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Abstract
Introduction: Favorable auditory stimulation improves the preterm neonates’
physiological function. Thus this study investigates the effect of mothers’ Voice on
preterm neonates’ physiological parameters.
Methods: This one group, pre-post-test clinical trial was conducted in NICU of
Mehr Hospital in Malayer, 2016. Thirty-six preterm neonates with gestational age
(32-37 weeks) and birth aged 3-28 days were selected by simple random sampling.
The mother of each neonate talked with her own baby for ten minutes in three days
whispering. Arterial blood oxygen saturation (SpO2), heart rate (HR) and respiratory rate (RR) were measured three times, 5 minutes before, 10 minutes within and
5 minutes after intervention each day. Data was analyzed using SPSS22 and descriptive statistics such as mean, standard deviation and analysis of variance with
repeated measures and Tukey multiple comparison tests. Confidence level was 0.95.
Results: The mean SpO2, RR and HR values were significantly difference between three times of measurement in each day (P<0.001). According to Tukey test,
the mean SpO2 values increased and Mean RR and HR values decreased between
three times of measurement in each day.
Conclusion: The live whisper of own mother improves the physiological parameters of the preterm neonate. SpO2 increased, HR and RR decreased. Therefore,
in daily nursing care planning, the nurses can give the mothers time to talk to their
babies.
Keywords: Mothers’ Live Voice; Neonatal Intensive Care Unit; Physiological
Responses; Preterm Infants.

Corresponding Information

Efat Sadeghian, Asisstant Professor, Chronic Diseases (Home Care) Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. Email: sadeghianefat@gmail.com

Copyright © 2017, Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

How to Cite This Article:

Cheraghi F, Afshari Z, Tapak L, Sabouri T, Sadeghian E.The Effect of Mothers’ Voice on Preterm Neonates’
Physiological Parameters. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac. 2017; 25 (4): 95-103

مجلۀ علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان  -شاپا الکترونیک2800-2008 :
مقالۀ پژوهشی

تﺄﺛیر صدای مادر بر شاخﺺهای فیزیولوژیک نوزاد پرهترم :مطالعۀ کارآزمایی بالینی
فاطمه چراغی ،1زهرا افشاری ،2لیلی تاپاک  ،3طاهره صبوری ،4عفت صادقیان

*5

.1
.2
.3
.4
.5

یهای مزمن در منزل ،دانشﮕاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ايران
1دانشیار ،مرکز تحقیقات بیمار 
2کمیتۀ تحقیقات دانشجويی ،دانشﮕاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ايران
3استاديار ،مرکز تحقیقات مدلسازی بیماریهای غیرواگیر ،دانشﮕاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ايران
4دکتری تخصصی ،دانشکدۀ پزشکی ،دانشﮕاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ايران
یهای مزمن در منزل ،دانشﮕاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ايران
5استاديار ،مرکز تحقیقات بیمار 
اطالعات مقاله

تاريخ وصول:
تاريخ پذیرش:
انتشار آنالین:

چکیده

1395/11/28
1396/1/23
1396/4/26

نویسندۀمسئول:
عفت صادقیان
استاديار،

مرکز

تحقیقات

بیماریهای مزمن در منزل،

دانشﮕاه علوم پزشکی همدان،
همدان ،ايران

پست الکترونیک:
sadeghianefat@gmail.com

یشود .مﻄالعۀ ﺣاضر با
مقدمه :تحريک شنیداری مﻄلوب موجﺐ بهبود عملکرد فیزيولوژيک نوزادان پر هترم م 
هدف تعیین تأثیر صدای مادر بر شاخصهای فیزيولوژيک نوزاد پرهترم انجام شد.
روش کار :اين مﻄالعۀ کارآزمايی بالینی تکگروهی با طرح پیﺶآزمون و پﺲآزمون در مرکز آموزشی ـ درمانی
مهر مالير در سال  1395انجام شد 36 .نوزاد زودرس با سن تولد  32-36هفته بارداری و سن  3-28روز ،به
روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .مادر هر نوزاد  3روز متوالی و هر روز  10دقیقه به صحبت نجواگونه
با نوزاد پرداخت .روزانه درص د اشباع اکسیژن خونشريانی ،تعداد ضربانقلﺐ و تنفﺲ 5 ،دقیقه پیﺶ از مداخله،
 10دقیقه ﺣین آن و  5دقیقه پﺲ از مداخله اندازهگیری و ثبت شدند .دادهها با  SPSSنسخۀ 22و آمار توصیفی
ﺲ با انداز ههای تکراری و مقايس ههای چندگانۀ توکی در
نهای آنالی ز واريان 
شامل میانﮕین ،انحرافمعیار و آزمو 
سﻄﺢ اطمینان  0/95تحلیل شدند.
یافتهها :در هر روز بین  3زمان اندازهگیری ،میانﮕین درصد اشباع اکسیژن خون شريانی ،ضربان قلﺐ و تنفﺲ
یدار آماری داشتند ) .(P>0/001بنا بر مقايس ههای چندگانۀ توکی بین  3زمان انداز هگیری ،میانﮕین
اختالف معن 
تعداد تنفﺲ و ضربان قلﺐ کاهﺶ ،اما میانﮕین درصد اشباع اکسیژن خون شريانی افزايﺶ داشت ).(P>0/001
نتیجهگیری :صدای نجواگونۀ زندۀ مادر باعﺚ بهبود شاخصهای فیزيولوژيک نوزادان پرهترم شد .بدين صورت که
یتوانند در
تعداد تنفﺲ و ضربان قلﺐ کاهﺶ و درصد اشباع اکسیژن خون شريانی افزايﺶ يافت .لذا پرستاران م 
برنامهريزی مراقبت روزانه ،ساعاتی را به گفتﮕوی مادران با نوزادان خود اختصاص دهند.
واژههای کلیدی :بخﺶ مراقبت ويژۀ نوزادان ،نوزاد زودرس ،صدای نجواگونۀ مادر ،شاخصهای فیزيولوژيک

مقدمه

با وجود پیشرفتهای چشمﮕیر  40سال اخیر در
تهای پر هناتال و نوزادان ،همﭽنان آمار تولد نوزاد
مراقب 
پرهترم باال است .تولد نوزاد پرهترم عامل اصلی مرگومیر
دوران نوزادی [ ]1و يک مشکل عمدۀ سالمت همﮕانی
است [ .]2بر طبﻖ گزارش سازمان بهداشت جهانی ساالنه
 15میلیون تولد ،معادل  %11کل تولدهای سراسر جهان
یافتد که نزديک به  %90از آنها در
ب هصورت پر هترم اتفاق م 
کشورهای در ﺣال توسعه گزارش شده است [ .]3در ايران
نیز  %10موالید را نوزادان پرهترم تشکیل میدهند؛ لذا ايران
جزو مناطﻖ با شیوع باالی نوزاد پرهترم است [.]4
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ،ﺣیات نوزادان آسیﺐپذير
ممکن شده است .اين گروه از نوزادان در بخﺶ مراقبتهای
مجلۀ علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

