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تاریخ دریافت مقاله 1285/23/35 :تاریخ پذیرش مقاله1285/25/11 :
چکیده
مقدمه :تولد نوزاد نارس موجب بروز تنش زیادی در والدین میشود و میتواند عواقبی را برای والد و نوزاد به همراه داشته باشد و با
تمرکز بر مراقبت خانواده محور ،شناسایی میزان تنش و علل آن میتواند انگیزه ایی برای شکل دادن استراتژیهای جدید یا اصالح
کردن استراتژیهای موجود در جهت کاهش تنش باشد لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان و علل تنش والدین نوزادان نارس
بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان انجام شده است.
روش کار :در این مطالعه توصیفی  -تحلیلی 132 ،نفر پدر و مادر دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان
شهید صدوقی یزد در سال  1285به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند .بعد از جمع آوری دادهها با استفاده از پرسشنامه
تنش والدی ،تجزیه و تحلیل داد ه ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماری تی مستقل انجام شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد که میانگین نمره تنش در مادران ( 153/15 )1/82و در پدران ( 121/83 )5/15بود و آزمون اماری تی
مستقل اختالف معناداری را بین استرس مادران و پدران نشان داد ( .)P > 2/221همچنین میزان تنش ناشی از رفتار و ظاهر نوزاد
در مادران بیشتر از پدران و میزان تنش ناشی از نقش والدی و ارتباط با نوزاد در پدران بیشتر از مادران بود و آزمون اماری تی مستقل
اختالف معناداری را نشان داد.
نتیجه گیري :با توجه به آنکه میزان تنش مادران بیشتر از پدران بوده و علل ایجادکننده تنش در والدین متفاوت بوده است لذا با
تمرکز بر این نتایج ،طراحی مداخالتی متمرکز بر علل شناسایی شده ،جهت کاهش تنش ضروری بنظر میرسد.
واژگان کلیدي :تنش ،والدین ،بخش مراقبت ویژه نوزادان
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
نقش والدینی ،احساس فقدان کنترل بر شرایط پیش آمده و جدایی از
نوزاد تنش زیادی را متحمل میشوند ( .)1-5اغلب والدین در چنین
موقعیتی احساساتی از قبیل ناامیدی ،گناه ،غم ،افسردگی ،اضطراب،
ترس ،تحریک پذیری ،اندوه ،تنهایی و فقدان اطمینان را تجربه میکنند
( )8و حس میکنند تمام رویاهایی که در رابطه با نوزادشان داشتهاند
به یکباره نابود شده است ( )12و این احساس تنش منجر به تخریب
ارتباط والد و نوزاد ( ،)11ممانعت از ایجاد دلبستگی ایمن بین والد و
نوزاد ( ،)15-13تضعیف باندشدن عاطفی والد و نوزاد ( ،)13تغییر درک
والدین نسبت به صالحیتهای والدی خویش ( )18-15و افزایش شانس
ابتالء به اختالل استرس بعد از ضربه میشود ( .)32 ,18عالوه بر والدین،
نوزدان نیز از عواقب تنش والدین بی بهره نمانده و دچار دچار تأخیر در
تکامل شناختی و تنظیم هیجانی و تضعیف سالمتی میشوند (.)18-15

