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Abstract
Introduction: Inhalation of cigarette smoke in the environment is a threat to the health of mothers and infants. 
The prevalence of smoking is high. People's awareness and attitude about the effects of smoking is not good, 
the need to implement educational programs and appropriate interventions to prevent smoking seems logical. 
Regarding the importance of smoking in people and its side effects, no research has been done in this field in 
our country so far, and despite the importance of this issue, little information about exposure to environmental 
smoke in Iran, especially pregnant women and mothers. There is no baby available. Given the importance of 
the role of the mother in the health of infants, virtual network-based education can be used as a lively and useful 
method to improve knowledge and awareness in this field, and due to the role of nurses in health and education 
can be identified It is planned to take effective steps to improve the level of knowledge of mothers. Therefore, 
this study was conducted with the aim of "investigating the effect of virtual network-based education on 
knowledge, attitudes and behaviors to avoid exposure to secondhand smoke in mothers with infants admitted 
to the neonatal intensive care unit."
Methods: This study is a Experimental quasi study with the testing group and control group. the research 
community consists of 93 mothers of mothers with inpatient care in the neonatal intensive care unit of the 
University of Mashhad Medical Sciences. sampling method has been sequential.Before the intervention was 
performed, the questionnaire was completed by the samples with and attitude (2013)and a questionnaire for 
avoiding exposure to smoking (1998). the data were used in spss software 20 and for analyzing the findings 
from the statistical tests of chi - two and independent t were used.
Results: The findings showed two groups of testing and control were homogenous in terms of demographic 
and contextual variables. The average number of mothers ' knowledge scores were investigated after 
intervention(86/18±39/1) ,(attitudes score31/17 ± 09/2), (mean of avoidance behavior score91/63±49/7 ). 
therefore, the virtual networks based on knowledge, attitudes and behaviors of cigarette smoke have affected.
Conclusions: The study results showed a positive impact on knowledge, attitude, and behavior to avoid 
exposure to mothers of mothers with a stable baby in the neonatal intensive care unit. by applying the research 
results in this field, nursing service managers can design the map and route to achieving this important goal 
easier
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چکیده
 مقدمــه: استنشــاق دود ســیگار پخــش شــده در محیــط تهدیــدی بــرای ســالمت مــادران و نــوزادان محســوب مــی شــود. آگاهــی و 
نگــرش مــادران در رابطــه بــا عــوارض ســیگارو مشــکالتی کــه در عمــل بــر ســر راه یــک نــوزاد در معــرض دود ســیگار پیــش مــی آیــد 
محــدود اســت. لــذا  ضــرورت اجــرای برنامــه هــای آموزشــی و مداخــالت مناســب در جهــت پیشــگیری از مصــرف ســیگار منطقــی بــه 
نظــر مــی رســد. پژوهــش حاضــر بــا هــدف " بررســی تاثیــر آمــوزش مبتنــی بــر شــبکه مجــازی بــر دانــش، نگــرش و رفتــار اجتنــاب 
از قــرار گرفتــن در معــرض دود ســیگار در مــادران دارای نــوزاد بســتری در بخــش مراقبــت هــای ویــژه نــوزادان " اجــرا گردیــده اســت.
روش کار: در مطالعــه نیمــه تجربــی حاضــر 93مــادر دارای نــوزاد بررســی در بخــش مراقبتهــای ویــژه نــوزادان در دو گــروه آزمایــش 
و کنتــرل کــه بــه روش مســتمر انتخــاب شــده بودنــد، مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. جهــت جمــع اوری اطالعــات دو پرسشــنامه دانــش 
ونگــرش و رفتــار اجتنــاب از دود ســیگار بــکار بــرده شــد. جهــت تحلیــل داده هــا از نــرم افــزار spss20 و آزمونهــای آمــاری کای دو و 

تــی مســتقل اســتفاده شــد.
یافتــه هــا: یافتــه هــا نشــان داد دو گــروه آزمــون و کنتــرل از نظــر متغیرهــای دموگرافیــک و زمینــه ای همگــن بودنــد. میانگیــن نمــره 
دانــش مــادران مــورد بررســی  پــس از مداخلــه )1/39 ± 18/86( )نمــره نگــرش 2/09 ± 17/31( )میانگیــن نمــره رفتــار اجتنــاب آمیــز 
7/49 ± 63/91( بــوده اســت. لــذا آمــوزش مبتنــی بــر شــبکه مجــازی بــر دانــش، نگــرش و رفتارهــای اجتنــاب از دود ســیگار تاثیر داشــته 

. ست ا
نتیجــه گیــری: نتایــج مطالعــه نشــان داده آمــوزش مبتنــی بــر شــبکه مجــازی بــر دانــش، نگــرش و رفتــار اجتنــاب از قــرار گرفتــن در 
معــرض دود ســیگار مــادران مــادران دارای نــوزاد بســتری در بخــش مراقبــت هــای ویــژه نــوزادان تاثیــر مثبــت دارد . مدیــران خدمــات 
پرســتاری بــا بــکار بــردن نتایــج تحقیقــات در ایــن زمینــه مــی تواننــد نقشــه و مســیر رســیدن بــه ایــن هــدف مهــم را آســانتر طراحــی 

. یند نما
کلیــد واژه هــا: آمــوزش مبتنــی بــر شــبکه مجــازی، دانــش، نگــرش، رفتــار اجتنــاب از قــرار گرفتــن در معــرض دود ســیگار، نــوزاد، 

مــادر .
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مقدمه
ــه  ــوده ب ــري آل ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــه بشــري بی ــروزه جامع ام
ــون  ــود 4.9 میلی ــی ش ــن زده م ــت. تخمی ــات اس ــرف دخانی مص
ــات  ــرف دخانی ــا مص ــد ب ــی ده ــال رخ م ــر س ــه در ه ــرگ ک م
یکــی   )2019  .Farouk Shalaby(  )1( اســت  مرتبــط 
ــر  ــا دود غی ــات ی ــتعمال دود دخانی ــده اس ــر از معضــالت عم دیگ
مســتقیم ســیگار یــا دود ســیگار محیطــی بــرای ســایر افــراد غیــر 
ــواد ســمی و ســرطان زا اســت و  ــاوی م ــه ح ــیگاری اســت ک س
اثــرات شــدیدی بــر ســالمتی در انســان بــه وجــود مــی آورد. )2( 

