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Abstract
Introduction: Nausea and vomiting is the prevalent complications of early pregnancy; the severity of its symptoms can decrease with different protections. This
study was conducted to determine the effect of family-oriented consultation on nausea and vomiting in pregnant women.
Methods: In this quasi-experimental study 90 pregnant women referring to
Famenin health care centers in 2017 were selected and assigned randomly in study
and control croups. The data gathering tool was demographic information, midwifery, nutrition, psychological and standard questionnaire of PUQE, which were
completed at the beginning of the study and two weeks after the completion of intervention. The intervention was conducted through two weekly counseling sessions
with pregnant women and their family. The content of the consultation sessions
was about diet, lifestyle, and family supports. The control group received just the
routine prenatal care. Finally, the data was analyzed using descriptive and analytical
statistics by SPSS16.
Results: Our results showed that the two groups were statistically similar in demographic and midwifery features. According to the results there was a significant
reduction about the mean scores of nausea and vomiting severity in the study group
after the intervention (P<0.05). However, there was a significant difference between
the mean scores of nausea and vomiting severity in the study group before and after
the intervention too (P<0.05).
Conclusions: Family-based counseling can reduce the severity of nausea and
vomiting in prenatal women. So, it is recommended as an effective, safe and accessible treatment method.
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چکیده
مقدمه :تهوع و استﻔراغ ،از شکايتهای شايﻊ اوايل بارداری است كه با ﺣمايتهاي مﺨتلﻒ شدت عالﺋم آن كاهﺶ
مييابد .مﻄالعۀ ﺣاﺿر با هدف تعیین تﺄﺛیر مشاورة خانوادهمحور بر شدت تهوع و استﻔراغ بارداری در زنان نﺨست
باردار ،انجام شد.
روش کار :اين مﻄالعۀ كارآزمايی بالینی دو گروهی (براساس تﺨصیﺺ تصادفی) روی  90نﻔر از مادران نﺨست
باردار مراﺟعهكننده به مراكز بهداشتی درمانی شهرستان فامنین در سال  1396انجام شد .مداخله در گروه آزمون
شامل  2ﺟلسه مشاورة هﻔتﮕی با مادر باردار و خانوادة ايشان در خصوص رژيم ﻏذايی ،سبك زندگی و افزايﺶ
ﺣمايت خانواده بود .گروه كنترل مراقبتهای معمول را دريافت كردند .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسﺶنامۀ
اطالعات دموگرافیك ،مامايی ،تغذيه و عوامل روﺣی روانی بود .همﭽنین از پرسﺶنامۀ استاندارد تهوع و استﻔراغ
بارداری ( )PUQEبرای سنجﺶ شدت تهوع و استﻔراغ در ابتدای ورود به مﻄالعه و دو هﻔته پس از پايان ﺟلسات
مشاوره استﻔاده شد .از نسﺨۀ  16نرمافزار  SPSSبراي تجزيهوتحلیل دادهها استﻔاده شد.
یافتهها :نتايﺞ نشان داد ،دو گروه از نﻈر اطالعات دموگرافیك و مامايی با هم تﻔاوت آماری معنیداری نداشتند.
میانﮕین نمرة تهوع و استﻔراغ مادران در گروه آزمون و كنترل ،بعد از مداخله اختالف آماری معنیداری داشت
( .)P>0/001میانﮕین نمرات تهوع و استﻔراغ در گروه آزمون قبل و بعد از مداخله تﻔاوت معنیداری داشت
(.)P >0/05
نتیجهگیری :مشاورة خانوادهمحور شدت تهوع و استﻔراغ دوران بارداری را در زنان نﺨست باردار كاهﺶ میدهد؛
لذا بهعنوان روشی مﺆﺛر ،ايمن و در دسترس توصیه میشود.
کلمات کلیدی :مشاوره ،خانوادهمحور ،تهوع و استﻔراغ ،بارداري

مقدمه

تهوع و استﻔراغ از شکايتهای شايﻊ زنان در نیمۀ اول
بارداری است و در  70-80درصد زنان باردار بروز میكند
[ .]1اين مشکل با شدت متغیر معموالً از  4-8هﻔتﮕی آﻏاز
شده ،در هﻔتههای  12تا  15به ﺣداكﺜر ميرسد و در هﻔتۀ
 20ﺣاملﮕي عالﺋم از بین ميروند .عالﺋم در بیشتر موارد
بهصورت تهوع ،عﻖ زدن ،استﻔراغ و پرهیز از بوی ﻏذا است
[ .]2اگرچه تهوع و استﻔراغ معموال صبﺢ هنﮕام شديدتر است
و همین مسﺌله باعﺚ اطالق نادرست بیماری صبحﮕاهی شده
است [ ]3ولی اين عالﺋم بهطور شايﻊ در سرتاسر روز ادامه
پیدا میكنند [.]5، 4
بررسیها در ايران ﺣاكی از آن است كه فراوانی تهوع و
استﻔراغ بارداری  69/7درصد است [ .]6در  35درصد زنان
مبتال به اين عارﺿه ،شدت تهوع و استﻔراغ بهقدری است كه
باعﺚ از دست دادن ساعات كاری و تﺄﺛیر منﻔي در روابﻂ
خانوادگي ميشود [ .]3در صورت درمان نشدن بهموقﻊ،
اين مشکل میتواند باعﺚ عوارض شديدی مﺜل آنسﻔالوپاتی
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