ويژۀ نوزادان ،تحت مراقبت و درمان قرار میگیرند [ .]5هدف
اصلی از بستری کردن نوزادان پر هترم در بخﺶ مراقبت-های
ويژه ،کمک به دستیابی به ﺣالت ثبات و تمامیت عملکرد
فیزيولوژيکی است [ .]6بسیاری از نوزادان پر هترم از نﻈر
فیزيولوژيک تکامل کافی نیافتهاند و مشکالت فیزيولوژيکی
آنان بیﺶ از نوزادان سالﻢ و ترم است .نوسانات درجۀ ﺣرارت
بدن ،وجود قفسه سینه قابل انعﻄاف ،ريه [ ]7و مرکز تنﻈیﻢ
تنفﺲ تکامل نیافته ،باعﺚ میشوند تا نوزادان پرهترم نتوانند
تنفﺲ مؤثری داشته باشند [ .]8در نتیجه تشديد تنفﺲ
دورهای ،هیﭙوونتیالسیون و دورههای مکرر و طوالنیتر
آپنه رخ میدهد .تونسیته بسیار ضعیﻒ اسفنﮕتر کاردياك
عامل تحريک گیرند ههای شیمیايی و براديکاردی و افزايﺶ
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خﻄر آسﭙیراسیون میشود [ .]7بنابراين ،نوزادان پرهترم
مستعد اختالالت فیزيولوژيکی زيادی چون براديکاردی ،افت
فشارخون ،اختالالت قلبی و آپنه هستند [ .]9نوزادان پرهترم
ﺐپذيری دارند []10؛ زيرا مﻐز
همﭽنین سیستﻢ عصبی آسی 
و سیستﻢ عصبی مرکزی آنها سريﻊترين دورۀ تکامل که بايد
در سه ماهۀ سوم جنینی صورت گیرد را بهجای درون رﺣﻢ
در محیﻂ خارج رﺣمی سﭙری میکنند [ .]10,11ب هدلیل اين
شرايﻂ ويژه ،نوزادان پرهترم بايد مدت طوالنی در بخﺶهای
مراقبت ويژه بستری شوند که ن ه فقﻂ شباهت اندکی با رﺣﻢ
مادر دارند ،بلکه آنان را در معرض محركهای ﺣسی بیشمار
ناشی از اقدامات درمانی ـ مراقبتی قرار میدهد .به بیان ديﮕر،
سیستﻢ عصبی مرکزی نارس نوزادان پرهترم ،محركهای
محیﻄی ناهمﮕونی را تجربه میکند که با تکانههای ﺣسی
ماليﻢ درون رﺣﻢ مادر متفاوت و ﺣتی گاهی خارج از تحمل
نوزاد نارس بوده و باعﺚ پايین آمدن آستانۀ تحمل نسبت به
اين صداها میشود .بنابراين ،رشد و تکامل سیستﻢ عصبی
تتأثیر محیﻂ بخﺶهای ويژه قرار
مرکزی نوزادان پرهترم تح 
خواهد گرفت [.]12
سیستﻢ شنوايی زودتر از ساير ﺣواس پنﺞگانه در نوزادان
میيابد [ .]1در هفتۀ  22-28ﺣاملﮕی ،جنین به
تکامل 
محركهای شنوايی پاسخ میدهد .به بیان ديﮕر ،سیستﻢ
شنوايی نوزاد به بلوغ مناسبی دست يافته تا در برابر صداهای
محیﻂ واکنﺶ نشان دهد؛ اما هنوز از هفتۀ  25جنینی تا 5-6
ماه پﺲ از تولد ،بحرانیترين دورۀ تکامل بخﺶ ﺣسی ـ عصبی
یشود [ .]13اولین صداهايی که
سیستﻢ شنوايی محسوب م 
جنین میشنود ،صدای مادر ،تنفﺲ ،ضربان قلﺐ و صداهای
رودهای او است .تجربۀ صدا در دوران جنینی برای تکامل
طبیعی سیستﻢ شنوايی اهمیت دارد []14؛ اما نوزادان پرهترم
در مقايسه با نوزادان ترم بهدلیل تولد زودهنﮕام و بستری
شدن ،از محركهای شنوايی دوران جنینی بهويژه سخنان و
نجواهای مادر محروم میشوند [ .]15از سوی ديﮕر ،تکامل
سیستﻢ شنوايی نوزادان پرهترم بستری در بخﺶ مراقبت
تتأثیر صداهای غیرعادی محیﻂ قرارگرفته
ويژۀ نوزادان تح 
که ﺣتی میتوانند روی فراگیری و درك گفتاری کودك در
آينده تأثیر بﮕذارند [ .]14تحريکات شنوايی آزاردهنده ،يکی
از نﮕرانیهای مراقبتی در بخﺶ مراقبت ويژۀ نوزادان است؛
زيرا میتواند در روند رشد و تکامل نوزادان اختالل ايجاد
کند [ .]16نوزادان پرهترم در برابر تنﺶ ناشی از سروصدای
محیﻂ دچار تﻐییرات فیزيولوژيکی از قبیل افزايﺶ ضربان
یشوند؛ بنابراين عالوه بر اينکه
قلﺐ ،فشارخون و تنفﺲ م 
مديريت سروصدای محیﻂ بخﺶ يکی از جنبههای مراقبت
تکاملی است ،تحريک مﻄلوب شنوايی آنان نیز جنبۀ ديﮕر و
مهﻢ مراقبت تکاملی 1محسوب میشود [.]17
مﻄالعات متعددی آواهای خوشايند و موسیقی را ب هعنوان
يکی از مراقبتهای تکاملی و مکمل برای تحريک طبیعی و
غیرتهاجمی سیستﻢ شنوايی بررسی کردند و نتیجه گرفتند
که آواها و اصوات خوشايند برای دستیابی به اهداف درمانی
و تکاملی از جمله ثبات فیزيولوژيک و تکامل عصبی رفتاری
تهای ويژه نوزادان کاربرد
نوزادان پرهترم در بخﺶ مراقب 
مجلۀ علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