)2018  .Khanal(
ــط  ــده در محی ــش ش ــیگار پخ ــاق دود س ــو استنش ــر س از دیگ
تهدیــدی بــرای ســالمت مــادران و نــوزادان محســوب مــی شــود و 
نــوزادان در معــرض خطــر بیشــتری از عفونــت هــای حاد تنفســی، 
تشــدید آســم و ســندرم مــرگ ناگهانــی نــوزاد هســتند. بنابرایــن بر 

 .)2019 .Lee( )3( .ســالمتی تأثیــر منفــی مــی گــذارد
ــرض دود  ــن در مع ــرار گرفت ــه ق ــد ک ــی ده ــان م ــات نش مطالع
غیــر مســتقیم ســیگار در دوران نــوزادی بــرای نــوزاد دارای 
 .)2018 .Khanal( )4( ــت ــر اس ــدت و مض ــی م ــب طوالن عواق
ــی  ــرار گرفتــن در معــرض دود ســیگار،کاهش توانای از عــوارض ق
ــی  ــالل تکامل ــا، اخت ــارت ه ــتفاده از مه ــش اس ــناختی، کاه ش
گفتــاری و کاهــش بهــره هوشــی از عــوارض دیگــری اســت کــه 
استنشــاق دود ســیگار توســط مــادر یــا پــدر مــی توانــد بــرای نوزاد 
ــکالت  ــر مش ــد. )Negahban.2010( )5( از دیگ ــاد کن وی ایج
ــه  ــه صــرف هزین ــوان ب ــی ت ناشــی از استنشــاق دود محیطــی م
ــزان  ــن می ــرد. ای ــاره ک ــودکان اش ــوزادان و ک ــان در ن ــای درم ه
9 درصــد کل هزینــه هــای پزشــکی ســال اول زندگــی را شــامل 
ــد کــه شــیوع  مــی شــود. )Lai.2013( )6( مطالعــات نشــان دادن
ــراد در  ــرش اف ــی و نگ ــون آگاه ــت  وچ ــیگار باالس ــرف س مص
مــورد عــوارض ســیگار در حــد مطلوبــی نیســت ،ضــرورت اجــرای 
برنامــه هــای آموزشــی و مداخــالت مناســب در جهــت پیشــگیری 
ــه ای  ــی رســد. در مطالع ــه نظــر م ــی ب از مصــرف ســیگار منطق
روی 220 نــوزاد و مــادر کــه بــه یــک کلینیــک ســرپایی مراجعــه 
کــرده بودنــد، میــزان نیکوتیــن ادرار نــوزاد وبــزاق مــادران انــدازه 
گیــری شــد ونتایــج نشــان داد 60% نــوزادان در معرض دود ســیگار 
قــرار گرفتــه انــد و 4/36%  نــوزادان ســطوح قابــل تشــخیص )7/1 
ــداد  ــد.از تع ــف ش ــن در ادرار کش ــر( نیکوتی ــی لیت ــرم در میل نانوگ
)2011.Gharaibeh( .20 مــادر 8 نفــر دارای بــزاق آلــوده بودنــد

)7( بنابرایــن بــه منظــور کاهــش عــوارض ســیگار، مــی تــوان بــا 
بــاال بــردن دانــش والدیــن نســبت به خطــرات ایــن دود، ســالمتی 

نــوزادان را تامیــن نمــود. ارتقــاء دانــش والدیــن نســبت بــه عالئــم 
و نشــانه بیماریهــا بخصــوص بیماریهــای تنفســی کــه مــی توانــد 
از عــوارض قــرار گرفتــن در معــرض دود ســیگار باشــد بــر نگــرش 
 .)2015 .Razi( )8( آنهــا نســبت بــه این مســئله تاثیــر گــذار باشــد
آمــوزش هایــی کــه در مراکــز  بهداشــتی درمانــی، بیمارســتان هــا 
و رســانه هــای عمومــی بــه مــادران جهــت اجتنــاب از قــرار دادن 
نــوزادان در معــرض دود ســیگار داده شــده اســت، دانــش و نگــرش 
ــرض  ــری در مع ــرار گی ــاب از ق ــه اجتن ــادران در زمین ــت م اکثری
ــتر در  ــرش بیش ــش و نگ ــن دان ــا ای ــاء داده ام ــیگار را ارتق دود س
خصــوص معایــب و اهمیــت دوری از قــرار گرفتــن در معــرض دود 
ســیگار بــرای ســالمت مــادر و کــودک مــی باشــد و دانش مــادران 
ــوزاد  ــک ن ــر راه ی ــر س ــل ب ــه در عم ــا مشــکالتی ک ــه ب در رابط
ــرای  ــوده و ب ــدود ب ــد مح ــی آی ــش م ــیگار پی ــرض دود س در مع
پیشــگیری از ایــن مشــکالت در هنــگام مواجهــه بــا آنهــا راه حــل 
منطقــی و موثــری در اختیــار نیســت. )Ahmadi( )9. 2016(. از 
ســوی دیگــر روشــهای ســنتی آمــوزش مــداوم بــه دلیــل نیــاز بــه 
صــرف هزینــه و زمــان در تأمیــن نیازهــای آموزشــی افــراد کــه در 
ســطوح مختلــف، بــا نیازهــا یادگیــری متفــاوت و شــرایط کاری و 
)2017.Kadivar( .زندگــی متفاوت میباشــند منطبق نمــی باشــد
)10(. تغییــرات درنحــوه ارائــه مراقبــت وآمــوزش بــه طورفزاینــده 
ــازی  ــای مج ــراد از فضاه ــد و اف ــی کن ــد م ــن آوری تاکی ای برف
بــرای دســتیابی بــه اطالعــات مرتبــط بامراقبــت ازخــود اســتفاده 
ــای  ــد )Salehmoghaddam.2013( )11( و از مزای ــی کنن م
شــبکه هــای اجتماعــی مــی تــوان هزینــه کمتــر، انعطــاف پذیری، 
ــری در  ــکان خودراهب ــودن، و ام ــر ب ــی، فراگی ــهولت دسترس س
یادگیــری و تطبیــق بــا اهــداف یادگیــری فــردی را نام بــرد . چنین 
ویژگیهایــی موجــب گســترش روزافــزون ایــن شــیوه آموزشــی در 
  )12( )2017.Kadivar( .میــان ســطوح مختلــف آمــوزش اســت
ــرض دود  ــن در مع ــرار گرفت ــاب و دوری از ق ــرای اجتن ــوزش ب آم
محیطــی ماننــد ســیگار بــرای مــادران بــاردار هماننــد دارو، ورزش 
و رژیــم غذایــی اهمیــت دارد. زیــرا تولــد نــوزاد ســالم در صورتــی 
ــرار  ــوارض ق ــاردار از ع ــادر ب ــه م ــود ک ــد ب ــر خواه ــکان پذی ام
ــا آن  گرفتــن در معــرض دود ســیگار آگاه باشــد و بــرای مقابلــه ب
  )13()2013.Salehmoghaddam( ــردارد ــی ب ــای مثبت گام ه
ــار  ــر رفت ــوزش و تغیی ــه نقــش مهــم پرســتار در آم ــا توجــه ب و ب
مــادران، پرســتاران مــی تواننــد در جهــت ارتقــاء ســطح ســالمت 
مــادران و نــوزادان و خانــواده قــدم هــای موثــری  بردارنــد. 
پرســتاران بخــش مراقبــت هــای ویــژه مــی تواننــد موقعیــت هــای 
ــد ..  ــم کنن ــوزادان فراه ــادران و ن ــاء ســالمت م ــژه ای در ارتق وی
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.)14(  )2017.Ashrafi(
ــذا ارتقــاء آگاهــي افــراد در خصــوص مضــرات و عــوارض قــرار  ل
ــوارض  ــد از مشــکالت و ع ــي توان ــوده م ــاي آل ــن در مکانه گرفت
بعــدي کاســته و از نظــر اقتصــادي، بهداشــتي و زیســت محیطــي 

