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گیبررسی تأثیر تله نرسینگ بر دلبست
و

استرس مادران نوزادان نارس بستری 

مریم معروفی                            زهرا السادات جعفرزاده               

دکتر جهانگیر مقصودی             دکتر بهزاد برکتین
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:مقدمه
میباشندنارسشدهمتولدنوزاداندرصد5-18حدود•

نوزادبرایرامشکالتازوسیعیدامنهزودرستولد
میگرددمنجرنوزادانشدنبستریبهوکردهایجاد

نوزادوالدین،NICUدرنوزادشدنبستریمتعاقب•
نندمیکتجربهراترسواضطرابگناه،احساساسترس،

ردویسازگاریومختلفرزندبامادرعاطفیارتباطو
والدیندرهمچنینمییابدکاهشنوزادازمراقبتامر
همشاهدخواباختاللوخستگیافسردگی،نوزاداناین

مراقبتدرنوزادانپرستاراننقشمیانایندر.میشود
یپاسخگویوسازگاریحمایت،آموزش،روانی،بهداشتی

بودخواهدکنندهکمکبسیارمادرانسئواالتبه
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دلبستگی

شدمطرحبریتانیاییروانکاوبالبیجانتوسطدلبستگینظریه•

مادرمیورشدحالدرنوزادبینعاطفیپیوندیاصمیمانهوگرمرابطهدلبستگی.•
باشد

طرفهدوتعاملیرابطه•

شودمیشروعحاملگیابتدایوازتدریجیدلبستگیفرایند•

یچشمیاوصوتیوپوستیتماسوزایمانازپسدوراندرنوزادومادرتماسبا•
.رسدمیخوداوجبه

داردمثبتتاًثیرمراقبتکیفیتبرقویتریدلبستگی•

نفسهباعتمادوامنیتاحساسروانی،سالمتوشدهبیمارکمترنوزاداناینگونهو•
.دارندآیندهدربهتری
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استرس

استموقعیتییامحرکبهبدناختصاصیغیرپاسخاسترس•
آنبابدنمقابلهوسازگاریبهکهنمودهناراحتیایجادکه

.میشودمنجرموقعیت

،نوزادانویژهمراقبتبخشدرنوزادشدنبستریمتعاقب•
استرس،ومیشونددرگیردیگرانازبیشنوزادوالدین
رمنجویافتهشدتوالدیندرترسواضطرابگناه،احساس

ووالدینآرامشدراختاللنوزاد،ووالدتماسکاهشبه
افزایشوالدیناین،میشودنوزادتغذیهدرمحدودیتهایی

اللاختوخستگیافسردگی،شدن،بستریازبعداسترس
نوزادازمراقبتکیفیتبرکهکردخواهندتجربهنیزراخواب

.گذاردمیمنفیتاثیردیگرانباارتباطو
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سطتواطالعاتیوارتباطیوسایلازاستفادهتلهنرسینگ•
ددارویبامکانیفاصلهکهمددجوییبرایاستپرستار

سالارتاتلفنیتماسپزشکی،هاینوشتهارسالازآندامنه•
.استکامپیوترودوربینتوسطتصاویر

ومکانیوزمانیمحدودیتهایبدونریزیبرنامهامکان•
ویژگیهایازپرستاریمراقبتافزایشوهزینهها،کاهش

.استتلهنرسینگ
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تلفنیمکالمهناچیزبسیارهزینهبهتوجهبا•

آساندسترسی•

اطالعاتسریعانتقال•

مشابهمطالعهایبهدستیابیعدم•

ترساسودلبستگیبرتلهنرسینگتأثیرهدفباپژوهش•
شهیدبیمارستانNICUدربسترینارسنوزادانمادران
.گردیدانجام1396سالدراصفهانبهشتی
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:روش  مطالعه

رمطالعهکارآزماییبالینیبودهوبهروشآسانتداومید
مادر50برروی1396/8/20تا1396/3/20محدودهزمانی

هفتهبستری33داراینوزادنارسباسنحاملگیبیشتراز
طبیمارستانشهیدبهشتیاصفهانودارایشرایNICUدر

.ورودبهمطالعهانجامشد

ادفیباتوجهبهفرمولحجمنمونهنمونههاباتخصیصتص
(نفر25)وکنترل(نفر25)دردوگروهمداخله(روشکارتی)

