مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال چهارم/شماره  /4زمستان 9314

تاریخ دریافت1233/11/32 :

تاریخ پذیرش1234/2/13 :

بررسی عوامل تنشزا برای والدین نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه
نوزادان بیمارستان افضلی پور کرمان

چکیده
مقدمه :تولد نوزاد یک اتفاق خوشایند است ،اما تولد زودرس و متعاقب آن بستری شدن در بخش مراقبتهای ویژه برای والددی
بسیار استرس آور است .از ای رو شناسایی منابع استرس والدی و اتخاذ راهکارهایی جهت کاهش آن ضروری بد نردر مدیرسدد.
مطالع حاضر ب منرور تعیی منابع استرس والدی نوزادان نارس در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان افضدیی ودور شدهر
کرمان انجام شد.
روشها :ای مطالع از نوع توصیفی -تحیییی بوده و  154نفر از والدی نوزادان ندارس کد شدرایر ورود بد مطالعد را داشدتند،
ورسشنام سنجش استرس والدی را تکمیل نمودند .دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخ  13و آمار توصیفی مورد تجزید و
تحییل قرار گرفتند.
نتا یج :نتایج مطالع نشان داد والدی استرس متوسطی ( )3/91±0/93را تجرب نمودند .از استرسورهای محیطی صدای ناگهدانی
زنگ مانیتور ،از استرسورهای مربوط ب تغییر نقش ،ناامیدی در حمایت نوزاد در مقابدل درد و اقدداماد دردندا و از استرسدورهای
ظاهر و رفتار نوزاد مشاهده نوزاد در حال درد کشیدن ،بیشتری استرسورهای والدی بودند .از طرفی والدی براساس برخی ویژگدی
های فردی از جمی نسبت با نوزاد ،سابق قبیی بستری و نحوه اقامت در بخش ،استرس متفاوتی را تجرب نمودند.
بحث و نتیجهگیری :از آنجا ک والددی وس از تدولد نوزاد ندارس و بستری شدن او در بدخش ندوزادان اسددترس را تجددرب
می نمایند ،الزم است کادر درمانی عالوه بر ارائ مراقبت ب نوزادان ب والدی نیز ب عنوان مددجو توج کنند تدا از ایجداد اسدترس
در آنها و عواقبی ک بر نوزاد و خانواده دارد ویشگیری نمایند.
واژگان کلیدی :عوامل تنش زا ،نوزاد نارس ،بخش مراقبتهای ویژه نوزادان
مقدمه

سیستمهای بدنش کامل شود ،متولد شده و این

رمز بقای نسل انسان در تولد ایمن و سالم نهفته

نوزادان اغلب کوچک هستند و وزن تولد کم (کمتر از

است .در صورتی که نوزاد قبل از کامل شدن  73هفته

 2522گرم) داشته و برای تنفس ،تغذیه ،مبارزه علیه

حاملگی به دنیا آید ،نارس میباشد ( .)1آمارها نشان

عفونت و گرم ماندن نیاز به حمایت و مراقبت دارند.

میدهد که  5-15درصد از نوزادان متولد شده در

بنابراین بستری شدن نوزاد نارس بالفاصله پس از

دنیا ،نارس هستند که اغلب ناشی از زایمانهای چند

تولد در اکثر موارد اجتناب ناپذیر بوده است ( )2و

قلویی میباشد ( .)2نوزاد نارس قبل از این که

مراقبت از این نوزادان به تخصصهای پزشکی و

 -1کارشناس ارشد ،بخش مراقبتهای ویژه نوزادان ،بیمارستان امام خمینی ،دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،جیرفت ،ایران
 -2کارشناس ارشد ،بیمارستان افضلی پور کرمان ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -3استادیار ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی رازی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان،کرمان ،ایران
نویسندهی مسئول :بتول پورابولی

Email: b.pouraboli@kmu.ac.ir

آدرس :کرمان ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،دانشکده پرستاری و مامایی رازی ،گروه پرستاری
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تلفن420-21232313 :

فاکس420- 21232313 :
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سکینه سادات حسینی ،1حمیده بنی اسدی ،2بتول پورابولی