بــراي جامعــه مقــرون بــه صرفــه باشــد. 
در ایــن راســتا مــی تــوان از آمــوزش مبتنــی بــر شــبکه مجــازی 
بــه عنــوان یــک روش زنــده و مفیــد بــرای آمــوزش اســتفاده نمود. 
لــذا ایــن پژوهــش بــا هــدف » تعییــن تاثیــر آمــوزش مبتنــی بــر 
ــرار  ــاب از ق ــار اجتن ــرش و رفت ــش، نگ ــر دان ــازی ب ــبکه مج ش
ــوزاد بســتری  ــادران دارای ن ــرض دود ســیگار در م ــن در مع گرفت
در بخــش مراقبــت هــای ویــژه نــوزادان بیمارســتان هــای تابعــه 

دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد » اجــرا گردیــده اســت.

روش کار
ایــن مطالعــه یــک مطالعــه نیمــه تجربــی بــا گــروه آزمــون و گروه 
کنتــرل بــا هــدف بررســی تاثیــر آمــوزش مبتنی بــر شــبکه مجازی 
بــر دانش،نگــرش و رفتــار اجتنــاب از دود ســیگار در مــادران دارای 
ــی  ــوزادان م ــژه ن ــای وی ــت ه ــش مراقب ــتری در بخ ــوزاد بس ن
ــوزاد بســتری در بخــش  ــادران دارای ن ــه پژوهــش م باشــد. جامع
ــی  ــز آموزش ــه مرک ــه س ــه ب ــوزادان ک ــژه ن ــای وی ــت ه مراقب
ــا  ــام رض ــم، ام ــتان قائ ــهد )بیمارس ــکی مش ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــد،  ــوده بودن ــه نم ــه در  ســال 1398 مراجع ــن)ع(( ک )ع( و ام البنی
مــی باشــد.93 مــادر بــا توجــه بــه معیارهــای ورود )رضایــت جهــت 
شــرکت در پژوهــش، داشــتن ســواد خوانــدن و نوشــتن، ســیگاری 
بــودن یکــی از بســتگان درجــه و خانــواده، آشــنایی مادربــا نحــوه 
ــار  ــد و معی اســتفاده شــبکه مجــازی و داشــتن تلفــن همــراه بودن
ــادر زادی  ــای م ــاری ه ــود ناهنج ــدم وج ــوزادان ع ــرای ن ورود ب
ــه  ــری ب ــه گی ــا اســتفاده از نمون ــی( و ب ــاری سیســتم عصب و بیم
صــورت مســتمر ،بــه دو گــروه آزمــون )45نفــر( و کنتــرل )48 نفــر( 
انتخــاب شــدند. نمونــه گیــری گــروه آزمــون و کنتــرل در روزهــای 
ــورد  ــه م ــس از جمــع آوری حجــم نمون ــف انجــام شــد و پ مختل
نظــر ،دو گــروه )آزمــون وکنتــرل( در دو کانــال آموزشــی در تلگــرام 
بصــورت مجــزا عضــو شــدند.قبل از اجــراي مداخلــه، ابتــدا اهــداف 
پژوهــش بــرای نمونــه هــا توضیــح کامــل داده شــد و در صــورت 
تمایــل آنهــا بــه شــرکت در پژوهــش فــرم رضایــت آگاهانه توســط 
فــرد تکمیــل گردیــد، ســپس مشــخصات دموگرافیک،، پرسشــنامه 
ــاب از  ــار اجتن ــنامه رفت ــز ،2013( و پرسش ــرش )کرت ــش و نگ دان
قرارگیــری در معــرض دود غیرمســتقیم ســیگار )مارتینلــی،2019(
ــرای  ــه هــا تکمیــل گردیــد، ســپس پیــش آزمــون ب توســط نمون

ــرش از  ــش ونگ ــی دان ــت بررس ــد. جه ــام ش ــروه انج ــر دو گ ه
ــد. پرسشــنامه  ــز )2013( اســتفاده گردی پرسشــنامه 8 ســوالی کرت
ــه  ــوط ب ــه دانــش و 4 ســوال مرب ــوط ب ــد دارد: 4 ســوال مرب 2 بع
ــق 5،  ــال مواف ــای »کام ــه ه ــامل گزین ــدکه ش ــی باش ــرش م نگ
ــی  ــف 1«  م ــال مخال ــف 2 و کام ــر 3، مخال ــی نظ ــق 4، ب مواف
باشــد. دامنــه نمــرات 40-8 مــی باشــد.نمره باالتــر مطــرح کننــده 
ــزان  ــده می ــان دهن ــر نش ــره کمت ــوب و نم ــرش مطل ــش ونگ دان
ــن  ــرای تعیی ــن ب ــی باشــد. همچنی ــوب م ــش ونگــرش نامطل دان
اجتنــاب از قرارگیــری در معــرض دود ســیگار، ســواالت از پرســش 
نامــه مارتینللــی 1998 خواهــد شــد کــه شــامل 19 ســوال اســت. 
ایــن زیرمقیــاس بــه شــکل پاســخ 4 گزینــه ای در مقیــاس لیکرت 
مــی باشــد )1= همیشــه درســت؛ 2= معمــواًل درســت؛ 3= معمــواًل 
درســت نیســت؛ 4= هرگــز درســت نیســت(. جمــع نمــرات از 19 تا 
76 نشــان دهنــده نمــره رفتــار اجتنابــی در میــان پاســخ دهنــدگان 
اســت. نمــره باالترنشــان دهنــده رفتــار اجتنــاب مطلــوب و نمــره 