ورنیکه ،پنوموتراكس ،پنومومدياستن ،پارگی ديافراگم،
زخمهای مری و ﺣتی پارگی مری و معده شود [ .]5،7از
عوارض ﺟنینی تهوع و استﻔراغ دوران بارداری نیز میتوان
به تولد نوزاد با وزن كم و زايمان زودرس اشاره كرد [ .]8لذا
اين قبیل يافتهها بر اهمیت درمان تهوع و استﻔراغ بارداری
در مراﺣل اولیه ،قبل از اينکه منجر به تهوع و استﻔراغ شديد
شود ،تﺄكید دارند [.]9
با وﺟود قدمت تاريﺨی و شیوع فراوان ،علت دقیﻖ تهوع
و استﻔراغ بارداری هنوز ناشناخته است .بهطوری كه عوامل
هورمونی (تغییرات سريﻊ در میزان گنادوتروپین كوريونیك
انسانی ،استروژن ،پروژسترون و هورمونهای تیرويید و
آدرنال) ،تغییرات آناتومیك دستﮕاه گوارش ناشی از بزرگ
شدن رﺣم ،كمبود ويتامین ب ،عوامل روانشناختي ،فردی،
اﺟتماعی ،نژادی و ﺟغرافیايی را در بروز آن دخیل میدانند
[.]5،11،10
دوره  26شماره  - 2خرداد و تیر 1397

سودابه آقا بابایی و همکاران131 .

ازاينرو ،بهعلت ناشناخته بودن علل تهوع و استﻔراغ
بارداری راهکارهای درمانی اندكی وﺟود دارد [ .]12همﭽنین
ممکن است پزشکان مﺨتلﻒ ،درمانهای سرپايی تهوع و
استﻔراغ بارداری را به روشهای متﻔاوتی انجام دهند [.]13
اين راهکارها در درمان تهوع و استﻔراغ خﻔیﻒ شامل اصالح
تغذيه و شیوة زندگی ،مصرف عصارة زنجبیل ،ويتامین ب6
به اﺿافۀ دوكسیالمین ،ديﻔن هیدرامین يا ديمن هیدرينات
است و در نوع متوسﻂ آن پرومتازين ،پرو كلرپرازين ،تری
متوبنزامید ،كلرپرومازين ،متوكلوپرامید يا اندانسترون تجويز
میشود .در تهوع و استﻔراغ شديد هیدراسیون داخل وريدی
همراه با تیامین ،به داروهای آنتاگونیست سروتونین اﺿافه
میشود .در نوع مقاوم و يا سركﺶ ،درمان شامل تغذيۀ
انترال يا پرنترال است [ .]14، 5از آنجا كه درمانهای دارويي
با عوارض ﺟانبي همراه هستند و بهندرت ميتوانند چنان
موفقیتآمیز باشند كه باعﺚ رهايي مادر از عالﺋم شوند [،]9
ازاينرو ،بسیاری از خانمهای باردار بهعلت ترس از تﺄﺛیرات
آسیﺐزای داروها بر ﺟنین تمايل به استﻔاده از دارو ندارند.
بهطور كلی بسیاری از مادران درمانهای مکمل را میپسندند
[ .]15،2راهکارهای ﻏیردارويی شامل اصالح رژيم ﻏذايی،
ﺟلوگیری از دهیدراسیون ،استراﺣت ،ورزش ،هوای تازه،
رايحهدرمانی ،تنﻈیم الﮕوی خواب ،طﺐ سوزنی شامل طﺐ
سوزنی الکترونیکی ،تحريك عصبی از میان پوست ،طﺐ
فشاری ،روان درمانی ،هیپنوتیزم ،هومﺌوپاتی و موسیقی
هستند [.]16 ، 4