زایمان نوزاد نارس تقریباً  %8-12کل زایمانها را به خود اختصاص داده
است و نارس بودن یکی از مهمترین علل مرگ و میر نوزادان در سرتاسر
جهان به شمار میآید ( )1و در طی دهههای اخیر تولد نوزادان نارس
افزایش یافته است اما بواسطه پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی رخ
داده ،شانس بقای نوزادان نارس افزایش یافته است ( )3و این امر با
بستری شدن طوالنی مدت نوزاد در بخش مراقبت ویژه نوزادان همراه
است که امری اجتناب ناپذیر میباشد ( )2و منجر به ورود والدین به
موقعیتی ناآشنا و پیچیده میشود ( .)5والدینی که ماهها انتظار تولد
نوزادی سالم را میکشیدند با تولد نوزاد نارسی که برای براورده شدن
نیازهایش بایستی تحت مراقبتهای ویژه باشد ( )1-5و تحت
پروسیچرهای تهاجمی قرار میگیرد و با تکنولوژی محصور میشود،
آنان خود را قادر به کمک کردن به نوزاد نمیبینند ( )8و بخاطر تخریب
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والدین در اختیارشان قرار داده میشد و بی نام بودن پرسشنامهها و
محرمانه ماندن اطالعات به ایشان تاکید میگردید.
پرسشنامه جمعیت شناختی شامل سن ،سطح تحصیالت ،وضعیت
اقتصادی ،شغل ،نوع زایمان ،جنس نوزاد ،سن نوزاد ،وزن نوزاد ،رتبه
تولد نوزاد بود .پرسشنامه دوم ،مقیاس تنش والدی بود که توسط مایلز
در سال  1882ساخته شده است .این ابزار شامل  51گویه با نمر ه دهی
لیکرت میباشد و میزان تنش والدین را در چهار حیطه :صداهای
بخش) 5گویه ،محدوده نمره  ،( 2-35ظاهر و رفتار نوزاد)  18گویه،
محدوده نمره  ،(2-85ارتباط با نوزاد و نقش والدی)  12گویه ،محدوده
نمره  ،(2-52و ارتباط و رفتار کارکنان) 13گویه ،محدوده نمره )2-12
بررسی میکند .محدوده نمرات از  2-322است .نمرات کمتر از 18
نشان دهنده تنش پایین 18 -151 ،نشان دهنده تنش متوسط و نمرات
باالی  151نشان دهنده تنش شدید است .روایی و پایایی این پرسشنامه
در مطالعات مختلف داخل کشور مورد بررسی قرار گرفته است .در
مطالعه دهقان و همکاران ،روایی ابزار از طریق روایی صوری و محتوایی
و پایایی از طریق ضریب الفای کرونباخ محاسبه و  2/81گزارش شده
بود ( .)31در مطالعه جعفری و همکاران هم پایایی ابزار با استفاده از
ضریب الفای کرونباخ  %81و در مطالعه حاضر نیز پایایی ابزار بررسی و
 2/85بوده است (.)38
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSنسخه  18و آزمون
اماری تی مستقل برای مقایسه سطح استرس پدران و مادران استفاده
شد.

با تمر کز بر این که امروزه ارائه مراقبت خانواده محور توسط پرستاران
مورد تاکید و توجه قرار گرفته است و در این نوع مراقبت ،خانواده به
عنوان یک سیستم در نظر گرفته میشود که نوزاد یک جزیی از آن
سیستم است و بایستی در مراقبت خانواده محور تمرکز بر بهبود ارتباط
والد و نوزاد و افزایش اعتماد والدین نسبت به نقش والدی خود در
مراقبت از نوزادشان و کسب مهارت در برقراری ارتباط با تیم مراقبتی
باشد لذا متمرکز شدن بر تنش والدین در طول مدت زمان بستری بودن
نوزاد موضوعی بسیار مهم میباشد چرا که با ارزیابی تنش والدین
میتوان اطالعات با ارزشی را برای درک بهتر از شرایط والدین و اینکه
تنش ناشی از واقعه رخ داده را با چه شدتی تجربه کردهاند و چه عواملی
بیشترین سهم را در ایجادان داشتهاند ،بدست آورد ( )31همچنین برای
ارائه یک مراقبت کل نگر در بخش مراقبت ویژه نوزادان ،الزم است که
پرستاران دانش کافی راجع به تنش والدین که ناشی از بستری بودن
نوزاد بوده است را داشته باشند ( )32 ,33چرا که تنش بر توانایی والدین
بر سازگاری آنان با موقعیت به وجود آمده بسیار تاثیرگذار است ()35
و شناسایی میزان تنش و علل آن میتواند انگیزه ایی برای شکل دادن
استراتژیهای جدید یا اصالح کردن استراتژیهای موجود در جهت
کاهش تنش باشد ( )12و کسب آگاهی در این زمینه میتواند به
پرستاران کمک نماید که منابع و خدمات الزم جهت کاهش تنش را
هرچه بهتر فراهم آورند ( )35و خود والدین نیز با آگاهی یافتن از میزان
و علل تنش ،به یافتن راهکارهای مؤثر در جهت کاهش آن و سازگاری
بهتر با شرایط موجود تشویق خواهند شد ( )31لذا مطالعه حاضر با
هدف تعیین میزان و علل تنش در والدین نوزادان نارس بستری در
بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان شهید صدوقی یزد انجام شده
است.