3

سکینه سادات حسینی و همکاران

عوامل تنش زای والدین نوزادان

میزان و کیفیت و مراقبتهای پیشرفته است .از دهه

خواهد داشت (.)9

 1991گسترش مراقبت از نوزادان سبب افزایش

بررسی استرس والدین از آن جهت اهمیت دارد؛ که

احتمال زنده ماندن نوزادان شده است ( .)7امروزه

نوزاد میتواند اضطراب و استرس را از والدین

پیشرفت علم نوزادان عالوه بر این که موجب زنده

دریافت کند .زیرا والدین مهمترین اشخاص در

ماندن نوزادان خیلی نارس شده ،عوارض را نیز در

سیستم حمایتی نوزاد به شمار میآیند ( .)12به طوری

آنها کاهش داده است ( .)4در کشور ما نیز با راه

که آشفتگی در عواطف والدین بر رشد عواطف نوزاد

اندازی بخش مراقبتهای ویژه نوزادان میزان مرگ و

مؤثر است .هرگونه آشفتگی در خلق والدین میتواند

میر نوزادان نارس کاهش یافته است .ولی این افزایش

بر نوزاد تأثیر منفی داشته باشد (.)11

بقاء همراه با مشکالتی برای آنها میباشد .در واقع

در یک تحقیق کیفی  Ohrlingو Lindbergجهت

کاهش مرگ و میر نوزادان کم وزن و نارس با افزایش

بیان استرسهای مادران از داشتن نوزاد نارس بستری

نیازهای مراقبتی آنها همراه است ( .)5از آنجا که

در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان در شمال سوئد

تولد نارس یک رویداد غیرمنتظره است ،والدین از

بیان کردند که مادران برای داشتن نوزاد نارس آمادگی

لحاظ جسمی ،روانی و عاطفی برای تولد زودرس

ندارند و به دلیل بستری بودن فرزندشان مشکالت

نوزاد آمادگی ندارند .از طرفی بستری شدن نوزاد در

احسـاسی از قـبیل نـگرانی و اضـطراب را تـجربه

بخش مراقبتهای ویژه برای آنها یک بحران شدید

میکنند ( .)12مطالعه  Hollywoodو همکارش در

عاطفی به حساب میآید ( .)1زیرا والدین را با

زمینه تجربه پدران از بستری نوزادشان در بخش

استرسورهای متعددی از جمله پیامدهای پزشکی و

نوزدان ،نشان داد پدران طی بستری نوزادشان

جدایی ناشی از بستری شدن درگیر میکند .مواردی

فشارهای زیادی را تجربه میکنند و آگاهی از نیازهای

که در بخش منجر به استرس والدین میشوند شامل

آنان ضروری است ( .)1جبرائیلی و همکاران در

محیط فیزیکی ،ظاهر و رفتار نوزاد و تغییر نقش

مطالعهای توصیفی -مقطعی با هدف بررسی عوامل

والدی هستند ( .)3بستری شدن نوزاد به مدت

تنشزا از دیدگاه مادران نوزادان بستری در بخش

طوالنی در بیمارستان منجر به جدایی والدین از

مراقبتهای ویژه شهر تبریز نشان دادند که بیشترین

نوزادشان و آشفتگی در زندگی خانوادگی میشود.

منابع تنشزا برای مادران ظاهر و رفتار نوزادشان و

والدین گاهی اظهار میکنند که هنوز احساس والد

سپس تغییر نقش والدین میباشد ( .)17ولی زاده و

بودن نمیکنند و روشهای تثبیت ارتباط والد با نوزاد

همکاران در مطالعهای توصیفی تحت عنوان

را یاد نگرفتهاند .به عبارتی این جدایی منجر به

استرسورهای مؤثر بر مادران دارای نوزاد نارس

اختالل در نقش والدین و ایجاد مشکل در ادامه

بستری در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان مراکز

دلبستگی مادر و نوزاد بعد از تولد میشود ( .)8بی

آموزشی -درمانی تبریز بیشترین استرس مادران را

توجهی به استرسهای عاطفی و روانی والدین باعث

ناشی از ارتباط با نوزاد و تغییر نقش والدین گزارش

عدم دلبستگی والدین به نوزاد در زمان ترخیص شده

کردند (.)14
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پرستاری نیاز دارد و حیات نوزاد نارس وابسته به

که افزایش آسیبپذیری نوزاد و والدین را به دنبال

عوامل تنش زای والدین نوزادان

سکینه سادات حسینی و همکاران

بررسی استرس مادران نوزادان نارس پرداخته شده

که نوزادشان سن حاملگی کمتر از  73هفته داشتند،

است و از طرفی پژوهشگران مطالعهای که استرس را

 -2والدینی که نوزادشان حداقل یک هفته در بخش

با توجه به خصوصیات فردی مقایسه نماید ،مشاهده

نوزادان بستری بود -7 ،والدینی که خود ،بیماری

نکردهاند .لذا علیرغم انجام مطالعات مشابه در سطح

خاصی نداشته و در بخش دیگری بستری نبودند-4 ،

کشور و با توجه به این که بخش مراقبت ویژه

والدینی که قادر به خواندن و نوشتن بودند یا توانایی

نوزادان بیمارستان افضلی پور شهر کرمان تنها بخش

تکلم و فهم زبان فارسی را داشتند.