کمتــر نشــان دهنــده رفتــار اجتنــاب نامطلــوب مــی باشــد. 
در گــروه آزمــون برنامــه آموزشــی در قالــب پیوســت هــای 
نوشــتاری- تصویــری مرتبــط در زمینــه هــای )عوارض دود ســیگار 
روی شــیر مــادر- مضــرات و عواقــب مصــرف ســیگار- باورهــای 
ــه  ــیگار(، ب ــاب از دود س ــای اجتن ــیگار- راهنم ــورد س ــط در م غل
مــدت 28 روز، در هــر روز یــک محتــوای آموزشــی ارســال گردیــد. 
ــس  ــای آموزشــی ،پ ــام ارســال محتواه ــس از اتم ــه پ ــار هفت چه
ــز  ــرل نی ــروه کنت ــد. در گ ــه ش ــون گرفت ــروه آزم ــون از گ آزم
ــس از  ــول پ ــای معم ــت ه ــورد مراقب ــی در م ــای آموزش محتواه
زایمــان از مــادر و نــوزاد بــه مــدت 28 روز ارســال گردیــد و پــس از 
چهــار هفتــه پــس آزمــون گرفتــه شــد. بــه منظــور کنتــرل خوانــده 
شــدن محتواهــای آموزشــی توســط مــادران، از آن هــا درخواســت 
گردیــد قبــل از عضویــت در گــروه هــا، برنامــه نــرم افــزار تلگــرام 
را در تلفــن همــراه خــود بــه گونــه ای تنظیــم نماینــد کــه ســاعت 
آخریــن بازدیــد در تلگــرام نمایــش داده شــود و حداقــل یــک بار در 
روز در دســترس باشــند تــا بتواننــد محتواهــای آموزشــی ارســالی را 
مشــاهد نماینــد و بازخــورد حضــور همــه و ســاعت آخریــن بازدیــد 
ــه دو  ــرل شــد.در هفت ــده هــا توســط پژوهشــگر کنت شــرکت کنن
بــار ســوال طــرح  شــد و بــه شــرکت کننــدگان ارســال گردیــد تــا 
ــزار spss نســخه 20 وارد  ــرم اف پاســخ گــو باشــند. داده هــا در ن
شــد و جهــت تجزیــه و تحلیــل  یافتــه هــا از آزمــون هــای آمــاری 
کای دو و تــی مســتقل، تــی زوجــی و آزمون ویلکاکســون اســتفاده 
شــد. بــا توجــه بــه اینکــه ابــزار ســنجش دانــش، نگــرش و رفتــار 
اجتنــاب از دود ســیگار بــرای اولیــن بــار در ایــران اســتفاده شــده 
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اســت ابتــدا ابــزار توســط یــک متخصــص زبــان انگلیســی آشــنا 
بــه ادبیــات فارســی ترجمــه شــده و ســپس ترجمــه فارســی آن در 
اختیــار محقــق زبــان دوم قــرار مــی گیــرد تــا مجــددا به انگلیســی 
ترجمــه شــود. هــر دو متــن انگلیســی در اختیــار نفــر ســوم قــرار 
گرفتــه اســت تــا همســانی وتشــابه آن را تاییــد کنــد. پــس از تاییــد 

ترجمــه ابــزار مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
ــا از  ــرداوری داده ه ــزار گ ــی اب ــار علم ــن اعتب ــور تعیی ــه منظ    ب
روش اعتبــار محتــوا اســتفاده شــد. بــه ایــن ترتیــب کــه برگردانــده 
شــده بــه فارســی پرســش نامــه دانــش، نگــرش و رفتــار اجتنــاب 
ــر از  ــه 3 نف ــه ب ــش نام ــل پرس ــراه اص ــه هم ــیگار ب از دود س
اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده پرســتاری و مامایــی داده شــد. با 
اســتفاده از نظــرات و راهنمایــی هــای اصالحــی آن هــا، تغییــرات و 

اصالحــات الزم انجــام گرفــت.
جهــت ســنجش دانــش از پرســش نامــه کرتــز و همــکاران 2013 
اســتفاده مــی شــود کــه ضریــب آلفــا کرونبــاخ آن 0/89 گــزارش 
شــده اســت )Kurtz.2013( و جهــت ســنجش نگرش از پرســش 
ــب  ــز و همــکاران 2013 اســتفاده مــی شــود کــه ضری ــه کرت نام
 .)2013.Kurtz( ــت ــده اس ــزارش ش ــاخ آن 0/73 گ ــا کرونب آلف
ــار اجتنــاب آمیــز از قــرار گرفتــن در معــرض  ــرای ســنجش رفت ب
دود ســیگار از پرســش نامــه مارتینللــی و همــکاران در ســال 1998 
ــاخ آن 0/93 گــزارش  ــد کــه ضریــب آلفــای کرونب اســتفاده گردی

. )1998 .Martinelli( .ــت ــده اس ش
در پژوهــش حاضــر بــه منظــور بررســی پایایــی پرسشــنامه هــا از 
ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده گردیــد و نشــان داد کــه ضریــب 
ــرش  ــنامه نگ ــش 0/89 و پرسش ــنامه دان ــاخ پرسش ــای کرونب آلف

0/73 و پرسشــنامه رفتــار اجتنــاب آمیــز 0/93 حاصــل گردیــد.
جهــت تعییــن روایــی ابزارهــای پژوهشــگر ســاخته )فــرم انتخــاب 
واحــد پژوهــش و فــرم اطالعــات دموگرافیــک( از روایــی محتــوا 
ــق  ــرش در تحقی ــش ونگ ــنامه دان ــی پرسش ــد. پایای ــتفاده ش اس
ــی  ــده اســت و پایای ــزارش ش ــکاران )2013( 0/79 گ ــز و هم کرت
ــرض دود  ــن در مع ــرار گرفت ــز از ق ــاب آمی ــار اجتن پرسشــنامه رفت
ســیگار در تحقیــق مارتینللــی و همــکاران )1998( 0/82 گــزارش 
ــات  ــش مالحظ ــن پژوه ــام ای ــد انج ــول فرآین ــت.در ط ــده اس ش