دارند .آواهای خوشايند در کنار بهبود بخشیدن به وضعیت
فیزيولوژيک نوزادان پرهترم ،آثار منفی صداهای مزاﺣﻢ
محیﻄی را نیز کاهﺶ میدهند [ .]1,15از صداهای تأثیرگذار
یتوان به موسیقیهای
صهای فیزيولوژيک نوزادان م 
بر شاخ 
آرامﺶبخﺶ [ ،]15آواهای مذهبی [ ]1,6و صدای والدين
بهويژه مادر [ ]15اشاره کرد .موسیقی و آواهای موزون با
کاهﺶ میزان فعالیت سیستﻢ آندوکرين و سمﭙاتیک و افزايﺶ
فعالیت پاراسمﭙاتیک باعﺚ ايجاد آرامﺶ ،کاهﺶ ضربان قلﺐ
و تنﻈیﻢ تعداد تنفﺲ عمیﻖ شده است [ .]1در مﻄالعهای،
موسیقی آثار مﺜبتی از جمله افزايﺶ سﻄﺢ درصد اکسیژن
خون ،کاهﺶ میزان ضربان قلﺐ ،کاهﺶ پاسخهای استرس
رفتاری ،افزايﺶ وضعیت خواب کامل يا هوشیاری کامل،
بهبود تعامل نوزاد ـ والد و کاهﺶ مدت بستری برای نوزادان
تهای ويژه داشت [.]18
نارس مﻄالع هشده در بخﺶ مراقب 
در مﻄالعهای ديﮕر پﺲ از پخﺶ صدای ضبﻂشدۀ مادر برای
یاش ،کاهﺶ چشمﮕیری در رخدادهای
نوزاد پرهترم بستر 
ناخوشايند قلبی ـ تنفسی مﺜل آپنه و براديکاردی مشاهده
شد [.]19
تحريکات شنوايی خوشايند بهخصوص صدای مادر،
میتوانند به بهبود وضعیت فیزيولوژيک نوزادان پرهترم
و تﻄابﻖ آنان با تنﺶهای ﺣاصل از تحريکات ناخوشايند
ﺶهای مراقبت ويژه کمک کند []20؛ زيرا در
شنوايی در بخ 
دوران جنینی و در داخل رﺣﻢ صدای مادر مهﻢترين محرك
در تکامل سیستﻢ شنوايی جنین محسوب میشود [.]21
نوزادان صدای مادرشان را نسبت به غريبهها ،بهطور متفاوت
و فعاالنهتری پردازش میکنند [ .]22آنها به صدای مادرشان
بهدقت گوش میدهند و اکﺜرا ً بعد از شنیدن صدای مادر
خود به خواب میروند که نشاندهندۀ اثر آرامبخﺶ صدای
مادر است [ .]23بنابراين ﺣفﻆ ارتباط با صدای مادر ،بهويژه
بهصورت زنده ،در طول بستری بودن میتواند تجربهای مهﻢ
برای نوزاد پرهترم باشد [ .]6مﻄالعات مختلفی در زمینۀ تأثیر
صدای ضبﻂ شدۀ مادر بر نوزادان صورت گرفته است؛ اما
تعداد اندکی از آنها بهطور اختصاصی به تأثیر صدای زندۀ
مادر بر پاسخهای فیزيولوژيک نوزادان نارس و درك والدی
نرو اين مﻄالعه با هدف تعیین تأثیر صدای
پرداختهاند .ازاي 
زندۀ مادر بهعنوان يک مراقبت ﺣمايتی و غیرتهاجمی بر
صهای فیزيولوژيک مهﻢ نوزادان پر هترم بستری در
شاخ 
بخﺶ مراقبتهای ويژۀ نوزادان تدوين شد.

روش كار

کارآزمايی بالینی تکگروهی پیﺶ آزمون ـ پﺲ آزمون
ﺣاضر در سال  1395انجام شد .محیﻂ پژوهﺶ ،بخﺶ
مراقبتهای ويژۀ نوزادان مرکز آموزشی ـ درمانی مهرشهر
مالير بود 36 .نوزاد زودرس بستری ،با سن ﺣاملﮕی 32 -36
هفته و با سن پﺲ از تولد  3-28روز با روش نمونهگیری
تصادفی ساده انتخاب شدند .نمونهها براساس جدول اعداد
تصادفی از بین پرونده های نوزادان پره ترم بستری که
1. Developmental – Care
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 .98تأثیر صدای مادر بر شاخصهای فیزیولوژیک ...

معیارهای ورود به مﻄالعه را داشتند ،انتخاب شدند .ﺣجﻢ
نمونه با استناد به مﻄالعۀ  Mohamad zadehو همکاران
[ ]24براساس فرمول زير با توان آزمون  36 ،%90برآورد شد.