مجهز مراقبتهای ویژه نوزادان در جنوب شرق

جهت انجام مطالعه پس از دریافت معرفینامه از

کشور میباشد و از سایر استانهای همجوار نیز

دانشکده پرستاری و مامایی رازی و موافقت الزم

مراجعه کننده دارد و این عوامل با توجه به

برای انجام پژوهش از مسئوالن بیمارستان،

ساختارهای خاص اجتماعی در شهر کرمان ،احتماالً

پژوهشگران با توضیح اهداف مطالعه به والدین و

متفاوت از سایر مناطق میباشد ،لزوم انجام مطالعات

جلب رضایت شفاهی آنان و اطمینان دادن از محرمانه

بیشتر احساس میشود .از این رو مطالعه حاضر با

بودن اطالعات دادهها را جمعآوری نمودند .پرسشنامه

هدف بررسی استرس والدین دارای نوزاد بستری در

اطالعات دموگرافیک دارای  17سؤال ویژگی فردی

بخش مراقبتهای ویژه نوزادان انجام شد ،تا به این

شامل :نسبت با نوزاد ،سطح تحصیالت ،داشتن فرزند

وسیله منابع استرسزای والدین را مشخص نماید تا

دیگر ،نوع زایمان ،جنسیت نوزاد ،نحوه حضور در

با آگاهی از آن بتوان با اقدامات الزم ،مراقبتی با

بیمارستان ،سن پدر ،سن مادر ،شغل پدر ،شغل مادر،

کیفیت باال برای این گونه بیماران فراهم نمود.

وزن هنگام تولد نوزاد ،مدت بستری نوزاد ،حاملگی
چند قلویی و سابقه قبلی بستری نوزاد در بخش بود.

مواد و روشها

پرسشنامه سنجش استرس ،سه دسته از عوامل تنش

این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی میباشد که

زای مؤثر بر والدین دارای نوزاد نارس بستری در

در آن ضمن تعیین خصوصیات دموگرافیک واحدهای

بخش نوزادان شامل عوامل استرسزای محیطی بخش

مورد پژوهش ،استرس والدین نوزادان نارس بستری

نوزادان ( 1گویه) ،خصوصیات ظاهری و رفتار نوزاد

در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان افضلی

( 13گویه) ،ارتباط والدین با نوزاد و نقش والدی (11

پور شهر کرمان در سال 1791-92مورد بررسی قرار

گویه) را میسنجد .این تجارب بین صفر تا  5مقیاس

گرفت .بنا بر نتایج مطالعه دیگری ( )15مبنی بر

بندی شدند .این ابزار به صورت پیشرو و پسرو

میانگین  2/55و انحراف معیار  1/1در نمره استرس

توسط یک نفر متخصص و آشنا به هر دو زبان

والدین و با خطای نوع اول  2/25و خطای قابل قبول

فارسی و انگلیسی ،از انگلیسی به فارسی و بالعکس

 ،2/255با فرمول حجم نمونه برای میانگین عددی،

برگردانده شد .این تجارب به ترتیب زیر مقیاس بندی

تعداد  154نمونه تخمین زده شد.

شده اند :صفر= تجربه موارد گفته شده را ندارد=1 ،

به این منظور والـدینی که واجد شـرایط زیر بودند به

اصالً استرس وجود ندارد (تجربه گفتـه شده بـاعـث
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تاکنون در مطالعات انجام شده در کشور فقط به

روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند -1 .والدینی

سکینه سادات حسینی و همکاران

عوامل تنش زای والدین نوزادان

کمی وجود دارد =7 ،استرس متوسطی وجود دارد،

آمد .جهت تعیین پایایی ،این ابزار توسط  72نفر از

 =4استرس زیاد =5 ،استرس شدید وجود دارد.

والدین نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای

مجموع نمرات این پـرسشـنامه بین صـفر تا 132

ویژه نوزادان تکمیل شد .دادهها توسط نرم

میباشد .هر چقدر نمره فرد بیشتر باشد ،استرس

افزار  SPSSنسخه  19جهت تعیین ضریب آلفای

بیشتری را تـجربه کـرده است .جهـت سنجش

کرونباخ بررسی شدند و نمره پایایی  %88حاصل

استرس والدین میانگـین نمـرات محاسـبه شد.

گردید .به عالوه دادهها با استفاده از آمار توصیفی

مـیانگین  2/59-1/22استرس پایین7/59-2/12 ،

(میانگین ،انحراف معیار و فراوانی) و تحلیلی (تی

استرس متوسط و  5– 7/12استرس باال را بیان میکرد

تست )ANOVA ،جهت دستیابی به اهداف پژوهش

(.)11

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

جهت کسب نمره روایی صوری و محتوایی و نیز
اطمینان از ترجمه صحیح ،پرسشنامه ترجمه شده به

نتایج

همراه متن انگلیسی در اختیار ده نفر از اساتید هیئت

خصوصیات دموگرافیک افراد مورد بررسی در جدول

علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم

 1آورده شده است.