ــر در نظــر گرفتــه شــده اســت : اخالقــی زی
1- حفظ مالکیت معنوی دانشگاه علوم پزشکی ایران

ــالق  ــه اخ ــی کمیت ــت پژوهش ــوز از معاون ــه مج ــذ تاییدی -2 اخ
IR.IUMS.   ــد اخــالق ــا ک ــران ب ــوم پزشــکی ای دانشــگاه عل

تاریــخ04/06/1397 در   REC.1397.351
3-کسب معرفی نامه از دانشگاه علوم پزشکی ایران 

4- کسب مجوز از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
5- کسب مجوز جهت ورود به محیط پژوهش 

ــه  ــت محرمان ــش جه ــد پژوه ــه واح ــر دادن ب ــان خاط 6- اطمین
ــده  ــه دســت آم ــات ب ــودن اطالع ب

7- أخذ رضایت آگاهانه از مادران برای شرکت در پژوهش
8- اختیــاری بــودن شــرکت در پژوهــش و امــکان خــروج از 

ــند. ــته باش ــل داش ــادران تمای ــه م ــی ک ــر زمان ــه ه مطالع
ــه  ــی ک ــرایط جســمی و روح ــای پژوهــش ، ش ــت ه از محدوددی
ــا  ــن اســت روی پاســخ ه ــه ممک ــل پرســش نام ــان تکمی در زم
تاثیــر گــذار باشــد کــه تحــت کنتــرل نیســت و وجــود تفــاوت های 
فــردی ممکــن اســت در زمــان پاســخ گویــی از جملــه محدودیــت 
هایــی باشــد کــه مــی توانــد تــا حــدی کــه پژوهشــگر نمــی توانــد 

کنتــرل کنــد.
یکــی از انگیــزه هــای انجــام هــر پژوهــش، بــه کارگیــری نتایــج 
آن در جهــت بهبــود کیفیــت مراقبــت و مشــارکت دادن خانــواده ها 
در امــر مراقبــت و ارتقــاء ســالمت مــادر و خانــواده نــوزادان مــی 
ــه  ــدن ان در برنام ــن پژوهــش و گنجان ــج ای ــه نتای ــد ب باشــد. بای
آموزشــی پرســتاران توجــه ویــژه نمــوده و تاثیــرات ارتقــای دانــش 
،نگــرش و رفتــار اجتنــاب مــادران از قــرار گرفتــن در معــرض دود 
غیــر مســتقیم ســیگار را بــرای آحــاد جامعــه و از جملــه پرســتاران 

روشــن نماییــم.
تــالش هــای مــادران بــرای جلوگیــری از قــرار گرفتــن نــوزادن در 
معــرض دود غیــر مســتقیم ســیگار وجــود دارد، امــا نیــاز اســت تــا 
تحقیقــات بیشــتری بــرای شناســایی مداخــالت مؤثــر انجام شــود. 
ــه هــای مشــاوره ای و آموزشــی  ــه برنام شــاید مناســب باشــد ک
ــه  ــوزاد ک ــادران دارای ن ــژه م ــادران بوی ــت از م ــرای حمای را ب
ــاب از دود  ــات و اجتن ــا اســتعمال دخانی ــارزه ب ــی در مب نقــش اصل
غیــر مســتقیم ســیگار را در خانــواده دارنــد، در نظــر گرفتــه شــود. 
همچنیــن تحقیقــات بیشــتری بــرای یافتــن راههــای بهینــه بــرای 
تغییــر شــرایط خانــواده بــرای پیشــگیری از اســتعمال دخانیــات و 
رســیدگی بــه برنامــه هــای خــودداری از قــرار گرفتــن در محیــط 
هــای آلــوده بــرای افــراد خانــواده توســط مــادران در طول ســالهای 
مطالعــه انجــام شــود. بنابرایــن، بایــد برنامــه هایــی بــرای تقویــت 
رفتــار  بــه منظــور ایجــاد یــک نگــرش خــوب در اجتنــاب از قــرار 
ــادران  ــان م ــر مســتقیم ســیگار در می ــرض دود غی ــن در مع گرفت

ــوزاد ســازماندهی شــود. دارای ن
ــت،  ــه گرف ــن مطالع ــوان از ای ــی ت ــه م ــه ای ک ــن نتیج مهمتری
ــرش  ــش، نگ ــود دان ــبکه مجــازی در بهب ــر ش ــی ب ــوزش مبتن آم
ــر  ــرض دود غی ــن در مع ــرار گرفت ــادران از ق ــی م ــار اجتناب و رفت
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مســتقیم ســیگار و در نهایــت اثــر مثبــت آن بــر ســالمت نــوزادان 
ــا  و مــادران مــی باشد.پرســتاران و افــرادی کــه بطــور مســتقیم ب
ــژه  ــای وی ــت ه ــش مراقب ــتری در بخ ــوزاد بس ــادران دارای ن م
ــر  ــای مض ــوارض و پیامده ــادران را از ع ــد م ــد ، بای ــاط دارن ارتب
ــش  ــت دان ــا تقوی ــاخته و ب ــان آگاه س ــرای نوزادانش ــیگار ب دود س
ــرای  ــع آموزشــی ب ــرار دادن مناب ــا و در دســترس ق و نگــرش آنه
ــوزادان پیــش  ــر ســالمت ن ــر آن ب ــان از عــوارض جبــران ناپذی آن

ــد. ــری کنن گی

یافته ها
یافتــه هــای ایــن پژوهــش نشــان داد دو گــروه از نظــر متغییراهای 
دموگرافیکی:ســن مــادران و همســران ، ســطح تحصیــالت مــادران 
ــروه  ــادران  و همســران، در دو گ ــغلی م ــت ش و همســران، وضعی
مــورد بررســی تفــاوت معنــی دار آمــاری نداشــته و همگــن بودنــد. 
در زمینــه وضعیــت ســیگاری بــودن مــادران نتایــج نشــان داد هیــچ 
کــدام از مــادران در دو گــروه ســیگاری نبودنــد و همچنیــن تمامــی 
ــواده  ــیگاری در خان ــک عضــو س ــورد بررســی دارای ی ــاداران م م