معیارهای ورود به مﻄالعۀ نوزادان :سن هنﮕام تولد براساس
نتیجۀ سونوگرافی يا تاريخ اولین روز آخرين قاعدگی بین 30
هفته تا پیﺶ از  37هفته ﺣاملﮕی باشد؛ در انکوباتور قرار
بﮕیرد؛ تحت تهويۀ مکانیکی نباشد؛ صحت شنوايی از طريﻖ
رفلکﺲ استارتل و نﻈر پزشک تأيید شده باشد؛ هیﭻگونه
ناهنجاری مادرزادی عصبی )هیدروسفال ،میکروسفال،
مننﮕوسل( يا قلبی تأيید شده نداشته باشد؛ دچار تأخیر رشد
داخل رﺣمی نباشد؛ خونريزی داخل بﻄنی مﻐز بیﺶ از درجه
دو نداشته باشد؛ تحت درمان با داروهايی نباشد که موجﺐ
تﻐییر سﻄﺢ هوشیاری يا خواب آلودگی میشوند؛ آنومالیهای
کروزومی يا آنومالیهای مادرزادی عمده نداشته باشد؛ دو
روز از بستری نوزاد در بخﺶ گذشته باشد؛ چندقلو نباشد و
مبتال به ديسترس تنفسی شديد نباشد .معیارهای ورود به
مﻄالعۀ مادران :هیﭻگونه بیماری روﺣی و روانی شناختهشده
يا فیزيکی منجر به بستری يا نیازمند استراﺣت نداشته باشد؛
سابقۀ مصرف سیﮕار در دوران ﺣاملﮕی و مشکل صحبت
کردن نداشته باشد .معیار خروج از مﻄالعه :هرگونه تﻐییر در
وضعیت نوزاد طی روزهای مﻄالعه که منجر به نیاز به دريافت
ﺣمايت تنفسی شود؛ بروز نشانههای مبنی بر استرس و
بیتحملی شامل آپنه ،براديکاردی برای بیﺶ از  2دقیقه ،بروز
هیﭙربیلی روبینمی نیازمند تعويﺾ خون ،ترخیص زودهنﮕام
یتحملی و واکنﺶ شديد به تحريکات صوتی با عالئﻢ
نوزاد ،ب 
گريه ،جیﻎ کشیدن ،تقالی ﺣرکتی و درهﻢ کشیدن چهره،
بروز هیﭙوگلیسمی ،هیﭙوکلسمی ،بروز هرگونه اختالالت
متابولیک مادرزادی در نوزاد و ﺣﻀور نداشتن مادر در  3روز
متوالی برای ادامۀ مﻄالعه.
ابزار گردآوری دادهها شامل پرسﺶنامۀ اطالعات
دموگرافیک ،چکلیست ثبت شاخصهای فیزيولوژيک و
دستﮕاه مانیتور قلبی ـ تنفسی بود .پرسﺶنامۀ اطالعات
دموگرافیک شامل مشخصات دموگرافیک نوزادان ،مشخصات
دموگرافیک مادران و پدران و معیارهای بالینی )نیاز به
ﺣمايت تنفسی در بدو تولد ،مقدار اکسیژن دريافتی ،روش
دريافت اکسیژن ،نمرۀ آپﮕار دقیقۀ  1و  ،5وزن ،تشخیص
بستری ،داروهای دريافتی( بود .چکلیست ثبت شاخصهای
فیزيولوژيک بهمنﻈور ثبت درصد اشباع اکسیژن خون
شريانی ،تعداد ضربان قلﺐ و تنفﺲ به تفکیک ﺣین ،پیﺶ
و پﺲ از مداخله استفاده شد .از دستﮕاه مانیتور قلبی ـ
تنفسی ب همنﻈور انداز هگیری تعداد ضربان قلﺐ و میزان درصد
اشباع اکسیژن خون شريانی استفاده شد .دستﮕاه مانیتور
استفادهشده از مارك سازگار رستﻢ ،مدل وکترا ،ساخت سال
 1395در کشور ايران بود.
برای تعیین اعتبار ابزارهای گردآوری دادهها ،از روش
اعتبار محتوا استفاده شد .بدين صورت که پرسﺶنامۀ
مجلۀ علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