.قرارگرفتند
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:معیارهای ورود به مطالعه

عالقهمندیورضایتمندیمادرانازشرکتدرمطالعه

دارابودنحداقلسوادخواندنونوشتن

عدماشتغالوالدینبهحرفپزشکیوپیراپزشکی

عدمابتالءمادرانبهمشکالتجسمیوروانیباتوجهبه
راب،افسردگیپساززایمان،اضط)پروندهپزشکیآنانشامل

(اعتیاد

عدموجودسابقهتجربهاسترسبزرگشاملطالق،زندانی
شدنهمسر،ازدستدادنشغلهمسرویامرگیکیاز
هاقوامدرجهیکدرطییکسالگذشتهباتوجهبهپروند
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:معیارهای ورود

هفته33-37مادرانداراینوزادنارسباسنحاملگی

انجاممراقبتآغوشیجهتنوزادانموردمطالعه

یعدمابتالنوزادانمادرانموردمطالعهبهوضعیتهایناتوان
،نقص4یا3شدیدشاملخونریزیداخلبطنیدرجه

یآنانفیزیکی،بیماریجسمیحادباتوجهبهپروندهپزشک

عدمشرکتهمزمانمادرانموردمطالعهدرمداخلهی
پژوهشیدیگربود
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:معیارهای خروج

عدمتمایلمادربهادامهشرکتدرپژوهش

ابروزمشکالتجسمییاروانیمادردرطیمراحلپژوهشب
–توجهبهپروندهپزشکیکهمانعازایفاینقشحمایتی

مراقبتیمادرازنوزادگردد

ازتماستلفنیکمترازدوبارمادران؛ترخیصنوزادقبل
اتمامپژوهش

باوخامتیاتغییروضعیتجسمینوزاددرطولپژوهشکه
انجاممداخلهمغایرتداشتهباشد

فوتنوزاد
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هیئتاءاعضونوزادانمتخصصینبالین،پرستارانمادران،ازنظرخواهیدرسی،کتبمحتوایبراساس•

ونامهیمعرفتلهنرسینگ،صوتیفایلداشتندستدرباوضبطاکوستیکاستودیویرامطالب•
اتمخابرادارهرئیسموافقتومراجعهاصفهانشهرمرکزیمخابراتادارهبهشدهتصویبپروپوزال
تمامیبرایشمارهپیشگرفتنبهنیازبدونکهرا59730472تلفنشمارهو.نمودجلبرامرکزی
شرکتزارابوداستفادهقابلروزیشبانهصورتبهخطشدناشغالبدوناصفهاناستانساکنافراد

.کرددریافتمخابرات

حتیواصفهاناستاندرمستقرثابتتلفنهایتمامطریقازمذکورتلفنشمارهگیریشمارهبا•
مشاورهوآموزشگویایمخابراتیسامانهباارتباطپژوهشموردبیمارستاندرثابترایگانتلفنهای
کالمهماحتسابباتنهاواضافیهزینهایگرفتنبدونسامانهاین.میشدبرقرارنارسنوزادانمادران
.بودپذیرامکان(ریال5وتومان4دقیقهای)شهریدرون

ونمودهاعالمیکعددفشردنباراخودموافقتگیرندهتماستلفن،شمارهگیریشمارهازپس•
بهاولکد10)کد11مطالبفهرستصفحهدر.میشدشنودقابلویبرایمطالبفهرستصفحه

.بودشدهارائه(آنالینصورتبه11کدوآفالینصورت
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:گروه مداخله

مربوطهکدهایتلفنرویبر10الی1هایشمارهفشردنبا•
فحهصبهبرگشتامکان.میشدشنودقابلآنتوضیحاتوفعال

گیریشمارهبا.بودشدهلحاظ0شمارهفشردنبامطالبفهرست
جزبههفتهروزهایتمامیدرتماسمطالبفهرستدر11عدد

divertپژوهشگرموبایلبه12الی10ساعتازتعطیلروزهای
.بودپاسخگوپژوهشگروشده

•
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مالقاتنوزادان،بخشتعریف:زیرگروههایبا)نوزادانویژهمراقبتبخش(1)کد
2مدتبه(بخشدرمانیکادرمعرفیودستشستشویلزومبخش،بودنممنوع
دقیقه،