مــی باشــند.
در راســتای هــدف اول پژوهــش« مقایســه دانــش مــادران دارای 
ــل و  ــن در معــرض دود ســیگار قب ــرار گرفت ــوزاد در خصــوص ق ن

بعــد از مداخلــه درگــروه آزمــون و گــروه کنتــرل« نتایــج نشــان داد 
در گــروه آزمــون میانگیــن نمــره دانــش افــراد مــورد بررســی 3/2 
± 14/95 بــوده کــه پــس از مداخلــه میانگیــن نمــره دانــش 1/39 
ــن  ــز میانگی ــرل نی ــن در گــروه کنت ± 18/86 مــی باشــد. همچنی
نمــره دانــش افــراد مــورد بررســی 2/24 ± 14/81 بــوده کــه پــس 
ــر  ــد. ب ــی باش ــش 1/4 ± 13/7 م ــره دان ــن نم ــه میانگی از مداخل
اســاس آزمــون تــی زوجــی نمــره دانــش در گــروه آزمــون قبــل از 
مداخلــه و پــس از مداخلــه تفــاوت معنــی داری داشــته و میانگیــن 
نمــره دانــش در گــروه آزمــون بــه طــور معنــی داری باالتــر مــی 
باشــد کــه بیانگــر افزایــش نمــره دانــش در گــروه آزمــون اســت 
ــره  ــی نم ــی زوج ــون ت ــاس آزم ــر اس ــن ب )P>0/001(. همچنی
ــه  ــس از مداخل ــه و پ ــل از مداخل ــرل قب ــروه کنت ــش در گ دان
ــروه  ــش در گ ــره دان ــن نم ــته و میانگی ــی داری داش ــاوت معن تف
کنتــرل بــه طــور معنــی داری پاییــن تــر مــی باشــد کــه بیانگــر 
ــر  کاهــش نمــره دانــش در گــروه کنتــرل اســت )P>0/001(. ب
اســاس آزمــون تــی مســتقل قبــل از مداخلــه دو گــروه آزمــون و 
کنتــرل میانگیــن نمــره دانــش یکســانی داشــته و همگــن بــوده 
)P=0/803( و پــس از مداخلــه بطــور معنــی داری نمــره دانــش 
در گــروه آزمــون باالتــر اســت. کــه بیانگــر تاثیــر مثبــت مداخلــه 

اســت )P>0/001(. )جــدول1(.

جدول 1: شاخص های عددی دانش مادران دارای نوزاد در خصوص قرار گرفتن در معرض دود سیگار در دو گروه آزمون  و گروه کنترل قبل و بعد از مداخله

متغیر
گروه کنترلگروه آزمون

نتیجه آزمون تی مستقل
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

P=0/803 و df = 91 و 14/953/214/812/24t=0/251قبل از مداخله
P>0/001 و df = 91 و 18/861/3913/71/4t=17/24بعد از مداخله

P>0/001 و df=47 و P>0/001t=6/74 و df=44 و t=7/49نتیجه آزمون تی زوجی

در راســتای هــدف دوم پژوهــش" مقایســه نگــرش مــادران 
ــیگار  ــرض دود س ــن در مع ــرار گرفت ــوص ق ــوزاد در خص دارای ن
ــه درگــروه آزمــون و گــروه کنتــرل" نتایــج  قبــل و بعــد از مداخل
نشــان داد در گــروه آزمــون میانگیــن نمــره نگــرش افــراد مــورد 
بررســی 2/62 ± 13/37 بــوده کــه پــس از مداخلــه میانگیــن نمــره 
ــرل  ــن در گــروه کنت نگــرش 2/09 ± 17/31 مــی باشــد. همچنی
نیــز میانگیــن نمــره نگــرش افــراد مــورد بررســی 2/86 ± 13/31 
بــوده کــه پــس از مداخلــه میانگیــن نمــره نگــرش 2/22 ± 12/87 
مــی باشــد. بــر اســاس آزمــون تــی زوجــی نمــره نگــرش در گــروه 
ــی داری  ــاوت معن ــه تف ــس از مداخل ــه و پ ــل از مداخل ــون قب آزم
داشــته و میانگیــن نمــره نگــرش در گــروه آزمــون بــه طــور معنــی 

ــرش در  ــره نگ ــش نم ــر افزای ــه بیانگ ــد ک ــی باش ــر م داری باالت
گــروه آزمــون اســت )P>0/0001(. همچنیــن بــر اســاس آزمــون 
تــی زوجــی نمــره نگــرش در گــروه کنتــرل قبــل از مداخلــه و پس 
از مداخلــه تفــاوت معنــی داری داشــته و میانگیــن نمــره نگــرش 
در گــروه کنتــرل بــه طــور معنــی داری پاییــن تــر مــی باشــد کــه 
 .)P=0/024( بیانگــر کاهــش نمره نگــرش در گــروه کنتــرل اســت
بــر اســاس آزمــون تــی مســتقل قبــل از مداخلــه دو گــروه آزمــون 
و کنتــرل میانگیــن نمــره نگــرش یکســانی داشــته و همگــن بــوده 
ــه بطــور معنــی داری نمــره نگــرش  )P=0/909( و پــس از مداخل
در گــروه آزمــون باالتــر اســت. کــه بیانگــر تاثیــر مثبــت مداخلــه 

اســت )P>0/0001(. )جــدول2(.
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جدول 2: شاخص های عددی نگرش مادران دارای نوزاد در خصوص قرار گرفتن در معرض دود سیگار در دو گروه آزمون  و گروه کنترل قبل و بعد از مداخله

متغیر
گروه کنترلگروه آزمون

نتیجه آزمون تی مستقل
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

P=0/909 و df = 91 و 13/372/6213/312/86t=0/114قبل از مداخله
P>0/001 و df = 91 و 17/312/0912/872/22t=9/87بعد از مداخله