اين مﻄالعه كارآزمايی بالینی دو گروهی است كه در سال
 1396روی  90زن نﺨست باردار واﺟد شرايﻂ مراﺟعهكننده به
واﺣد مامايی مراكز بهداشتی درمانی شهرستان فامنین انجام
شد .معیارهای ورود به مﻄالعه شامل :بارداری اول ،سن 18
تا  35سال ،سن بارداری  6-8هﻔته ،مبتال نبودن به هرگونه
بیماری زمینهای ﺟسمی يا روانی ،داشتن تهوع و استﻔراغ
خﻔیﻒ و متوسﻂ در دوران بارداری براساس پرسﺶنامۀ
تعديلشده ويژة تهوع و استﻔراغ كمی در بارداری و استﻔاده
نکردن از درمانهای دارويی ﺿدتهوع بود و معیارهای خروج
شامل :انصراف شركتكننده به هر دلیل و در هر زمان از ادامۀ
همکاری و نیاز مادر باردار بهعلت بروز مشکالت ﺟسمی يا
روانی به مراقبتهای طبی و بستری در بیمارستان .با توﺟه
به مﻄالعات پیشین با استﻔاده از توان آماری  80درصد و
سﻄﺢ معناداری  ،0/1ﺣجم نمونه برای هر گروه برابر با 36
نﻔر بهدست آمد كه با اﺣتساب 20درصد ريزش نمونه 45 ،نﻔر
در هر گروه محاسبه شد [.]21

كهايی مﺜل عوامل درونی ،عاطﻔی ،اﺟتماعی،
محر 
محیﻄی ،تغذيهای و ﺣرفهای بر شدت تهوع و استﻔراغ
بارداری تﺄﺛیرگذار است [ .]15بهدلیل تﺄﺛیر عوامل روانی در
بروز اين مشکل ،ﺣمايت روانی میتواند در اﻏلﺐ موارد تهوع
و استﻔراغ بارداری را كاهﺶ دهد [ .]17در دورانی كه اﺣتمال
استرس و اﺿﻄراب در مادر زياد است ،مراقبتهای ﺣمايتی
ماما ممکن است منجر به بهبود سالمت روانی مادر و كاهﺶ
بروز بیماریهای تهديدكنندة وی شود .رفتار صمیمانه با
مادر ،ﺣمايت كردن از وی و آگاه كردن مادر و خانوادهاش
از روند درمان ،میتواند مادر و همسرش را در يك وﺿعیت
آرام و مناسﺐ قرار دهد [ .]18از آنجا كه خانواده بهعنوان
اساسیترين ركن ﺟامعه ،میتواند مسﺌولیت بااليی در زمینۀ
مراقبتهای صحیﺢ و مناسﺐ بهداشتی از بیمار داشته باشد،
لذا با آموزش و درگیر كردن اعﻀای تﺄﺛیرگذار خانواده میتوان
نﮕرش بیمار را نسبت به بیماری و درمان آن تغییر داد [.]19
همﭽنین ،نبود ﺣمايت كافی از سوی اعﻀای خانواده يا تیم
بهداشتی منجر به افزايﺶ مشکالت دوران بارداری خواهد شد
[ .]18آموزش به اعﻀاي خانواده در امر كنترل و پیشﮕیري از
بیماریها نیز ميتواند بسیار مﻔید باشد ،چرا كه يك ارتباط
قوي بین خانواده و وﺿعیت سالمتي اعﻀاي آن وﺟود دارد
[ .]20بنابراين برای تحقﻖ درمان كمهزينه ،آسان ،پايدار و
با آسیﺐ كمتر بايد بهﺟای درمان فردی از همکاری خانواده
برای تﺄﺛیرگذاری مﺜبت و توﺟه گروهی بر درمان و تغییر
شیوة زندگی استﻔاده كرد [ .]21همﭽنین بهنﻈر میرسد با
مشاورة تغییر شیوة زندگی ،تغییر رژيم ﻏذايی و ﺣمايت روانی

ابزار گردآوری دادهها در اين مﻄالعه شامل پرسﺶنامۀ
اطالعات دموگرافیك ،مامايی ،تغذيه ،عوامل روﺣی ـ روانی و
تهوع و استﻔراغ و همﭽنین پرسﺶنامۀ استاندارد تعديلشده
كمی دوران بارداری ((PUQE
ويژة تهوع و استﻔراغ ّ
Pregnancy
Unique
Quantification
of Emesis and
)
 )nauseaبود .پرسﺶنامۀ اول شامل سﺆاالت دموگرافیك،
اطالعات مامايی ،اطالعات مربوط به عوامل روﺣی و روانی
و اطالعات مربوط به تهوع و استﻔراغ در بارداری اخیر بود
كه برای اولین بار از سوی  Abedianو همکاران ()1392
طراﺣی و استﻔاده شده است .روايی اين پرسﺶنامه به روش
روايی محتوا و پايايی آن با استﻔاده از آزمون مجدد (= 0/92
 ،)rتﺄيید شد [ .]21در مﻄالعۀ ﺣاﺿر روايی اين پرسﺶنامه از
سوی 10نﻔر از استادان گروه مامايی و پرستاری دانشﮕاه علوم
پزشکی همدان به روش روايی محتوا انجام شد و تغییراتی در
آن بهوﺟود آمد و پايايی آن به روش بازآزمايی روی  20نﻔر
از مادران باردار با فاصلۀ زمانی  2هﻔته محاسبه شد (= 0/87
كمی تعديلشده ويژة تهوع و استﻔراغ بارداری
 .)rپرسﺶنامۀ ّ
بهطور اختصاصی در بارداری استﻔاده میشود و شامل  3سﺆال
است :سﺆال اول مربوط به مدت تهوع ،سﺆال دوم مربوط به
تعداد دفعات استﻔراغ و سﺆال سوم مربوط به تعداد دفعات عﻖ
زدن است .هر سﺆال  5گزينه دارد كه بهترتیﺐ به گزينههای
الﻒ تا هـ امتیاز  1-5داده میشود .پس از ﺟمﻊبندی نمرات،
نمرة كمتر از  3بدون تهوع ،نمرة  4-6تهوع و استﻔراغ خﻔیﻒ،
نمرة  7-12متوسﻂ و نمرة  13و باالتر شديد طبقهبندی
میشود [ ،]23اين پرسﺶنامه براي اولین بار از سوی koren