جدول  :1توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک والدین و نوزادان نارس در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان
ویژگیهای دموگرافیک
نسبت با نوزاد

فرزند دیگر

روش زایمان

نحوه اقامت

جنس نوزاد

سن تولد نوزاد
(هفته)
وزن تولد نوزاد
(گرم)

حاصل حاملگی چندقلویی

143

تعداد

درصد فراوانی

پدر

33

%03

مادر

33

%03

بدون فرزند

37

%49/4

دارای فرزند

33

%03/7

سزارین

97

%76/1

طبیعی

03

%13/3

ماندن در اطاق شیر

07

%17/4

رفت و آمد

93

%71/7

دختر

33

%03

پسر

33

%03

13-67

13

%63/3

14- 13

37

%49/4

13-14

43

%13/0

>3033

14

%66/3

6033-3033

97

%76/1

<6033

64

%30/7

خیر

316

%30/3

بله

66

%34/1
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ایجاد تنش و ناامیدی نمیشود) =2 ،استرس خیلی

پزشکی کرمان قرار گرفت .نمره روایی  %85به دست

سکینه سادات حسینی و همکاران

عوامل تنش زای والدین نوزادان

جدول  :1توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک والدین و نوزادان نارس در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان(ادامه)
سابقه قبلی بستری نوزاد

وضعیت شغلی پدر

بله

3

%4/0

بیکار

1

%3/9

کارمند

04

%10/3

آزاد

93

%71

بیکار

331

%31/4

کارمند

64

%30/7

آزاد

33

%33

304

%333

کل

یافتههای مربوط به عوامل اسـترس زا بـرای والـدین

نتــایج نشــان داد والــدین نــوزادان نــارس در بخــش

نوزادان نارس به ترتیب در جداول  2و  7بیـان شـده

استرس متوسطی تجربه کرده و عوامـل اسـترس زا را

است و نشان میدهد که در هـر حیطـه کـدام گزینـه

به ترتیب عوامل محیطـی ،تغییـر در نقـش والـدی و

برای والدین بیشترین استرس را داشته است.

ظاهر و رفتار نوزاد بیان نمودند.

جدول :2میانگین و انحراف معیار گویههای عوامل استرسزای والدین دربخش مراقبتهای ویژه نوزادان
میانگین

انحراف معیار

عوامل محیطی

1/33

3/93

گویههای عوامل استرس زا
ظاهر و رفتار نوزاد

6/43

3/39

تغییر نقش والدی

6/77

3/31

کل

6/73

3/79
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وضعیت شغلی مادر

خیر

343

%90/0

سکینه سادات حسینی و همکاران

عوامل تنش زای والدین نوزادان

جدول :3منابع استرسزا برای والدین نوزادان نارس در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان در حیطههای مختلف
میانگین

عوامل

انحراف معیار

تنش زا

تغییر نقش والدی
عوامل محیطی
ظاهر و رفتار نوزاد و درمان
ظاهر و رفتار نوزاد و درمان

عدم تغذیه نوزاد توسط مادر

6/33

3/11

عدم مراقبت از نوزاد توسط مادر (تعویض پوشک ،حمام کردن و)...

6/00

3/14

عدم توانایی در نگهداری از نوزادم هر وقت که خودم میخواستم

6/33

3/43

احساس ناامیدی در حمایت نوزادم در مقابل درد و اقدامات دردناک

1/13

3/19

احساس ناامیدی در موردکمک به نوزادم طی بستری

1/69

3/13

نداشتن وقت برای تنها بودن با نوزادم

6/33

3/03

گاهی فراموش میکردم نوزادم چه شکلی است

3/14

3/69

وجود مانیتور و تجهیزات خاص در بخش

1/30

3/13

صدای مداوم مانیتور و تجهیزات بخش

1/37

3/16

صدای ناگهانی زنگ مانیتور

1/64

3/04

حضور نوزادان بیمار دیگردربخش

6/99

3/66

تعداد زیاد افراد شاغل در بخش

6/73

3/60

اتصال نوزادم به دستگاه تهویه مکانیکی

1/34

3/73

لولهها و وسایل رو یا نزدیک نوزادم

1/33

3/16

وجود برشها و زخمهای روی بدن نوزادم

6/34

3/73

غیرطبیعی بودن رنگ نوزادم (رنگ پریده و زرد)

3/93

3/33

تنفس غیرطبیعی نوزادم

6/30

3/33

جثه کوچک نوزادم

6/67

3/61

ظاهر چین و چروک خورده نوزادم

6/33

3/11

مشاهده سوزنها و لولههای متصل به بدن نوزادم

6/94

3/63

تغذیه وریدی نوزادم یا تغذیه ازراه سوند معده

6/00

3/41

مشاهده نوزادم درحال دردکشیدن

1/33

3/73

ظاهرغمگین نوزادم

6/46

3/46

ظاهرضعیف و نحیف نوزادم

6/17

3/13

حرکات تند و ناگهانی نوزادم

3/96

3/74

عدم گریه نوزادم همانند سایر نوزادان

3/30

3/09

گریه نوزادم به مدت طوالنی

6/73

3/04

ظاهر ترسناک نوزادم

6/43

3/33

مشاهده تغییر رنگ ناگهانی نوزادم(رنگ پریده و کبود)

6/67

3/33

مشاهده توقف تنفس نوزاد

6/17

6/33

جدول  4تأثیر بعضی از متغیرها را بر استرس نشان

وجود داشت و میزان استرس مربوط به ظاهر و رفتار

میدهد .نسبت با نوزاد در زمینه عوامل تنشزای ظاهر

نوزاد در والدینی که در اطاق شیر اقامت داشتند،

و رفتار نوزاد و تغییر نقش والدی معنیدار بود و این

بیشتر از والدینی بود که رفت وآمد میکردند .والدینی

استرس در زمینه ظاهر و رفتار نوزاد در مادران بیشتر

که سابقه بستری قبلی نوزاد را در بخش نداشتند

و در زمینه تغییر نقش والدی در پدران بیشتر بود .بین

استرس بیشتری در زمینه عوامل استرسزای محیطی

نحوه حضور در بیمارستان و عوامل استرسزای

تجربه نمودند.