اطالعات دموگرافیک نوزادان و چکلیست ثبت شاخصهای
فیزيولوژيک نوزادان در اختیار  10تن از اعﻀای هیﺌت علمی
دانشکدۀ پرستاری و مامايی همدان و پزشک نوزادان قرار
گرفت و پﺲ از جمﻊآوری پیشنهادها و بررسی نﻈرات آنان
و اعمال نﻈرات اصالﺣی ،چکلیستهای نهايی تنﻈیﻢ شد.
برای تعیین اعتماد علمی يا پايايی چکلیست مشاهده از روش
مشاهدۀ هﻢزمان دو مشاهدهگر استفاده شد .بدين صورت
که پژوهشﮕر و همکار پژوهﺶ ،شاخصهای فیزيولوژيک 10
نوزاد زودرس را هﻢزمان  3بار 5 ،دقیقه قبل 10 ،دقیقه در
طول و  5دقیقه پﺲ از پايان صحبت نجواگونۀ مادر با نوزاد
خود بهطور جداگانه مشاهده و ثبت کردند .با توجه به اينکه
ثبت درصد اشباع اکسیژن خون شريانی و تعداد ضربان قلﺐ
نوزادان براساس مشاهدۀ مانیتور و مقادير ثبتشده از سوی
هر دو مشاهد هگر کام ً
ال يکی بود ،فقﻂ ضريﺐ پايايی برای
تعداد تنفﺲ محاسبه شد .ضريﺐ پايايی بین دو مشاهدهگر
 ICC =0/999و نمايانﮕر پايايی مناسﺐ چکلیست بود .برای
تعیین پايايی دستﮕاه مانیتور قلبی ـ تنفسی ،دستﮕاه در
شروع مﻄالعه از سوی مهندس تجهیزات پزشکی کالیبره شد.
در طول تحقیﻖ هﻢ مهندس پزشکی ،ثبات دستﮕاه را در
فواصل مشخص تأيید کرد.
بعد از دريافت مجوزهای الزم از مسﺌولین دانشﮕاه علوم
پزشکی همدان و بیمارستان مهر مالير ،پژوهشﮕر به بخﺶ
مراقبتهای ويژۀ نوزادن بیمارستان مهر مالير مراجعه و
واﺣدهای پژوهﺶ را طبﻖ معیارهای ورود انتخاب کرد.
سﭙﺲ دربارۀ اهداف پژوهﺶ به مادران آنان توضیﺢ کامل
و ﺣﻖ شرکت داوطلبانه در مﻄالعه داده و رضايتنامۀ کتبی
و آگاهانه از ولی نوزاد کسﺐ شد .از مادران خواسته شد با
انتخاب خود ،در  3روز متوالی ،هر روز بین ساعت  3تا 5
بعدازﻇهر 1 ،ساعت بعد از تﻐذيه و  4ساعت بعد از مراقبت
روزمره )دادن دارو ،خونگیری و  (...هر بار  10دقیقه در
ساعات بیداری نوزاد ،با او صحبت نجواگونه داشته باشند.
علت انتخاب اين زمان ،افزايﺶ امکان ﺣﻀور مادر ،کاهﺶ
تردد و سروصدای بخﺶ و تداخل هرگونه مداخلۀ ديﮕر بر
شاخصهای فیزيولوژيک نوزاد بود .محتوای صدای مادر هر
صحبتی بود که مادر دوست داشت؛ اما تأکید میشد که
نجواگونه و با شدت ماليﻢ باشد و پیﺶ از آن ،مادر در ﺣﻀور
پژوهشﮕر تمرين نجواگونه داشت .از مادر خواسته شد که در
تمام مدت صحبت ،سر خود را در فاصلۀ  20سانتیمتری
انکوباتور نﮕه داشته و از لمﺲ يا جابهجايی نوزاد اجتناب کند.
دست يا پای نوزاد در طول مدت مﻄالعه به پروپ دستﮕاه
مانیتور وصل بود و شاخصهای فیزيولوژيک نوزاد شامل تعداد
تنفﺲ ،ضربان قلﺐ و درصد اشباع اکسیژن خون شريانی 3
بار  5دقیقه قبل 10 ،دقیقه ﺣین و  5دقیقه پﺲ از مداخله
اندازهگیری و ثبت شدند .پژوهشﮕر بدون هیﭻگونه سخن يا
مداخله از يک ربﻊ قبل تا يک ربﻊ ساعت پﺲ از ﺣﻀور مادر
در کنار انکوباتور نوزاد برای کنترل و اطمینان از ثبات و نبو ِد
صهای فیزيولوژيک او ﺣﻀور داشت.
نوسانهای شديد شاخ 
آنالیز دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخۀ  22و آمار
توصیفی مﺜل فراوانی مﻄلﻖ و نسبی ،میانﮕین و انحرافمعیار
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عفت صادقیان و همکاران99 .