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

میتوان شدت تهوع و استﻔراغ دوران بارداری را كاهﺶ داد
و يا بهطور كامل درمان كرد [ .]22با توﺟه به فراوني باالي
تهوع و استﻔراغ در بارداری و مﺆﺛر و ايمن بودن روشهای
ﻏیردارويی در درمان تهوع و استﻔراغ بارداری مﺜل مشاورة
خانوادهمحور ،مﻄالعۀ ﺣاﺿر با هدف تعیین تﺄﺛیر مشاورة
خانوادهمحور بر بهبود تهوع و استﻔراغ بارداری انجام شد.

روش کار
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و همکاران ( )2002استﻔاده شده است [ ]24و در سال
 2008نیز از سوی  Lacasseو همکاران ( )2008به روش
روايی معیار تعیین شده و با ﺿريﺐ همبستﮕی ()r=0/71
تﺄيید شد [.]25
روش گردآوری دادهها به اين صورت بود كه پژوهشﮕر
به مراكز بهداشتی ـ درمانی شهرستان فامنین مراﺟعه
كرد و براساس پروندههای موﺟود از ﺟمعیت آماری ،افراد
واﺟد شرايﻂ را براساس معیارهای ورود به مﻄالعه انتﺨاب
كمی دوران بارداری را
و پرسﺶنامۀ ويژة تهوع و استﻔراغ ّ
بهصورت مصاﺣبه تکمیل كرد .افرادی كه شدت تهوع و
كمی تعديلشده ويژة تهوع
استﻔراغ آنها براساس پرسﺶنامۀ ّ
و استﻔراغ بارداری ،در طیﻒ خﻔیﻒ و متوسﻂ (نمرات -12
 )4طبقهبندی شدند و در  6-8هﻔتۀ بارداری قرار داشتند
را انتﺨاب كرده و ﺿمن توﺿیﺢ اهداف مﻄالعه به واﺣدهای
تحت پژوهﺶ از آنها رﺿايتنامۀ آگاهانۀ كتبی گرفته شد.
نمونهگیری اولیه ،مبتنی بر هدف و براساس معیارهای ورود
به مﻄالعه انجام شد و سپس مادران باردار با روش تﺨصیﺺ
تصادفی در دو گروه مداخله و كنترل قرار گرفتند .بدين
صورت كه پژوهشﮕر هر روز هﻔته را به يك مركز بهداشتی ـ
درمانی مراﺟعه كرده و در هر مركز ،اولین فرد واﺟد شرايﻂ
از طريﻖ پرتاب سکه به يکی از دو گروه مداخله يا كنترل
تﺨصیﺺ يافت ،پس از آن افراد بهصورت يکی در میان به
گروه مداخله يا كنترل وارد شدند .سپس از طريﻖ تماس
تلﻔنی تاريخهای مشاوره را با گروه مداخله هماهنﮓ كرده
و با توافﻖ مادر باردار و خانوادة ايشان زمان ﺟلسات مشاوره
تعیین شد .مداخله بهصورت ﺣداقل  2ﺟلسۀ مشاوره بهمدت
 45دقیقه با مادر باردار بههمراه اعﻀای تﺄﺛیرگذار خانواده
(اعم از همسر ،مادر ،خواهر ،مادر شوهر ،خواهر شوهر و)...
با فواصل هﻔتﮕی انجام شد .تعداد ﺟلسات مشاوره با توﺟه
به ويژگیهای افراد شركتكننده (میزان سواد و درك آنها
از آموزشهای دادهشده) و همﭽنین بنا به درخواست مادر
و خانوادة وی ،تا  4ﺟلسه نیز ادامه يافت .گروه كنترل ،فقﻂ
مراقبتهای روتین دوران بارداری مركز بهداشتی درمانی را
دريافت كرد .ﺟلسات مشاوره طبﻖ اصول  GATHERاﺟرا
شد كه شامل Great :برقراري ارتباط گرم و صمیمی با مادر
و خانوادة ايشان و خوشامدگويی و نشان دادن توﺟه كافی
به مددﺟو Ask،تعامل با مادر و پرسیدن از شرايﻂ زندگي
مادر و محركهای تشديد بیماری Tell ،دادن اطالعات مﻔید
و توﺿیﺢ عوامل تﺄﺛیرگذار بر تهوع بارداري Help،كمك به
مادر و خانوادة ايشان برای انتﺨاب بهترين راه برای كاهﺶ
عالﺋم Explain،توﺿیﺢ كامل هركدام از روشهای كاهﺶ
عالﺋمReturn ،پیﮕیري مادر در ﺟلسۀ بعدي بود [.]26
محتوای مشاوره براساس پروتکل تهوع و استﻔراغ در كتابﭽۀ
برنامۀ كشوری مادران ايمن داده شد كه شامل نکات ذيل
است:
ﺟلسۀ اول :در ﺟلسۀ اول پس از خوشامدگويی و اﺣوالپرسی،
اطالعاتی دربارة علل تهوع و استﻔراغ و عوامل تﺄﺛیرگذار بر
شدت آن به مراﺟعین داده شد و از مادران در خصوص شرايﻂ
زندگی و محركهای آزاردهنده و تﺄﺛیرگذار بر تهوع و استﻔراغ
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