مربوط به ظاهر و رفتار نوزاد نیز ارتـباط معنـیداری
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جدابودن ازنوزادم

1/31

3/44

سکینه سادات حسینی و همکاران

عوامل تنش زای والدین نوزادان

جدول : 4مقایسه میانگین عوامل استرس زا براساس ویژگیهای فردی در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان
دموگرافیک

عوامل تنشزا

میانگین(انحراف معیار)

میانگین(انحراف معیار)

جنس نوزاد

پسر

1/31±3/93

6/43±3/93

6/03±3/96

دختر

6/93±3/93

6/17±3/33

6/30±3/34

P-value

3/73

3/43

3/63

سن تولد نوزاد

67-13

1/13±3/33

6/43±3/73

6/33±3/03

(هفته)

13- 14

6/33±3/33

6/17±3/96

6/00±3/97

10-13

1±3/97

6/03±3/93

6/37±3/39

P-value

3/330

3/70

3/67

وزن تولد نوزاد

>3033

1/31±3/99

6/43±3/94

6/46±3/33

(گرم)

3033- 6033

6/94±3/34

6/14±3/33

6/30±3/34

<6033

1/33±3/93

6/71±3/33

6/33±3/33

P-value

3/37

3/16

3/34

مدت بستری

3-66

1/31±3/33

6/46±3/96

6/70±3/33

(روز)

61-13

1/31±3/33

6/19±3/31

6/33±3/33

13- 03

6/73±3/30

6/43±3/30

6/71±3/30

P-value

3/03

3/93

3/91

حاصل حاملگی

خیر

6/90±3/96

6/43±3/93

6/77±3/30

چندقلویی

بله

1/13±3/33

6/41±3/33

6/77±3/33

P-value

3/97

3/91

3/93

خیر

1/34±3/39

6/43±3/93

6/73±3/34

بله

6/64±3/36

6/40±3/36

6/33±3/13

سابقه قبلی بستری نوزاد

نسبت با نوزاد

سطح تحصیالت

فرزند دیگ ر

روش زایمان مادر

نحوه اقامت والدین

P-value

3/31

3/91

3/30

مادر

6/96±3/99

6/03±3/93

6/03±3/33

پدر

1/39±3/39

6/67±3/30

6/31±3/30

P-value

3/64

3/363

3/330

بیسواد

1/39±3/39

6/63±3/93

6/36±3/36

زیر دیپلم

1/33±3/93

6/40±3/33

6/70±3/70

دیپلم

1/31±3/37

6/01±3/90

6/09±3/93

لیسانس و باالتر

6/33±3/97

6/13±3/33

6/36±3/30

P-value

3/74

3/44

3/33

بدون فرزند

6/39±3/93

6/43±3/33

6/70±3/39

دارای فرزند

1/33±3/39

6/41±3/93

6/73±3/33

P-value

3/33

3/30

3/336

طبیعی

1/33±3/94

6/03±3/37

6/31±3/71

سزارین

6/93±3/37

6/13±3/93

6/76±3/94

P-value

3/376

3/13

3/47

ماندن در اطا ق شیر

6/94±3/33

6/73±3/93

6/07±3/97

رفت و آمد

1/34±3/31

6/67±3/33

6/36±3/30

P-value

3/41

3/334

3/61
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محیطی

ظاهر و رفتار نوزاد

تغیر نقش والدی
میانگین(انحراف معیار)