یافتهها
یافتههای این مطالعه نشان داد که بیشتر مادران ( )% 58/22و پدران
( )%52در گروه سنی  35-22سال بودند .بیشتر پدران ( )% 51/11و
مادران ( )% 12/22از لحاظ سطح تحصیالت دیپلم تا لیسانس برخوردار
بودند %15 .مادران خانه دار % 11/11 ،پدران کارگر بودند .از لحاظ
وضعیت اقتصادی %51/11 ،مادران و  %58/22پدران وضعیت اقتصادی
خود را ضعیف گزارش نمودند .از لحاظ جنسیت نوزاد %55 ،پسر و %55
دختر ،شایعترین رتبه تولد نوزادان رتبه اول ( )% 11/11بود .میانگین
وزن نوزادان  1311/32گرم با انحراف معیار  313/125گرم و میانگین
سن جنینی  31/31هفته با انحراف معیار  1/51بود.
میانگین نمره تنش در مادران ( 153/15 )1/82و در پدران ()5/15
 121/83بود .هر دو والد از سطح تنش متوسط برخوردار بودند و مادران
نسبت به پدران تنش بیشتری را گزارش کرده بودند که آزمون آماری
تی مستقل اختالف آماری معناداری را بین میانگین نمره تنش پدران
و مادران نشان داد (.)P > 2/221
میانگین نمره خرده مقیاسها برای مادران شامل :میانگین نمره
صحنهها و صداها  11/28با انحراف معیار  ،1/55میانگین نمره خرده
مقیاس ظاهر و رفتار نوزاد  11با انحراف معیار  ،3/23میانگین نمره
خرده مقیاس ارتباط با نوزاد و نقش والدی  21/21با انحراف معیار
 ،2/11میانگین نمره خرده مقیاس ارتباط و رفتار برسنل  21/81با
انحراف معیار  5/58بود.
میانگین نمره خرده مقیاسها برای پدران شامل :میانگین نمره صحنهها
و صداها  12/55با انحراف معیار  ،1/21میانگین نمره خرده مقیاس
ظاهر و رفتار نوزاد  12/52با انحراف معیار  ،2/18میانگین نمره خرده

روش کار
این پژوهش یک مطالعه توصیفی –تحلیلی است که در آن حجم نمونه
در سطح ا طمینان  85درصد و با توان آزمون  82درصد  132برآورد
شد  132نفر از مادران و پدران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت
ویژه نوزادان بیمارستان شهید صدوقی یزد که شرایط ورود به مطالعه
را دارا بودند انجام گردید .نمونه گیری به شیوه در دسترس انجام شد.
شرایط ورود به مطالعه شامل سن بیشتر از  18سال ،دارا بودن سواد
خواندن و نوشتن ،حداکثر سه روز از زمان بستری شدن نوزاد در بخش
گذشته باشد و پدر ،نوزاد را حداقل دو بار در بخش مالقات کرده باشد.
والدین بر اساس اظهارات خودشان مبتال به بیماریهای روحی روانی
نباشند ،در طی یک سال گذشته تجربه وقایع استرس زا از قبیل طالق،
فوت اعضای خانواده و ....را نداشته باشند ،فاقد سابقه قبلی فرزند بستری
در بخش مراقبت ویژه نوزادان باشند ،از کارکنان درمانی و مراقبتی
نباشند ،دارای نوزاد یک قلو باشند ،نوزادشان مبتال به ناهنجاریهای
مادرزادی نباشد و معیار خروج از مطالعه شامل عدم تمایل و همکاری
والدین جهت تکمیل پرسشنامه بود.
شرکت والدین در این مطالعه اختیاری بوده و پژوهشگر بعد از آنکه
اهداف و نحوه انجام مطالعه را به والدین دارای شرایط ورود به مطالعه
توضیح میداد در صورت تمایل انان برای شرکت در مطالعه ،رضایت
نامه کتبی اخد و پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه بررسی تنش
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مقیاسها در دو گروه مادران و پدران ،آزمون اماری تی مستقل اختالف
اماری معناداری را بین میانگین نمره خرده مقیاس ارتباط با نوزاد و
نقش والدی و خرده مقیاس ظاهر و رفتار نوزاد در دو گروه مادران و
پدران نشان داد (.)P < /25

مقیاس ارتباط با نوزاد و نقش والدی  28/5با انحراف معیار ،3/82
میانگین نمره خرده مقیاس ارتباط و رفتار برسنل  38/15با نحراف
معیار  5/11بود.
میانگین نمره خرده مقیاسهای مادران و پدران با یکدیگر مقایسه شده
و در جدول  1نشان داده شده است .در مقایسه بین میانگین نمره خرده