ايشان سﺆاالتی پرسیده شد .سپس براساس محركهای تهوع
و استﻔراغ در هر مادر ،در خصوص راهکارهای كاهﺶ تﺄﺛیر
محرك توﺿیحاتی داده شد .در تمام انجام اين راهکارها از
خانوادة مادر خواسته شد تا در اﺟراي بهتر اين توصیهها
مادر را ﺣمايت كنند و به ايشان در اﺟرای اين راهکارها
كمك كنند .سپس از مراﺟعین در خصوص اطالعات دادهشده
بازخورد گرفته شد و زمان ﺟلسۀ بعد به فاصلۀ يك هﻔته ،با
توافﻖ مادر باردار و خانوادة ايشان تعیین شد.
ﺟلسۀ دوم :در ﺟلسۀ دوم ابتدا انجام راهنمايیهای قبلی
و مشکالت آن بررسی و درصورت كسﺐ نشدن موفقیت
در انجام توصیهها به ايشان راهنمايی الزم داده شد .سپس
تغییرات شیوة زندگی و رژيم ﻏذايی و تﺄﺛیر آن در شدت
تهوع و استﻔراغ بارداری به مادر و خانواده توﺿیحاتی داده
شد و اعﻀای خانواده را در راستای ﺣمايت روﺣی و روانی
مادر تشويﻖ كرد .ﺟلسات مشاوره براساس ويژگی افراد
شركتكننده تا ﺣصول اطمینان پژوهشﮕر از درك كامل آنان
برای اﺟرای تغییرات مﻄلوب ،تا  4ﺟلسه نیز ادامه داشت.
در نهايت 2 ،هﻔته پس از پايان ﺟلسات مشاورهای پژوهشﮕر
كمی در بارداری
بار ديﮕر پرسﺶنامۀ ويژة تهوع و استﻔراغ ّ
را بهصورت مصاﺣبه در هر دو گروه تکمیل كرد .در كلیۀ
مراﺣل انجام پژوهﺶ مالﺣﻈات اخالقی رعايت شد؛ مﺜل:
كسﺐ رﺿايتنامۀ آگاهانۀ كتبی از واﺣدهای پژوهﺶ؛ استﻔاده
از پرسﺶنامۀ كددار بدون ذكر نام؛ ﺣﻔﻆ محرمانۀ اطالعات
افراد؛ تحمیل نکردن هیﭻگونه هزينهای بر واﺣدهای پژوهﺶ.
دادههای بهدستآمده با استﻔاده از نرمافزار ( SPSSنسﺨۀ
 )16و مﻄابﻖ با مﻔروﺿههای آزمونهای توصیﻔی (میانﮕین،
انحرافمعیار ،فراوانی و درصد) و آزمونهای آماری تی مستقل
و تی زوﺟی و  Pكمتر از  0/05تجزيهوتحلیل شدند.

