است میبایست مراقبتهای دوران بارداری
را جدی گرفت که این امر مستلزم برنامهریزی و پیگیریهای جامع درزمینه آموزش و باال بردن سطﺢ آگاهی مادران و خانوادهها با
اجرای برنامههای آموزش بهداشتی است وجود آگاهی در مورد دوران بارداری میتواند بر رشد بهینهی نوزادان در دورهی بارداری تأثیر
مثبت داشته باشد و این آگاهی موجب حفظ سالمت و رعایت مساﺋل بهداشتی در بین زنان باردار و به دنبال آن تولد نوزادان با وزن
طبیعی شود.
محدودیتهای پژوهش:
ازآنجاکه هر پژوهش در بطن خود دارای محدودیتهایی است ،این پژوهش نیز از این قاعده مستثنا نبوده است و نیاز به بررسی دقیق و
همهجانبه ابعاد گوناگون ویژگیهای زیستی دارد که پژوهش حاضر فقط به برخی از ویژگیهای زیستی مذکور پرداخت .لذا به
پژوهشگران پیشنهاد میشود سایر عوامل زیستی مرتبط با کموزنی همچون سابقه بیماریهای مادر ازجمله بیماریهای قلبی عروقی،
سرطانها ،دیابت ،آسم ،تیروﺋید ،چندقلوزایی و سابقه مصرف الکل و غیره بررسی شود تا بتوان طرح پیشگیری کاملتری را پیاده کرد.
مالحظات اخالقی:
با توجه به اهمیت پژوهشهای آموزشی و تأثیر این پژوهشها بر شرکتکنندگان و پژوهشگران آموزشی ،پایبندی به اﺻول اخالقی
اقدامی ضروری است .ازاینرو ،در مقاله حاضر به مالحظات اخالقی در پژوهشهای آموزشی پرداخته شد .پیش از شروع کار از
شرکتکنندگان رضایتنامه کتبی دریافت شد و از موضوع و روش اجرای مطالعه مطلع شدند .به آنها اطمینان داده شد که اخالق
پزشکی رعایت شده و اطالعات خصوﺻی و شخصیشان محرمانه باقی میماند و نتایج در ﺻورت تمایل برای آنها تفسیر شد و با
مشاهده هرگونه اختالل ،راهنماییهای الزم جهت پیگیری به داوطلبین اراﺋه شد و خاطرنشان گردید که مشارکت در تحقیق هیچگونه
بار مالی برای آنها ندارد و این پژوهش مطابق با موازین اخالقی و فرهنگی آزمودنی جامعه بود.
تضاد منافع:
انجام این پژوهش هیچگونه تضاد منافع را برای نویسندگان به دنبال نداشته است.
سپاسگزاری
از تمامی مسئولین و کارکنان محترم بیمارستانها و کلیه عزیزانی که به ما در انجام این پژوهش یاری رسانیدهاند ،قدردانی میشود.
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