P=0/024 و df=47 و P>0/001t=2/32 و df=44 وt=-7/83نتیجه آزمون تی زوجی

در راســتای هــدف ســوم پژوهــش" مقایســه رفتــار اجتناب مــادران 
دارای نــوزاد در خصــوص قــرار گرفتــن در معــرض دود ســیگار قبل 
و بعــد از مداخلــه درگــروه آزمــون و گــروه کنتــرل" نتایــج نشــان 
ــراد  ــز اف ــاب آمی ــار اجتن ــره رفت ــن نم ــون میانگی ــروه آزم داد در گ
مــورد بررســی 9/8 ± 14/95 بــوده کــه پــس از مداخلــه میانگیــن 
نمــره رفتــار اجتنــاب آمیــز 7/49 ± 63/91 مــی باشــد. همچنین در 
گــروه کنتــرل نیــز میانگیــن نمــره رفتــار اجتنــاب آمیــز افــراد مورد 
ــن  ــه میانگی ــس از مداخل ــه پ ــوده ک ــی 11/02 ± 48/31 ب بررس
نمــره رفتــار اجتنــاب آمیــز 8/3 ± 49/39 مــی باشــد. بــر اســاس 
آزمــون تــی زوجــی نمــره رفتــار اجتنــاب آمیــز در گــروه آزمــون 
ــته  ــی داری داش ــاوت معن ــه تف ــس از مداخل ــه و پ ــل از مداخل قب
و میانگیــن نمــره رفتــار اجتنــاب آمیــز در گــروه آزمــون بــه طــور 

معنــی داری باالتــر مــی باشــد کــه بیانگــر افزایــش نمــره رفتــار 
اجتنــاب آمیــز در گــروه آزمــون اســت )P>0/001(. همچنیــن بــر 
اســاس آزمــون تــی زوجــی نمــره رفتــار اجتنــاب آمیــز در گــروه 
ــی داری  ــاوت معن ــه تف ــس از مداخل ــه و پ ــل از مداخل ــرل قب کنت
ــار اجتنــاب آمیــز در  ــدن نمــره رفت نداشــته کــه بیانگــر ثابــت مان
گــروه کنتــرل اســت )P=0/061(. بــر اســاس آزمــون تــی مســتقل 
قبــل از مداخلــه دو گــروه آزمــون و کنتــرل میانگیــن نمــره رفتــار 
اجتنــاب آمیــز یکســانی داشــته و همگــن بــوده )P=0/534( و پس 
از مداخلــه بطــور معنــی داری نمــره رفتــار اجتنــاب آمیــز در گــروه 
ــت  ــه اس ــت مداخل ــر مثب ــر تاثی ــه بیانگ ــت. ک ــر اس ــون باالت آزم

.)P>0/001(

جدول 3:  شاخص های عددی رفتار اجتناب مادران دارای نوزاد در خصوص قرار گرفتن در معرض دود سیگار در دو گروه آزمون  و گروه کنترل قبل و بعد از مداخله

متغیر
گروه کنترلگروه آزمون

نتیجه آزمون تی مستقل
انحراف میانگین

انحراف میانگینمعیار
معیار

P=0/534 و df = 91 و 46/959/848/3111/02t=-0/624قبل از مداخله
P>0/001 و df = 91 و 63/917/4949/398/3t=8/81بعد از مداخله

P=0/061 و df=47 و P>0/001t=-1/92 و df=44 و t=-9/23نتیجه آزمون تی زوجی

بحث
بــا توجــه بــه اهمیــت آمــوزش و ارتقــا دانــش و نگــرش و مراقبــت 
خانــواده محــور در مدیریــت ســالمت نــوزادان و کیفیــت مراقبــت 
هــای پرســتاری مطالعــه حاضــر بــه منظــور تعییــن تاثیــر آمــوزش 
مبتنــی بــر شــبکه مجــازی بــر دانــش، نگــرش و رفتــار اجتنــاب 
ــوزاد  ــادران دارای ن ــیگار در م ــرض دود س ــن در مع ــرار گرفت از ق
ــورد اســتفاده پرسشــنامه 8 ســوالی  ــزار م بســتری انجــام شــد. اب
ســنجش دانــش و نگــرش و پرسشــنامه 19 ســوالی تعییــن اجتناب 

از قراگیــری در معــرض دود ســیگار مــی باشــد.
نتایــج در راســتای هــدف اول پژوهــش بــا عنــوان" مقایســه دانش 
ــرض دود  ــن در مع ــرار گرفت ــوص ق ــوزاد در خص ــادران دارای ن م
ــوزاد در  ــادران دارای ن ــش م ــددی دان ــای ع ســیگار" شــاخص ه
خصــوص قــرار گرفتــن در معــرض دود ســیگار در دو گــروه آزمــون 

و گــروه کنتــرل قبــل و بعــد از مداخلــه و بــه تفکیــک گویــه هــا 
نشــان داد کــه  میانگیــن نمــره دانــش گــروه ازمــون3/2 ± 14/95  
و میانگیــن نمــره دانــش گــروه کنتــرل قبــل از مداخلــه  2/24 ± 
14/81 بــود. نتایــج آزمــون تــی مســتقل قبــل نشــان داد دانــش دو 
گــروه آزمــون و کنتــرل  قبــل از مداخلــه  تفــاوت معني دار نداشــته 
 .)t=0/251 و P=0/803( و بــه عبــارت دیگــر همگــن مــي باشــد
ــون 1/39  ــروه آزم ــش در گ ــره دان ــن نم ــه میانگی ــس از مداخل پ
ــن  ــود .همچنی ــز 1/4 ± 13/7 ب ــرل نی ــروه کنت ± 18/86 و در گ
ــروه  ــش در گ ــره دان ــی داری نم ــور معن ــه بط ــس از مداخل و پ
آزمــون باالتــر اســت )P>0/001 و t=17/24(. کــه بیانگــر تاثیــر 
مداخلــه اســت. در نهایــت میانگیــن نمــره گــروه آزمــون در تمامــی                                                                                     
گویــه هــا باالتــر اســت و بیانگــر ایــن اســت کــه در گــروه آزمــون 
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بعــد از مداخلــه نمــره دانــش باالتــری کســب شــده اســت 
ــان  ــه ی )Amanda et al )2010 نش ــج مطالع ــن نتای همچنی
داد کــه دانــش افــراد در رابطــه بــا رفتارهــای پیشــگیرانه مرتبــط 
ــا  بــا دود ســیگار محیطــی پــس از مداخلــه افزایــش یافتــه کــه ب