141

عوامل تنش زای والدین نوزادان

سکینه سادات حسینی و همکاران

نتایج این مطالعه نشان داد در مجموع والدین نوزادان

مطالعه بیش از این که از تغییر نقش والدی و تغییرات

نارس بستری در بخـش مراقبـتهـای ویـژه نـوزادان

ظاهر ناشی از بیماری نوزداشان رنج ببرنـد از عوامـل

بیمارستان افضـلی پـور کرمـان اسـترس متوسـطی را

محیطی ناراضی هستند .بنابراین نیاز است که تـالش-

تجربه نمودند Blanch D'Souza .و همکـاران نیـز

های بیشـتری جهـت حـذف استرسـورهای محیطـی

در مطالعه خود که از همین پرسشنامه استفاده نمـوده

صورت گیرد .همننین از جملـه دالیلـی کـه محـیط

بودنــد اســترس متوســطی را بــرای والــدین گــزارش

بخش نوزادان در مطالعه حاضـر اسـترسزا تـر بـوده

نمودند ( .)3همین طور استرس والدین شرکت کننـده

است ،احتماآلً به دلیل شـلوغی بـیش از حــد بخـش

در مطالعه حاضر به ترتیب مربوط به عوامل استرس-

میباشد .با توجه به این که محـیط بخـش نـوزادان و

زای محیط بخش نوزادان و سـپس اسـترس ناشـی از

بخــش مراقبــتهــای ویــژه نــوزادان در یــک مکــان

تغییر نقش والدی و کمترین مربوط به تغییـر ظـاهر و

اختصاص یافته است ،بنابراین پیشنهاد میشود قبل از

رفتار نوزادان است که این نتایج با مطالعـه  Tichyو

ورود والدین به بخش ،محیط و جو بخش برای آنها

همکاران که بیان کردهاند محرکهای خـاص محیطـی

توضیح داده شود و مدیران بیمارستان جهت برطـرف

مانند صدا و نـور اسـترس زیـادی بـرای والـدین در

نمودن این مشکل تدابیری اتخاذ کنند.

بخش نوزادان ایجاد میکند ،همسو اسـت ( .)13ایـن

تفــاوت عوامــل اســترسزا برحســب خصوصــیات

در حالی است که در مطالعه  Blanch D'Souzaو

دموگرافیک نشان میدهد اسـترس در زمینـه ظـاهر و

همکاران با شرکت  122والد نـوزاد نـارس ،بیشـترین

رفتار نوزاد در مادران بیشتر و در زمینـه تغییـر نقـش

استرس در زمینههای تغییر نقش والدی و سپس ظاهر

والدی در پدران بیشتر میباشد .این در صورتی است

و رفتار نـوزاد گـزارش شـده اسـت ( .)3در مطالعـه

که میانگین کلی استرس در پدران بیشتر از مادران می

 Tandbergو همکــاران کــه  82والــد نــوزاد نــارس

باشد .در حالی که که در مطالعه Blanch D'Souza

شرکت داشتند ،استرس زیادی را به ترتیـب ناشـی از

و همکــاران و  Frankو همکــاران میــانگین اســترس

ظاهر و رفتار نوزاد و تغییر نقش والدی و پـس از آن

مادران بیشتر از پدران بود (.)3،9

عوامل محیطی تجربه نمودند ( .)18در مطالعـه ولـی-

در توضیح این تفاوت ،براساس تجربیات محقق شاید

زاده و همکاران در مورد استرسورهای مؤثر بر مادران

بتوان گفت در پژوهش حاضر مادران بیشتر در برنامه

در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان ،منابع تـنش زا بـه

مراقبتی نوزاد شرکت دارند .ایـن خـود مـیتوانـد در

ترتیب تغییر نقش والدی ،ظاهر و رفتار نوزاد و سپس

کاهش استرس مؤثر باشد ،از آنجا که پدران بـه جـزء

عوامل محیطی بیان شدند ( .)14نتیجه متفـاوت فـوق

ساعات مالقات در ساعات دیگـر در بخـش حضـور

میتواند ناشی از تفاوت در نحوه مدیریت و چیـدمان

ندارند ،شاید بتوان گفت عدم حضور پدران در بخش

بخش در محیطهـای مختلـف باشـد .همننـین ایـن

به طور مداوم فرصت ایفای نقش را از آنان سلب می

تفاوت ممکن است ناشی از این باشد که کارکنـان در

نماید .از طرفی در توضیح این که ظاهر و رفتار نوزاد

بخش مراقبت ویـژه نوزادان مـورد بـررسی ،موفق به

برای مادران استرس بیشتری ایجاد نموده است ،شاید
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بحث

کنترل استرسورهای محیطی نبودهانـد .والـدین مـورد

عوامل تنش زای والدین نوزادان

سکینه سادات حسینی و همکاران

مادران ناظر دائمی نوزاد میباشـند وآن را بـا آمـال و

نوزادان به تنهایی یا همراه با سایر استرسورها ممکـن

خواستههای خود مغایر میدانند ،اسـترس بیشـتری را

است ،رابطه نوزاد– والدین را تحت تأثیر قرار دهد و

تجربه مینمایند.