دادهها توصیﻒ و آزمونهای آنالیز واريانﺲ با اندازههای
تکراری و مقايسههای چندگانۀ توکی برای مقايسۀ میانﮕین
شاخصهای فیزيولوژيک بین زمانهای مختلﻒ اندازهگیری
انجام شد .سﻄﺢ اطمینان  0/95در نﻈر گرفته شد.

یافتهها

 %50نوزادان زودرس پسر با میانﮕین )انحراف معیار( سن
هنﮕام تولد  (1/29) 35/03 ± 1/29هفته بارداری و سن
بعد از تولد  (7/13) 10/08 ± 1/29روز و وزن 94 ± 1/29
 (503/91) 2061/گرم بودند .میانﮕین )انحراف معیار( آپﮕار
دقیقۀ يک  (0/89) 7/66 ± 1/29و دقیقۀ پنﺞ 8/25 ± 1/29
) (1/05و تعداد روزهای بستری  (7/01) 10/08± 1/29روز
بود .میانﮕین )انحراف معیار( سن مادران 29/ 64 ± 1/29
) (7/1و پدران  (6/55) 34 ± 1/29سال بود) .جدول شماره
.(1
فمعیار( درصد اشباع اکسیژن خون
میانﮕین )انحرا 
شريانی نوزاد در هر  3زمان اندازهگیری در روز سوم مﻄالعه،
افزايﺶ مناسبی داشت .بزرگترين میانﮕین )انحرافمعیار( آن
مربوط به ﺣین مداخله و در روز سوم بود 97/39 ± 1/29
) .(2/43میانﮕین درصد اشباع اکسیژن خون شريانی ،بین 3
یدار آماری داشت
زمان انداز هگیری در هر  3روز اختالف معن 
) .(P> 0/001تفاوت میانﮕین )خﻄای معیار( در روز اول پیﺶ
و ﺣین مداخله  ،(0/26) -2/40پیﺶ و پﺲ از مداخله -1/13
) ،(0/19ﺣین و پﺲ از مداخله  (0/13) 1/26بود .تفاوت
میانﮕین )خﻄای معیار( در روز دوم پیﺶ و ﺣین مداخله
 ،(0/17) -1/72پیﺶ و پﺲ از مداخله  ،(0/13) -0/95ﺣین و
پﺲ از مداخله  (0/13) 0/76و تفاوت میانﮕین )خﻄای معیار(
روز سوم پیﺶ و ﺣین مداخله  ،(0/16) -1/40پیﺶ و پﺲ
از مداخله  ،(0/13) -0/76ﺣین و پﺲ از مداخله(0/13) /61
بود .نتايﺞ آزمون مقايسههای چندگانۀ توکی نشان داد که اين
اختالف مربوط به تفاوت دوب هدو تمامی میانﮕینها ،بین 3
زمان اندازهگیری در هر  3روز بود ) .(P>0/001به بیان ديﮕر،
درصد اشباع اکسیژن خون شريانی در هر  3روز و در تمامی
نهای اندازهگیری روند صعودی داشت )جدول شماره .(2
زما 
میانﮕین )انحرافمعیار( ضربان قلﺐ نوزاد در هر  3زمان
انداز هگیری در روز سوم مﻄالعه کاهﺶ مناسبی داشت.