مطالعــه حاضــر همســو مــی باشــد.
ــرش  ــه نگ ــوان" مقایس ــا عن ــش ب ــدف دوم پژوه ــتای ه در راس
ــرض دود  ــن در مع ــرار گرفت ــوص ق ــوزاد در خص ــادران دارای ن م
ســیگار قبــل و بعــد از مداخلــه درگــروه آزمــون و گــروه کنتــرل" 
ــادران  ــرش م ــددی نگ ــای ع ــاخص ه ــه ش ــان داد ک ــج نش نتای
دارای نــوزاد در خصــوص قــرار گرفتــن در معــرض دود ســیگار در 
دو گــروه آزمــون  و گــروه کنتــرل قبــل و بعــد از مداخلــه افزایــش 
یافتــه و حاکــی از تاثیــر مثبــت آن اســت. میانگیــن نمــره نگــرش 
ــره  ــن نم ــه 2/62 ± 13/37 و میانگی ــل مداخل ــون قب ــروه ازم گ
نگــرش گــروه کنتــرل قبــل از مداخلــه 2/86 ± 13/31 بــود. نتایــج 
ــی مســتقل قبــل نشــان داد دانــش دو گــروه آزمــون و  آزمــون ت
کنتــرل  قبــل از مداخلــه  تفــاوت معنــي دار نداشــته و بــه عبــارت 
دیگــر همگــن مــي باشــد )P=0/909 و t=0/114(. پــس از مداخله 
میانگیــن نمــره نگــرش در گــروه آزمــون  2/09 ± 17/31 بــوده و 
ــود. کــه پــس از مداخلــه  در گــروه کنتــرل نیــز 2/22 ± 12/87 ب
ــر اســت  ــون باالت ــروه آزم ــش در گ ــره دان ــی داری نم بطــور معن
)P>0/001 و t=9/87(. کــه بیانگــر تاثیــر مداخلــه اســت. در 
نهایــت میانگیــن نمــره گــروه آزمــون در تمامــی گویــه هــا باالتــر 
اســت و بیانگــر ایــن اســت کــه در گــروه آزمــون بعــد از مداخلــه 
نمــره نگــرش باالتــری کســب شــده اســت. بنابرایــن، بایــد برنامــه 
هایــی بــرای تقویــت آن بــه منظــور ایجــاد یــک نگــرش خــوب 
در اجتنــاب از قــرار گرفتــن در معــرض دود دســت دوم ســیگار در 
میــان مــادران دارای نــوزاد  ســازماندهی شــود. در مطالعــه )2011( 
ــان شــرکت کننــده  Gharaibeh et al نیــز ســطح نگــرش زن
ــرار گرفتــن در معــرض دود  ــاب از ق ــه اجتن در پژوهــش نســبت ب
غیــر مســتقیم ســیگار  بعــد از مداخلــه افزایــش یافتــه کــه بــا نتایج 

مطالعــه فــوق همســو اســت.
ــار  ــه رفت ــوان" مقایس ــا عن ــه ب ــوم مطالع ــدف س ــتای ه در راس
اجتنــاب مــادران دارای نــوزاد در خصــوص قــرار گرفتــن در 
ــون و  ــروه آزم ــه در گ ــد از مداخل ــل و بع ــیگار قب ــرض دود س مع
گــروه کنتــرل"، جــدول شــاخص های عــددی رفتــار اجتنــاب آمیز 
ــرض دود  ــن در مع ــرار گرفت ــوص ق ــوزاد در خص ــادران دارای ن م
ســیگار در دو گــروه آزمــون  و گــروه کنتــرل قبــل و بعــد از مداخلــه 
نیــز بیانگــر تاثیــر مثبــت آن اســت. میانگیــن نمــره رفتــار اجتنــاب 
آمیــز گــروه ازمــون 9/8 ± 46/95 و میانگیــن نمــره رفتــار اجتنــاب 
آمیــز گــروه کنتــرل قبــل از مداخلــه   11/03 ± 48/31 بــود. نتایــج 

آزمــون تــی مســتقل قبــل نشــان داد رفتاراجتنــاب آمیــز دو گــروه 
آزمــون و کنتــرل  قبــل از مداخلــه  تفــاوت معنــي دار نداشــته و بــه 
عبــارت دیگــر همگــن مــي باشــد )P=0/534 و t=-0/624(. پــس 
از مداخلــه میانگیــن نمــره رفتــار اجتنــاب آمیــز در گــروه آزمــون  
7/49 ± 63/91 بــوده و در گــروه کنتــرل نیــز 8/3 ± 49/39 بــود. 
کــه پــس از مداخلــه بطــور معنــی داری نمــره رفتــار اجتنــاب آمیــز 
در گــروه آزمــون باالتــر اســت )P>0/001 و t=8/81(. کــه بیانگــر 
تاثیــر مداخلــه اســت. در نهایــت میانگیــن نمــره گــروه آزمــون در 
ــرض  ــس از در مع ــاس پ ــز )شســتن لب ــه ج ــا ب ــه ه ــی گوی تمام
ســیگار قــرار گرفتــن( باالتــر اســت و بیانگــر ایــن اســت کــه در 
گــروه آزمــون بعــد از مداخلــه نمــره رفتــار اجتنــاب آمیــز باالتــری 

کســب شــده اســت.
)Gharaibeh et al )2011 نیــز در مطالعــه ی خــود نشــان داد 
کــه زنــان بــه طــور معنــاداری ســطح باالتــری از رفتــار اجتنــاب 
از قــرار گرفتــن در معــرض دود غیــر مســتقیم ســیگار دارنــد. ایــن 
نتایــج همچنیــن آشــکار کــرد کــه رفتــار اجتنــاب از قــرار گرفتــن 
در معــرض دود دســت دوم ســیگار بــرای بزرگســاالن زن نســبت 

بــه بزرگســاالن مــرد بیشــتر اســت.

نتیجه گیری 
نتایــج نشــان مــی دهــد اهمیــت برنامــه مداخلــه ای طراحــی شــده 
در جهــت ارتقــای دانــش و نگــرش مــادران دارای نوزاد بســتری در 
بخــش مراقبــت هــای ویــژه آنهــا در اجتنــاب از قــرار گرفتــن در 

معــرض دود غیــر مســتقیم ســیگار موثــر اســت. 
ایــن پژوهــش همچنیــن دارای محدودیــت هایــی بــوده اســت مــن 
جملــه شــرایط جســمی و روحــی پاســخ دهنــدگان کــه در زمــان 
تکمیــل پرســش نامــه ممکــن اســت روی پاســخ هــا تاثیــر گــذار 

باشــد کــه تحــت کنتــرل نیســت. 
 پیشــنهاد مــی شــود کــه نتایــج ایــن مطالعــه بــرای برنامــه ریــزی 
مراقبــت هــای بالینــی، آمــوزش نیروهــای جدیــد پرســتاری، برنامه 
ــت در جهــت  ــوزادان و درنهای ــای ســالمتی ن ــود و ارتق هــای بهب

انجــام مطالعــات آتــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
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