خصوصیاتنارس،نوزادتعریف:زیرگروههایبا)نارسنوزادخصوصیات(2)کد
تنفسیمسیستعصبی،سیستمپوست،تناسلی،دستگاهپستانها،گوشها،چشمها،

،دقیقه7مدتبه(نارسنوزاد

ثانیه،30ودقیقه1مدتبهنارسنوزادسردوروقدوزن،تغییرات(3)کد

نگرفتگیری،رگ:زیرگروههایبا)نارسنوزادبامرتبطدرمانیروش های(4)کد
دقیقه،2مدتبه(نخاعیمغزیمایعآب

دربسترینوزادانبامرتبطتجهیزاتودستگاه ها(5)کدNICU(با
مایشنهایدستگاهپالستیکی،محافطیاروکشاحیا،تختانکوباتور،:زیرگروههای

فتوتراپی،دستگاه،ونتیالتور،CPAPانفوزیون،پمپتنفس،وقلبضرباندهنده
دقیقه،6مدتبه(نوزادبهمتصللولههایوکاتترها
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زیرگروههایبا)نوزادسازیآرامروش های(6)کد:
آشیانهنوزاد،ماسازکانگرویی،مراقبتمحیط،آمادهسازی

دقیقه11مدتبه(حمامنوزاد،

با)نوزادتغذیهروش هایاتواعوشیردهی(7)کد
توسطتغذیهفنجان،ازتغذیه،سینهازشیردهی:زیرگروههای

دقیقه8مدتبه(معدیدهانیلواه

زیرگروههایبا)شیرذخیرهودوشیدننحوه(8)کد:
یر،شدوشیدنجهتکمکیوسایلشیر،دوشیدنتکنیک
دقیقه4مدتبه(شیرذخیره
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زیرگروههایبا)مادرشیرافزایشهایراه(9)کد:
ودقیقه3مدتبه(مادرتغذیهوشیرافزایشتکنیکهای

دقیقه15مدتبهسازیآرام صوتیپیام(10)کد.
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:گروه مداخله
نوزادبستریزمانازاولهفتهطیدر•

دموگرافیکمشخصاتفرمنمونههاهمهی•

بسترینوزادانوالدیناسترس)PSS-NICUپرسشنامههای•
(NICUدر

•MPA(نوزاد-مادردلبستگیارزیابی)نمودندتکمیلرا.

چگونگیمورددرالزمآموزشهایهمراهبهمذکورتلفنشمارهسپس•
دونبساعته،چهاروبیست)سامانهخصوصیات،سامانهاینازاستفاده
شهریدرونمکالمهاحتسابتنهاوسامانهبودنرایگاناشغالی،
صورتبه(پژوهشگربامستقیمتماسریال،5وتومان4دقیقهای
.شددادهمداخلهگروهمادرانبهحضوری

PSS-NICU: Parental Stress Scale _NICU

MPA: Maternal Postnatal 
Attachment
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وهروشتلهنرسینگاعمازتماسپژوهشگربانمونههایگر•
رمداخله،تماسمادرانباسامانهیشبانهروزیگویایمذکو

وزادویاشمارهموبایلپژوهشگردرطییکهفتهازبسترین
.نارستایکهفتهپسازترخیصنوزادانجامگرفت
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:گروه کنترل

پسازتکمیلتعدادحجمنمونههایگروهمداخلهبهجمع
اورینمونههایگروهکنترلپرداختهشد

جهتگروهکنترلتنهامراقبتهایمتداولبخشبهصورت
.روزانهارائهگردید
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حینترخیصهمهنمونههایگروهمداخلهوکنترلپمفلت•
مراقبتآغوشیدریافتمیکردند

یکهفتهپسازترخیصدرهنگاممراجعهواحدهایمورد
پژوهشهردوگروهمداخلهوکنترلبهپزشکدردرمانگاه

نوزادانمحیطموردپژوهشمجدداًپرسشنامههای

(PSS-NICU)و(MPA)تکمیلمیشد
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:ابزار گردآوری داده ها 

o قسمتاولپرسشنامهمشخصات.)پرسشنامه ی مشخصات جمعیت شناختی مادران و نوزادان
سمتجمعیتشناختیکهتوسطمادرانتکمیلشدشاملسئواالتیدرمورداطالعاتجمعیتشناختیمادرانوق