منجر به بدتر شدن مشکالت برای هـر دو و خـانواده

مطالعه حاضر نشان داد میزان استرس مربوط به ظاهر

آنهــا شــود ( .)13اســترس زا بــودن محــیط بخــش

و رفتار در والدینی که در اتاق شـیر اقامـت داشـتند،

مراقبتهای ویژه نـوزادان بـرای والـدین ثابـت شـده

بیشتر از والدینی بود که رفت و آمـد مـینمودنـد .در

است .برخورد اولیه با دستگاههای حمایتی حتی برای

تفسیر این نتیجه شاید بتوان گفت این افزایش استرس

والدینی که قبل از زایمان از بخش بازدید داشتند نیـز

ناشی از درگیری بیشتر والدینی اسـت کـه در بخـش

همراه با شوک است ( .)18اغلب والدین تحت تـأثیر

حضور دارند .به نحوی که ذهنیت آنها کامالً متمرکز

محیط و تکنولوژی دچار سـردرگمی شـده و ممکـن

به نوزادشان هست و خصوصـیات ظـاهری نـوزاد را

اســت در مــورد زنــده مانــدن و یــا عواقــب بیمــاری

مشاهده میکنند و به طور مرتب روشهای تهـاجمی

شیرخوار احساس درماندگی ،گناه ،وحشت و نگرانی

که برای نـوزاد انجـام مـیشـود را از نزدیـک شـاهد

کنند که آنها را با چالشهای فراوانی روبهرو میکنـد

هستند .از سوی دیگر با توجه به نتایج مطالعه تمـامی

و بر ایفای نقش والدی آنها تأثیر میگـذارد ( .)12از

والدینی که در اتـاق شـیر حضـور داشـتند ،از گـروه

این رو شناسایی اصول و قواعد محیط بخش مراقبت

مادراناند ،که میتواند به دلیل خصوصیات احساسـی

های ویژه نوزادان که مانع ارتباط پرسنل با والدین می

و هیجانی مادران نسبت به پدران باشد .نویسندگان در

شود یک عنصر مهم در عملکرد پرستاران است (.)19

مطالعات دیگر در این زمینه مطلبی مشاهده نکردند.

در زمینه استرسورهای مربوط به ظاهر و رفتار نـوزاد،

در مطالعه حاضر والدینی که سابقه بستری قبلی نوزاد

نتایج مطالعه حاضر نشـان داد کـه مشـاهده نـوزاد در

را نداشتند ،استرس محیطی بیشـتری تجربـه نمودنـد.

حال درد کشیدن ،لولههـا و وسـایل نزدیـک نـوزاد و

بدیهی است که محیط ناآشنا و برخورد اولیه والـدین

مشاهده سوزنها و لولههای متصل به بـدن نـوزاد بـه

با چنین جوی منجر به این اسـترس شـده اسـت .بـا

ترتیب برای والدین اسـترسزا بودنـد کـه بـا مطالعـه

توجه به این کـه بخـش نـوزادان یـک بخـش کـامالً

جبرائیلی و همکاران همسـو اسـت ( .)17در مطالعـه

متفاوت از بخشهای عمـومی اسـت والـدین انتظـار

 Leeو همکاران مادران نوزادان نارس برخورد اولیـه

چنین فضایی را ندارنـد .در ایـن زمینـه مـیتـوان بـا

با نوزاد نارس خود و مشـاهده شـکل و انـدازه او را

آموزشهای قبل از زایمان در گروههای پرخطر و قبل

بسیار تکان دهنده گزارش نمودند که احساس تردیـد

از ورود به بخش این استرس را به حداقل رساند .در

در مورد لمس و در آغوش گرفتن نوزاد را بـه دنبـال

مطالعات دیگر در این زمینه اطالعاتی یافت نشد.

داشت .از طرفی رفتارهای نوزاد خود را مانعی بـرای

نتایج حاصل در زمینه استرسورهای محیطی نشان داد

تعامل با او میدانستند ،به دلیل این که رفتارهـایش را

عالوه بر نارسی و کم وزن بودن نوزاد ،محیط بخـش

درک نمیکردنـد و نمـیدانسـتند چگونـه بایـد بـا او

نیز عامـل تشدید کنـنده استـرس بـرای والـدیـن این

بـرخــورد کنـند و همـین طور از ایـن که بـه نـوزاد
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بتوان به این مطلب اشاره کرد که با توجه به این کـه

نوزادان است .استرسورهای بخش مراقبتهای ویـژه

سکینه سادات حسینی و همکاران

عوامل تنش زای والدین نوزادان

این رو به دلیل استرسزا بودن ظاهر فیزیکی نـوزادان

نوزاد نارس ،آماده سازی والدین به خصوص مـادران

توصیه میشود ،که خصوصیات نـوزاد نـارس شـامل

برای اولین مواجهه با نـوزاد در بخـش مراقبـتهـای

اندازه ،جثه ،مقدار چربی زیر جلدی ،الگـوی تنفسـی

ویژه و برقراری ارتباط مناسب با نوزاد و ارائه مناسب

وگریههای ضعیف نوزاد بـرای والـدین توضـیح داده

نقش والدی به عنوان پایه خدمات خانواده محور باید

شود (.)13،22

مورد توجه قرار گیرد (.)18

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که احساس ناامیـدی در

از محدودیتهای این مطالعه ایـن اسـت کـه در ایـن

حمایــت نــوزاد در مقابــل درد و اقــدامات دردنــاک،

مطالعه صرفاً به منابع استرس بـرای والـدین نـوزادان

احساس ناامیدی در مورد کمک به نوزاد طی بسـتری

نارس توجه شده است .پیشنهاد میگردد در مطالعات

و جـدا بــودن از نــوزاد بــه ترتیــب بیشــترین عوامــل

مشابه دیگر به مقایسه استرس والدین نوزادان نـارس

استرس زای مربوط به نقش والدی در بخش مراقبـت

و ترم پرداخته شود .همننین در این مطالعـه نـوزادان

های ویژه نوزادان هستند .ارتباط مادر با نوزاد بستری

فقط از یک مرکز درمانی انتخـاب شـدند کـه تعمـیم

در بخش مراقبتهای ویژه نه تنها بـه انـدازه ارتبـاط

پذیری نتایج را کم میکند.