یافتهها

تجزيهوتحلیل دادهها روی  90نﻔر ( 45نﻔر در هر گروه)
از مادران شركتكننده در اين پژوهﺶ صورت گرفت .آزمون
تی مستقل نشان داد كه میانﮕین و انحرافمعیار واﺣدهای
پژوهﺶ از نﻈر مشﺨصات فردی نﻈیر سن مادر ،سن همسر و
میزان درآمد در دو گروه اختالف معنیداری ندارد ()P<0/05
همﭽنین نتايﺞ آزمون كای دو و فیشر نشان داد ،مقايسۀ
وﺿعیت اشتغال ،وﺿعیت محل سکونت و میزان تحصیالت
نمونههای پژوهﺶ تﻔاوت آماری با هم نداشتند ()P<0/05
(ﺟدول.)1
براساس نتايﺞ آزمون تی زوﺟی ،میانﮕین نمرة تهوع و
استﻔراغ بارداری در گروه كنترل قبل و بعد از مداخله اختالف
آماری معنیداری نداشت ( ،)P=0/12در صورتی كه میانﮕین
نمرة تهوع و استﻔراغ بارداری در گروه آزمون قبل و بعد
از مداخله اختالف آماری معنیداری داشت (.)P=0/0001
همﭽنین آزمون تی مستقل نشان میدهد كه بین نمرات
تهوع و استﻔراغ مادران در دو گروه قبل از مداخله اختالف
معنیداری وﺟود ندارد ()P=0/18؛ در ﺣالی كه میانﮕین نمرة
تهوع و استﻔراغ بارداری در دو گروه بعد از مداخله اختالف
آماری معنیداری داشت (( )P=0/0001ﺟدول .)2
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سودابه آقا بابایی و همکاران133 .
جدول  .1مقایسﮥ میانگین و انحرافمعیار سن مادر ،همسر و فراوانی وضعیت اشتﻐال ،تحصیالت و محل سکونت در دو گروه در ابتدای مطالعه
گروه

متﻐیر
سن مادر

سن همسر

گروه آزمون )45نفر(

گروه کنترل )45نفر(

نتایﺞ آزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

26/51

4/61

24/82

4/81

P=0/09

32/02

4/26

31/73

4/19

P=0/75

وضعیت اشتﻐال

P=0/43

خانه دار

شاﻏل

40

()% 88/9

43

()95/6

5

()%11/1

2

()%4/4

تحصیالت

P=0/57

ابتدایی

زیردیپلم و دیپلم

دانشگاهی

9

()%20

6

()%13/3

()%64/4
()%15/6

29

()%64/4

29

10

()%22/2

7

محل سکونت

P=0/30

استیجاری

شﺨصی

منزل والدین همسر

13

()%28/9

7

()%15/6

17

()%37/8

19

()%42/2

15

()%33/3

19

()%42/2

جدول  .2مقایسﮥ میانگین نمرات تهوع و استفراغ در دو گروه آزمون و کنترل ،قبل و بعد از مداخله
تهوع و استفراغ بارداری
گروه آزمون

گروه کنترل

نتایﺞ آزمون تی مستقل

قبل از مداخله

بعد از مداخله

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

نتایﺞ آزمون
تی زوجی

8/26

2/37

4/13

1/73

P= 0/0001

2/32

6/73

2/24

P= 0/12

7/6

P=0/0001

P=0/18

همﭽنین نتايﺞ اين مﻄالعه نشان داد كه در ابتدای مﻄالعه،
بیشتر افراد ( 28نﻔر) با  62/2درصد در گروه كنترل و در گروه
آزمون  73/4درصد ( 33نﻔر) به تهوع و استﻔراغ متوسﻂ مبتال
بودند و پس از مداخله درگروه آزمون تهوع و استﻔراغ بیشتر
افراد ( 25نﻔر) با  55/5درصد ،به ﺣد خﻔیﻒ كاهﺶ پیدا كرد،
 17نﻔر ( )%38بهبودی كامل يافته و كمترين فراوانی ( 3نﻔر)
با  6/5درصد مربوط به تهوع و استﻔراغ متوسﻂ بود كه بیانﮕر

كاهﺶ شدت تهوع و استﻔراغ به ﺣد خﻔیﻒ ،بعد از مداخله
در اين گروه بود .اما در گروه كنترل ،بیشتر افراد ( 23نﻔر)
با  51/11درصد ،تهوع و استﻔراغ متوسﻂ و  40درصد (18
نﻔر) تهوع و استﻔراغ خﻔیﻒ و كمترين تعداد ( 4نﻔر) با 8/89
درصد نداشتن تهوع و استﻔراغ را گزارش كردند .بدين ترتیﺐ
در گروه كنترل فقﻂ  4نﻔر بهبودی كامل يافته بودند و بیشتر
افراد ( )%51/11تهوع و استﻔراغ متوسﻂ داشتند (نمودار.)1