(.دومکهتوسطپژوهشگرتکمیلشدشاملمشخصاتنوزادبود

oنوزادازابزار-جهتارزیابیدلبستگیمادر)نوزاد -پرسشنامه ی دلبستگی مادرMPA نسخه.استفادهشد
(.15)ودرایرانتوسطقادریصفتوهمکاراناستفادهشدهبود(14)اصلیاینپرسشنامهدراسترالیاساختهشده

مربوطبه)95وحداکثرنمرهکلی(مربوطبهدلبستگیضعیف)19سئوال،نمرهکلیحداقل19اینپرسشنامهبا
یکدرمطالعهحاضرپرسشنامهتوسطمادرانطییکهفتهاززمانبسترینوزادوسپس.باشدمی(دلبستگیقوی

(.هفتهپسازترخیصدرهنگاممراجعهبهدرمانگاهتکمیلشد

o جهتارزیابیاسترسمادرازابزار،)پرسشنامه ی استرس مادرPSS-NICU مایلزوهمکاراناستفادهشد
سئوالششگزینهای26وشامل(17)اینپرسشنامهدرایرانتوسطعبدیزدانوهمکاراناستفادهشدهبود(.16)

سئوالوارتباطوالدینبانوزاد14سئوال،ظاهرورفتارنوزادودرمانهایخاصNICU5محیط)زیرمقیاس3در
برای.راازدیدگاهوالدینبررسیمیکند NICUاینابزارمیزاناسترسدر.میباشد(سئوال7وارائهنقشوالدی

بااینمورددربخشمواجهنشدم،استرسوجودندارد،استرسکمیایجاد)هرسئوالششگزینهوجوددارد
(ندمیکند،استرسمتوسطیایجادمیکند،استرسزیادیایجادمیکند،استرسفوقالعادهزیادیایجادمیک

کهنمراتباالنشاندهندهاسترسباالی.بهدستمیآید100بنابراینحداقلنمرهکسبشدهصفروحداکثرنمره
تکمیلاینپرسشنامهتوسطمادراندرطییکهفتهاززمانبسترینوزادوسپسحینترخیص.والدینمیباشد

(.گردید
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:نتایج

گرم2185±468میانگینوزننوزادانهنگامتولد.

میانگیندورهبستریدرNICUروز7بهطورمتوسط.

ننتایجنشاندادکهمشخصاتجمعیتشناختیمانندمیانگینس
تان،مادران،سنحاملگی،وزنهنگامتولد،مدتزمانبستریدربیمارس
نوعبارداری،جنسنوزاد،نوعزایمان،سطحتحصیالتمادرانورتبه

(.< 0/05P)تولدنوزادانبیندوگروهاختالفمعنادارنداشت

آزمونtنوزاد-ادرمستقلنشاندادکهمیانگینافزایشنمرهدلبستگیم
هیکهفتهپسازترخیصنسبتبهقبلازمداخلهدرگروهمداخلهب

همچنینمیانگین(> 0/05P)طورمعناداریبیشترازگروهکنترلبود
یزکاهشنمرهاسترسمادرانحینترخیصنسبتبهقبلازمداخلهن

(> 0/05P)درگروهمداخلهبهطورمعناداریبیشترازگروهکنترلبود
)3جدولشماره)
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ری میانگین سن، سن حاملگی، وزن هنگام تولد و مدت زمان بست: 1جدول شماره 
در بیمارستان در دو گروه

متغیر
tآزمون گروه کنترلگروه آزمون

مستقل

انحرافمیانگین
معیار

انحرافمیانگین
معیار

tP

30/2990/492/3086/415/126/0(سال)سن 

33/3411/134/3405/105/096/0(هفته)سن حاملگی 

60/217852/10461/219282/36310/091/0(گرم)وزن هنگام تولد 

مدت زمان بستری در 
بیمارستان

64/769/056/645/229/121/0
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اهل توزیع فراوانی جنس، وضعیت اشتغال، وضعیت ت: 2جدول شماره 
و سطح تحصیالت بیماران در دو گروه 

