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 هر سالمتی هاي شاخص ترین مهم از مادر،  قاعدگی تاریخ آخرین از هفته 37 از کمتر حاملگی سن یا نارسی :مقدمه و هدف
 نوزاد از مراقبت امر  در که زمانی تا را مادران پرستاري،  مراقبتهاي باالي سطوح و تکنولوژي تپیشرف اصوال  . باشد می جامعه

 محول و نوزاد از پرستاري هاي مراقبت ختم عمل  در ولی کند؛ می برسند،حمایت نسبی استقالل و کفایت حد به خویش،
 و اهمیت خصوص در نارس نوزادان مادران دیدگاه تعیین هدف با مطالعه این.باشد می مشکل امري غالبا مادران  به آن نمودن
  .است گرفته انجام پرستاران جانب از دریافتی هاي حمایت میزان

 بخش در ساعت 24 مدت به حداقل بستري سابقه با نارس نوزاد داراي مادر 160 مقطعی توصیفی مطالعه این در :کار روش
. شدند انتخاب ماه سه طول در تدریجی روش به 1393 سال ،در رشت الزهرا و شهریور17 درمانی آموزشی مراکز نارس نوزادان

 از پرستار حمایت اي گزینه 21 پرسشنامه و نوزاد و مادر دموگرافیک اطالعات پرسشنامه شامل ها داده گردآوري ابزار
 و میانگین(  توصیفی آمارهاي از استفاده با ها داده تحلیل و تجزیه. باشد می ( Nurse Parent Support Tool)والد

   .گردید انجام)  اسپیرمن همبستگی ضریب(استنباطی آمار و) معیار انحراف

  و) 69/3±87/0( کیفی مراقبت حیطه به مربوط ، مادران جانب از دریافتی حمایت بیشترین که داد نشان نتایج :نتایج
 دیدگاه از حیطه ترین اهمیت با همچنین ؛ ودب) 96/2±85/0(  والدینی اعتبار حیطه به مربوط دریافتی حمایت کمترین

 آزمون. بود) 99/3 ±75/0( عاطفی داشت،حیطه را اهمیت کمترین که اي حیطه و)39/4±7/0(  کیفی مراقبت مادران،حیطه
  ).>05/0P (داد نشان مادران دیدگاه از دریافتی هاي حمایت میزان و اهمیت بین آماري دار معنی و مثبت ارتباط هم اسپیرمن

 نارضایتی بیشترین. باشند می نوزادانشان براي مراقبت بهترین ارائه زمینه در حمایت بیشترین خواهان مادران  : گیري نتیجه
 توجه آن به پرستاران ولی داشت باالیی اهمیت آنها دیدگاه از که بود والدینی اعتبار و ارتباطی-اطالعاتی حیطه دو در مادران

  .باشد می ضروري محور خانواده مراقبت در آن کننده تامین هاي روش برقراري و حیطه دو ینا به توجه لذا داشتند؛ کمی

  پرستاري نارس، نوزادان مادران، :کلید واژه ها
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