مادر با نوزاد سالم اهمیت دارد ،حتـی گـاهی اوقـات
مهمتر از آن نیز میباشـد ( .)2بـه نحـوی کـه زمـانی

نتیجهگیری

نوزادی در بخش مراقبتهای ویژه بستری مـیباشـد،

تولد نوزاد نارس و به دنبال آن بستری شدن نـوزاد در

حس کلی دور بودن ،تجربه فقدان تعامل بین پرسـنل

بخش مراقبتهای ویژه نوزادان برای والدین اسـترس

و نوزاد و حس عدم تعلق در مادر ایجاد میشود کـه

زا بوده و لزوم توجه مدیران بیمارستانها و پرسـتاران

تأثیر منفی بر هویت مادری میگذارد .ولی وقتی مادر

به جنبههای استرسزای محیطی و کاهش این عوامـل

از نوزاد خود مراقبت به عمل میآورد ،حس مشارکت

احساس میشود .در چنین فضایی باید جهـت تـأمین

مادری و هویت مادری در او تقویت میشود (.)27

آرامش و رفـاه والـدین تـالشهـایی بـه عمـل آیـد.

مطالعـه  Nystromiو  Axelssonدر سـوئد نشـان

همننـین توصــیه مــیشــود والــدین نــوزادان قبــل از

داد ،مادران دارای نوزاد نارس در بخش مراقبتهـای

پذیرش در مورد خصوصیات بخش و پرسنل و کـادر

ویژه نوزادان ،به دنبال جدایی از نوزاد و عدم توانـایی

درمانی توضیحات و اطالعـاتی دریافـت کننـد تـا بـا

مراقبت از نـوزاد در مواقـع بحــرانی دچــار انــدوه

اطالع رسانی در مـورد محـیط و جـو بخـش قبـل از

میشوند .این مادران تجربیاتی از قبیل احساس غریبه

ورود اســترس کمتــری داشــته باشــند .از طرفــی بــا

بودن همراه بـا ناامیـدی ،سـردرگمی و فشـار روانـی

مشارکت والدین در برنامه درمانی ،میتوان مراقبت با

شدید را تجربه میکننـد و تغییـر در نقـش والـدی و

کیفیت باالتر به نوزاد و خانواده ارائه نمود.

جدایی از نوزاد به علـت بسـتری طـوالنی مـدت در
بیمارستان از منابع استرس مادران گزارش شده اسـت

تشکر و قدردانی

(.)24

پـژوهشگران الزم میدانند از کلیـه والـدین مشارکت
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آسیب برسد احساس ترس و هراس داشـتند ( .)21از

از این رو به دلیل غیـر قابل اجـتناب بـودن بسـتری

سکینه سادات حسینی و همکاران

عوامل تنش زای والدین نوزادان

.کننده در این مطالعه تشکر و قدردانی نمایند
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Sakineh Sadat Hosseini1, Hamideh Baniasadi2, Batool Pouraboli3

Abstract
Background: Birth is a pleasant event, but premature birth and subsequently neonate
hospitalization in the neonatal intensive care unit, is stressful for parents. Therefore,
identifying sources of stress and applying strategies to reduce parental stress seems to be
necessary. The present study was conducted to determine the sources of stress in parents of
preterm infants hospitalized in the neonatal intensive care unit of Afzalipour Hospital in
Kerman, Iran.
Methods: In this descriptive analytic study, 154 parents of premature infants hospitalized in
the neonatal intensive care unit completed the Parent Stressor Scale questionnaire. Data
analysis was done using descriptive statistics and through SPSS19 software package.
Results: According to the results, participants experienced a moderate level of stress during
hospitalization of their preterm infant (2.61± 0.69). Among "environmental stressors", the
sound of the monitor alarm, among "parental role alteration stressors", parents' despair in
supporting their neonate against pain and painful procedures, and among stressors related to
the "appearance and behavior of infants", observing neonate in pain brought the highest level
of stress to parents. Parents experienced different levels of stress according to some personal
characteristics such as relationship with baby, previous history of hospital admission and type
of stay in the ward.
Conclusion: Since preterm birth and neonate hospitalization causes parents' stress, it is
necessary that medical staff, in addition to neonate care, support parents of the neonate in
order to decrease their stress level and consequently prevent negative outcomes for their
neonate and family.
Keywords: Premature infant, Parental stress, Neonatal intensive care
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