χ2Pگروه کنترلگروه آزمونمتغیر

(درصد)تعداد (درصد)تعداد 

نوع زایمان
(16)4(8)2طبیعی

-33/0 (84)21(92)23سزارین

نوع بارداری 
(72)18(6/82)19خواسته

76/038/0 (28)7(4/17)4ناخواسته

جنس نوزاد
(52)13(48)12دختر

08/078/0 (48)12(52)13پسر

سطح تحصیالت مادر
(7/41)10(3/27)6زیر دیپلم

01/1Z= 27/0 (5/37)9(9/40)9دیپلم

(8/20)5(8/31)7دانشگاهی

رتبه تولد نوزاد
(48)12(5/43)10اول

29/0
Z= 

77/0
(40)10(5/43)10دوم

(8)2(7/8)2سوم

(4)1(3/4)1چهارم



Mosby items and derived items © 2005, 2001 by Mosby, Inc.

فته نوزاد یک ه-مقایسه میانگین تغییرات نمره دلبستگی مادر: 3جدول شماره 
ن پس از ترخیص نسبت به قبل از مداخله و تغییرات نمره استرس مادران حی

ترخیص نسبت به قبل از مداخله بین دو گروه

متغیر

مستقلtآزمونکنترلگروهمداخلهگروه

میانگین
انحراف

معیار
میانگین

انحراف

معیار
t

P

نوزاد-مادردلبستگیتغییراتنمره

بهنسبتترخیصازپسهفتهیک

مداخلهازقبل

31/1594/766/128/675/60/001>

نحیمادراناسترستغییراتنمره

همداخلازقبلبهنسبتترخیص
32/36-07/2484/3-94/209/60/001>
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:بحث

ونتایجنشاندادتلهنرسینگباعثکاهشاسترس•
دهافزایشدلبستگیمادراننوزاداننارسبستریش

.درگروهمداخلهشدهاست
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:بحث

یهتغذبرهمکارانواریکسونمطالعهبامطالعهایننتایج•
.داردهمخوانیسوئددر2013سالدرنارسنوزادان

Jeanمطالعهی• Hannanکاهشرویبرکههمکارانو
داردهمخوانیشدنیزانجامترمنوزادانمادراناسترس
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:بحث

نوعرادرکاهشسطحهموگلوبینگلیکوزیلهبیماراندیابتیTelenursingفخارزادهوهمکاراننیز•
.دومؤثردانستهاند

وهمکاراندرمطالعهمروریخودتلهمدیسینرادرکاهشمدتTan & Laiبرخالفمطالعاتفوق•
ناینزمانبسترینوزادانپرخطرمؤثرندانستهواطالعاتموجودجهتبررسیرضایتپرسنلووالدی

گونهنوزادانرانیزکافینمیداند

تهایمادراننوزاداننارسبستریخواهانحمایبیانمیکندکهاکبربگلووهمکارانمطالعهمعصومه•
اقبتخانواده،هستندوبرنامهریزیبرایارتقایمرپرستاریبیشترینسبتبهآنچهدریافتمیکنند

.محوربرایوالدیندربخشهایویژهنوزادانراضروریمیداند

نتایجمشابهیرابامداخلهخانوادهمحوربرکاهشاسترسوالدینمطالعهعبدیزدانوهمکاران.•
نشانداد،NICUنوزاداننارسدر

نیزدرگیرکردنفعالمادراندرامرمراقبتازنوزادشانراقبلازترخیص،درکربندیوهمکاران•
کاهشطولمدتبستریمؤثرمیداند

ماهطییکحمایتهاباعثکاهشاحتمالبستریمجددنوزادانبیانمیکنندایندشتیوهمکاران•
لارتباطیکیازعللکاهشاسترسوافزایشدلبستگیدراینمطالعهتسهی.بعدازترخیصمیشود

.والدینباپرستاروتبادلاطالعاتبدونمحدودیتزمانیومکانیمابینآناناست
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:نتیجه گیری

طریقازمادرانبهاطالعاتدادنوحمایتمطالعهایندر
فتههیکتانوزادپذیرشزمانازهفتهیکطیتلهنرسینگ

هایبرنامعنوانبهمیتوانازآنکهیافتادامهترخیصازپس
یادزنیترخیصووپیگیریمراقبتفرآیندشدنبهترجهت
کرد