گروه مداخله
گروه كنترل

خﻔیﻒ
قبل از مداخله

متوسﻂ

ندارد

خﻔیﻒ
بعد از مداخله

متوسﻂ

نمودار  .1توزیع فراوانی افراد مطالعهشده برحسب شدت تهوع و استفراغ بارداری قبل و بعد از مداخله به تفکیک گروه
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بحث
هدف از انجام اين پژوهﺶ ،تعیین تﺄﺛیر مشاورة
خانوادهمحور بر تهوع و استﻔراغ بارداری در زنان نﺨست باردار
بود كه مهمترين نتايﺞ بهدستآمده بدين شرح است :با توﺟه
به هدف فرعی اول كه مقايسۀ شدت تهوع و استﻔراغ مادران
در دو گروه قبل از مداخله بود ،مشﺨﺺ شد كه نمرات تهوع
و استﻔراغ در دو گروه قبل از مداخله تﻔاوت آماری معناداری
نداشت؛ اما پس از مداخله طبﻖ هدف فرعی دوم كه مقايسۀ
شدت تهوع و استﻔراغ در دو گروه پس از انجام مداخله بود
مشﺨﺺ شد كه میانﮕین نمرات در دو گروه اختالف معناداری
داشت .همﭽنین در ارتباط با هدف فرعی سوم و چهارم،
میانﮕین نمرات تهوع و استﻔراغ در گروه كنترل قبل و بعد
از مداخله تﻔاوت معناداری نداشت؛ اما اين اختالف برای
گروه آزمون معنادار بود .اين نتايﺞ نشان میدهد كه مشاورة
خانوادهمحور در كاهﺶ شدت عالﺋم تهوع و استﻔراغ بارداری
مﺆﺛر است .اين يافته همسو با مﻄالعۀ  )2016( Isbirاست كه
با هدف بررسی تﺄﺛیر مشاوره و پیﮕیری بر طول مدت و شدت
تهوع و استﻔراغ بارداری انجام گرفته است [ .]23در مﻄالعۀ
ايشان نیز مشاورة مادران در گروه مداخله ،باعﺚ كاهﺶ طول
مدت تهوع و استﻔراغ متوسﻂ و خﻔیﻒ شد و میانﮕین نمرات
تهوع و استﻔراغ مادران در گروه آزمون با  3نمره كاهﺶ ،از
 7/67در ابتدای مﻄالعه به  4/6پس از مشاوره كاهﺶ يافت.
هرچند در مﻄالعۀ ﺣاﺿر ،طول مدت تهوع و استﻔراغ بارداری
بررسی نشد و فقﻂ بررسی شدت تهوع و استﻔراغ صورت
گرفت؛ ولی كاهﺶ شدت تهوع و استﻔراغ در اين مﻄالعه ،با
نتايﺞ بهدستآمده از مﻄالعۀ  Isbirهمﺨوانی دارد .همﭽنین،
بهطور مشابه اين يافته در مﻄالعۀ  Maltepeو همکاران
( )2015كه با هدف تﺄﺛیر مشاوره بر پیﺶبینیكنندههای
نتیجۀ بارداری بر زنان باردار با تهوع و استﻔراغ شديد دوران
بارداری انجام شد ،نشان داد كه مشاوره در خصوص تغییرات
تغذيهای ،دارويی و سبك زندگی در بیماران مبتال به تهوع
و استﻔراغ شديد دوران بارداری باعﺚ بهدست آمدن نتايﺞ
مﻄلوبتری در پیامد بارداری اين مادران میشود .در مﻄالعۀ
ايشان محتوای مشاوره براساس تغییرات رژيم ﻏذايی ،دارويی
و سبك زندگی بود كه به محتوای مشاوره در مﻄالعۀ ﺣاﺿر
نزديكتر است [.]27
مﻄالعات محدودی در خصوص تﺄﺛیر مشاورة خانوادهمحور
بر تهوع و استﻔراغ بارداری صورت گرفته است ،همان طور
كه گﻔته شد فقﻂ دو پژوهﺶ  Isbirو  Maltepeبه تﺄﺛیر
مشاوره در زنان دارای تهوع و استﻔراغ بارداری پرداخته كه
مشاوره با مادر باردار بهصورت انﻔرادی صورت گرفته است .در
ﺣالی كه در پژوهﺶ ﺣاﺿر ،مشاوره با مادر بههمراه اعﻀای
تﺄﺛیرگذار در خانوادة وی صورت گرفت كه ﺟزو نقاط قوت اين
پژوهﺶ است .در مﻄالعۀ  Isbirمشاورهها مبتنی بر نیازهای
شﺨصی نبود و بر پايۀ تغییرات رژيم ﻏذايی و سبك زندگی
انجام شد؛ ولی در مﻄالعۀ ﺣاﺿر ﺟلسات مشاوره براساس
ويژگیهای فردی و خانوادگی و شرايﻂ زندگی مادران انجام
شد .شناسايی محركهای تهوع و استﻔراغ مادر از سوی
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