جدول  :1مقایسه میانگین و انحراف معیار خرده مقیاسهای تنش مادران و پدران نوزادان نارس بستری
مادران

پدران

P Value

میانگین و انحراف معیار صحنه ها و صداها

1/55 ± 11/ 28

1/21 ± 12/55

P = 2/32

میانگین و انحراف معیار ظاهر و رفتار نوزاد

3/23 ± 11

2/18 ± 12/52

P = 2/222

میانگین و انحراف معیار ارتباط با نوزاد و نقش والدي

3/82 ± 21/21

2/11 ± 28/5

P = 2/212

میانگین و انحراف معیار ارتباط و رفتار برسنل

5/58 ± 21/81

5/11 ± 38/15

P = 2/51

اطالعات در جدول به صورت میانگین  ±انحراف معیار آمده است.

بحث
مشاهده نوزادی که متصل به لولهها و سیمها بوده و یا تحت
پروسیچرهای دردناک قرار میگیرد (خون گیریهای مکرر ،تعویض
آنژیوکت) و مقایسه مداوم ظاهر و رفتار نوزاد با انتظارات قبلی مادر
میتواند ایجاد کننده تنش زیادی برای مادران باشد .لی و همکاران نیز
بیان میکنند که مشاهده نوزاد نارس برای مادران بسیار تکان دهنده
است و انان برای بغل کردن و لمس کردن نوزاد دچار تردید میشوند و
رفتارهای نوزاد را مانعی برای تعامل خود با نوزاد میپندارند و از اینکه
به نوزاد خود آسیب برسانند هراس دارند (.)28
در مقایسه خرده مقیاس ارتباط با نوزاد و نقش والدی ،پدران نسبت به
مادران میانگین نمره تنش بیشتری را نشان دادند .اکسلسون و
نیسترومی هم تغییر در نقش والدی را عامل مهم ایجاد کننده تنش
معرفی کرده و این گونه بیان میدارند که به دنبال بستری شدن طوالنی
مدت نوزاد ،والدین احساس عدم توانایی در مراقبت از نوزاد را تجربه
کرده و فشار روانی شدیدی به انان وارد میشود ( .)28فرانک و همکاران
نیز گزارش نمودند که از دست دادن نقش والدی مطلوب و مورد انتظار
منبع قوی ایجاد تنش محسوب میشود .والدین از اینکه نمیتوانند
وظایف والدی خود را به انجام برسانند احساس ناامیدی و گناه میکنند
( .)8بوس و همکاران هم بیان میکنند که والدین ،انجام دادن نقش
والدی خود را در بخش مراقبت ویژه نوزادان سخت ارزیابی میکنند به
همین علت بزرگترین منبع ایجاد کننده تنش برای والدین ،تغییر در
نقش والدی است ( )52و پدران بخاطر آنکه دارای یک نقش تصمیم
گیرنده در خانواده هستند و بایستی برای شرایط اورژانسی پیش آمده
تصمیمات اساسی را اتخاذ کرده و عالوه بر آن بایستی حامی همسرشان
بوده و او را برای شیردهی تشویق نمایند و از سوی دیگر بخاط موقعیت
رخ داده ،نقشهای جدیدی از آنان مورد انتظار است در نتیچه دچار
تنش در نقش والدی میشوند و بخاطر آنکه پدران برخالف مادران
حضور مستمر در بخش مراقبت ویژه نداشته و در مراقبت از نوزاد
مشارکت نمیکنند ،به نوعی مورد غفلت واقع شده و به راحتی از ارتباط
با نوزاد دور خواهند شد (.)5