مشاور و ياری خواستن از اعﻀای خانواده برای ﺣذف اين
محركها ،در دستیابی به اهداف پژوهﺶ كمك بسیاری كرد.
بهدلیل تﺄﺛیر عوامل روانی در بروز تهوع و استﻔراغ بارداری،
ﺣمايت روانی میتواند در اﻏلﺐ موارد عالﺋم اين مشکل را
كاهﺶ دهد [ .]17درگیر كردن خانواده ،در اﺟرای راهکارهای
دادهشده در ﺟلسات مشاوره باعﺚ افزايﺶ ﺣمايت روانی در
مادران و بالﻄبﻊ كاهﺶ شدت تهوع و استﻔراغ شد .اين يافته
در راستای مﻄالعۀ  Abedianو همکاران ( )2014است كه
نشان دادند مادرانی كه در گروه آزمون ،ﺣمايت تلﻔنی را
دريافت كرده بودند ،كاهﺶ چشمﮕیری در شدت تهوع و
استﻔراغ آنان نسبت به گروه كنترل وﺟود داشت [ .]21با
توﺟه به مﻄالعۀ  Nikibakhshو همکاران ( )2016كه نشان
داد بروز و شدت تهوع و استﻔراغ بارداری ارتباط مستقیم
و معناداری با اﺿﻄراب و افسردگی زنان باردار دارد [،]28
لذا تﺄكید بر كاهﺶ اﺿﻄراب مادران باردار و افزايﺶ ﺣمايت
عاطﻔی از سوی اعﻀای خانواده در ﺟلسات مشاوره توانست
از طريﻖ افزايﺶ آرامﺶ روﺣی مادران ،باعﺚ كاهﺶ تهوع
و استﻔراغ در مادران شود .اين نتايﺞ بار ديﮕر بر ماهیت
چندوﺟهی ارتقای سالمت تﺄكید كرد و نشان داد كه در زمینۀ
برنامههای كنترل بیماری كه نیازمند تبعیت افراد از رژيمهای
دارويی ،ﻏذايی و كنترل رفتار افراد است ،عالوه بر خود بیمار
و پرسنل بهداشتی ،خانواده و افرادی كه مرﺟﻊ رفتاری برای
وی هستند را نیز بايد در مداخالت بهداشتی سهیم كرد .اين
مسﺌله در مﻄالعۀ  Izadiradو همکاران ( )1394نیز ديده شد؛
بدين صورت كه مﻄالعۀ ايشان نشان داد مشاوره با خانوادة
بیماران مبتال به فشارخون باال در كاهﺶ فشارخون سیستول
و دياستول بیماران مﺆﺛر است [ .]29لذا دخیل كردن اعﻀای
خانواده در باال بردن سﻄﺢ سالمتی و ﺣتی بهبودی بیماران
میتواند مﺆﺛر باشد .از محدوديتهای اين مﻄالعه تﻔاوتهای
فردی (دقت ،قدرت يادگیری ،هوش ،ﺣوصلۀ فردی) در
زنان باردار و خانوادة ايشان و تﺄﺛیر آن بر چﮕونﮕی اﺟرای
راهکارهای دادهشده بود كه با افزايﺶ ﺟلسات بر طبﻖ نیاز
افراد تا ﺣدودی از تﺄﺛیر آن كاسته شد .همﭽنین بهبود تهوع
و استﻔراغ بارداری با گذشت زمان (عامل بلوغ) روايی درونی
تحقیﻖ را تهديد میكرد كه با گرفتن گروه كنترل و قرار
دادن محدودة زمانی مشﺨﺺ برای انجام پژوهﺶ ،سعی در
كنترل آن شد.

نتیجهگیری

نتايﺞ پژوهﺶ ﺣاﺿر تﺄﺛیر مﺜبت مشاورة خانوادهمحور
بر كاهﺶ شدت تهوع و استﻔراغ دوران بارداری ،در زنان
نﺨست باردار را نشان داد .لذا پژوهشﮕران استﻔاده از مشاورة
خانوادهمحور را بهعنوان روشی مﺆﺛر ،ايمن و در دسترس
توصیه میكنند .در اين مﻄالعه اهمیت تﺄﺛیر مﺜبت مشاورة
خانوادهمحور بهعنوان روشي ﻏیردارويی ،ايمن ،مقرونبهصرفه
و بدون عارﺿه دركاهﺶ شدت تهوع و استﻔراغ در دوران
بارداری در زنان تﺄيید شده است.

دوره  26شماره  - 2خرداد و تیر 1397

135 .سودابه آقا بابایی و همکاران

بدين وسیله از استادان محترم دانشکدة پرستاری ـ مامايی
و معاونت و شورای محترم پژوهشی دانشﮕاه علوم پزشکی
همدان و همﭽنین تمام كسانی كه ما را در انجام اين مﻄالعه
. تشکر و قدردانی میشود،ياری كردند
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