نتایج مطالعه نشان داد که والدین نوزادان نارس بستری در بیمارستان
سطح متوسطی از تنش را تجربه میکنند .دزوسا ( )38و لیندا دوک
شیبر ( )31نیز در مطالعات خود سطح تنش والدین مورد را در حد
متوسط گزارش کردهاند .در مقایسه میزان تنش مادران و پدران،
مشخص شد که مادران تنش بیشتری را نسبت به پدران گزارش
کردهاند .این یافته با نتایج برخی مطالعات همسو میباشد من جمله
کارتر وهمکاران ،جکسون و همکاران ،مایلس و همکاران ،ترائوس و
کرامر ،وان و همکاران (.)25-22
علت بروز اختالف معنادار بین میزان تنش مادران و پدران ،میتواند
مربوط به آن باشد که مادران به دنبال ایجاد دلبستگی دوران بارداری،
برای خود انتظارات از پیش تعیین شده ایی را مشخص مینمایند ()21
که بدنبال نارس متولد شده نوزادو بستری شدن در بخش مراقبت ویژه
نوزادان ،این احساس در انان تقویت میشود که نقششان به عنوان والد
تخریب شده و تنش زیادی را متحمل خواهندشد ( .)23 ,21در نقطه
مقابل مطالعات همسوی بیان شده ،هاریسون و همکاران بیان میکنند
که پدران نسبت به مادران تنش بیشتری را تجربه میکنند و علت آن
این است که پدران به سختی میتوانند رفتار نوزاد نارس را درک کرده
و با وی ارتباط برقرار کنند ( .)25کارسن و همکاران هم بیان میکنند
علی رغم آنکه منابع ایجاد تنش برای مادران و پدران میتواند متفاوت
از یکدیگر باشد ولی در مجموع میزان تنش گزارش شده در دو گروه
متفاوت نمیباشد (.)21
در مقایسه خرده مقیاسهای تنش والدین ،یافتهها حاکی از آن بود که
میزان تنش ناشی از ظاهر و رفتار نوزاد در مادران بیش از پدران بوده
است .تنش ناشی از ظاهر و رفتار نوزاد در مطالعه تندبرگ و همکاران
( )21اولین عامل ایجاد کننده تنش و در مطالعه دزوسا ( ،)38دومین
عامل ایجاد کننده تنش توسط والدین گزارش شده بود و فرانک و
همکاران ( )8هم تنش ناشی از ظاهر و رفتار نوزاد در مادران را بیشتر
از پدران گزارش کردهاند .تفاوت در میزان تنش تجربه شده را میتوان
ین گونه تفسیر کرد که بر اساس قوانین بخش مراقبت ویژه نوزادان،
مادران ملزم به حضور در بخش بوده و تماس مداوم مادر با نوزاد و

25

فالح تفتی و همکاران

قرار گرفته و توجه به تنش پدران به موازات مادران مد نظر پرستاران
.بوده و مداخالت کاهنده تنش برای هر دو والد طراحی و اجرا شود

نتیجه گیری
با توجه به این امر که تولد نوزاد نارس منبع مهم تنش برای والدین
نوزادان نارس به شمار میآید و تنش ناشی از ظاهر و رفتار نوزاد و تنش
 بین،ناشی از تغییر در نقش والدی و ارتباط با نوزاد از لحاظ میزان
 به نظر میرسد لزوم توجه هر چه،پدران و مادران متفاوت بوده است
 مشارکت، حمایت کافی،بیشتر پرستاران در جهت ارائه آموزشهای الزم
دادن والدین در مراقبت از نوزاد و ایفای نقش والدی بایستی مورد تاکید

سپاسگزاری
محققان در این مطالعه از کلیه والدین شرکت کننده در مطالعه نهایت
 کد اخالقی مطالعه حاضر.تشکر و قدردانی را دارند
. میباشدIR.SSU.RES.1394.163
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Abstract
Introduction: Premature newborns cause a lot of stress in parents which could have consequences
for parents as well as for newborns. By focusing on family-centered care, identifying the level of
stress and its causes can be an incentive for developing new strategies or modifying the existing
ones to reduce tension. This study was conducted to determine the level and causes of stress in
parents of premature infants hospitalized in neonatal intensive care units.
Methods: In this analytical-descriptive study, 120 parents of hospitalized premature infants in
neonatal intensive care unit of Yazd hospital, Iran, were recruited by convenience sampling in 2015.
After collecting data using parental stress questionnaires, analysis of data was performed using
descriptive statistics and independent t-test.
Results: Results showed that the mean and standard deviation of stress was 152.65 (6.83) in mothers
and 136.82 (5.64) in fathers; independent t-test showed a significant difference between stress of
mothers and fathers (P < 0.001). Furthermore, the stress caused by the neonate’s behavior and
appearance was more in mothers than in fathers; but, the stress caused by the parental role of parent
and communicating with the neonate was more in fathers than in mothers. Independent t-test showed
a significant difference.
Conclusions: As mothers' stress level was more than that of fathers and the stress causes were
different in parents, when designing interventions, focusing on identified causes seems necessary to
reduce stress.
Keywords: Stress; Parents; Neonatal Intensive Care Unit
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