کمترين میانﮕین )انحراف معیار( آن مربوط به ﺣین مداخله و
در روز سوم بود  .((15/86) 138/15 ± 1/29میانﮕین ضربان
قلﺐ نوزاد ،بین  3زمان اندازهگیری و در هر  3روز اختالف
معنیدار آماری داشت ) .(P>0/001تفاوت میانﮕین )خﻄای
معیار( در روز اول پیﺶ و ﺣین مداخله  ،(0/20) 2/12پیﺶ
و پﺲ از مداخله  ،(0/26) 2/09ﺣین و پﺲ از مداخله -/02
 (0/24) 0بود .تفاوت میانﮕین )خﻄای معیار( در روز دوم
پیﺶ و ﺣین مداخله  ،(0/14) 2/11پیﺶ و پﺲ از مداخله
 ،(0/19) 1/52ﺣین و پﺲ از مداخله  (0/12) -0/58و تفاوت
میانﮕین )خﻄای معیار( روز سوم پیﺶ و ﺣین مداخله 2/11
) ،(0/14پیﺶ و پﺲ از مداخله  ،(0/19) 1/52ﺣین و پﺲ از
مداخله  (0/12) 0/58بود .نتايﺞ آزمون مقايسههای چندگانۀ
توکی نشان داد که اين اختالف مربوط به تفاوت دوبهدو تمام
میانﮕینها ،بین فواصل  3زمان اندازهگیری و در هر  3روز بود
) .(P>0/001به بیان ديﮕر ،ضربان قلﺐ نوزاد در هر  3روز
نهای اندازهگیری روند نزولی داشت )جدول
و در تمام زما 
شماره .(3
میانﮕین )انحراف معیار( تنفﺲ نوزاد در هر  3زمان
انداز هگیری در روز سوم مﻄالعه کاهﺶ مناسبی داشت.
کمترين میانﮕین )انحراف معیار( آن مربوط به ﺣین مداخله
و در روز دوم بود ) .((8/86) 52/20± 1/29میانﮕین تنفﺲ
نوزاد ،بین سه زمان انداز هگیری و در هر  3روز اختالف
معنیدار آماری داشت ) .(P> 0/001تفاوت میانﮕین )خﻄای
معیار( در روز اول پیﺶ و ﺣین مداخله  ،(0/36) 2/41پیﺶ
و پﺲ از مداخله  ،(0/38) 1/36ﺣین و پﺲ از مداخله -1/05
) (0/33بود .تفاوت میانﮕین )خﻄای معیار( در روز دوم پیﺶ
و ﺣین مداخله  ،(0/33) 2/76پیﺶ و پﺲ از مداخله 1/82
) ،(0/36ﺣین و پﺲ از مداخله  (0/51) -0/93و تفاوت
میانﮕین )خﻄای معیار( روز سوم پیﺶ و ﺣین مداخله
 ،(0/38)2/72پیﺶ و پﺲ از مداخله  ،(0/38) 2/32ﺣین و
پﺲ از مداخله  (0/24) -0/38بود .نتايﺞ آزمون مقايسههای
چندگانۀ توکی نشان داد که اين اختالف مربوط به تفاوت
دوبهدو تمام میانﮕینها ،بین فواصل  3زمان اندازهگیری و در
هر  3روز بود ) .(P> 0/001به بیان ديﮕر ،تنفﺲ نوزاد در هر
 3روز و در تمامی زمانهای اندازهگیری روند نزولی داشت
)جدول شماره .(4

جدول شماره .1مشخﺼات دموگرافیک واحدهای پﮋوهﺶ.
مشخﺼات دموگرافیک
سن تولد )هفته(

سن پﺲ از تولد )روز(

نوزاد

وزن )گرم(

مدت بستری )روز(
آپگار دقیقه 1

مادر
پدر

آپگاردقیقه 5

سن

سن
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میانگین

انحرافمعیار

حداقل

حداکﺜر

1/29
7/13

32

36

35/03

3

28

10/08

990

2850

2061/94

503/91

3

28

10/08

7/01

5

9

7/66

0/89

6

10

8/25

1/05

18

45

29/64

7/10

25

52

34

6/55
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جدول شماره  .2مقایسۀ میانگین درصد اشباع اکسیﮋن واحدهای پﮋوهﺶ در  3روز متوالی برحسﺐ زمانهای اندازهگیری
درصد اشباع اکسیﮋن

روز اول

روز دوم

روز سوم

حداقل

حداکﺜر

میانگین

انحرافمعیار

آمارۀ آزمون

پیﺶ از مداخله

86

100

93/63

4/03

حین مداخله

90/5

100

96/03

2/69

پﺲ از مداخله

86/5

1000

94/76

3/73

F=54/48
df1=2
df2=70
P=0/0001

پیﺶ از مداخله

86/5

100

94/82

3/68

حین مداخله

88/5

100

96/54

2/98

پﺲ از مداخله

88

100

95/78

3/37

F= 66 /112
df1=2
df2=70
P=0/0001

پیﺶ از مداخله

89

100

95/99

3/09

حین مداخله

91

100

97/39

2/34

پﺲ از مداخله

87/5

100

96/78

2/95

F= 43/66
df1=2
df2=70
P=0/0001

*در سﻄﺢ  P> 0/001معنیدار است.

جدول شماره  .3مقایسۀ میانگین ضربان قلﺐ واحدهای پﮋوهﺶ در  3روز متوالی برحسﺐ زمانهای اندازهگیری
ضربان قلﺐ

روز اول

روز دوم

روز سوم

حداقل

حداکﺜر

میانگین

انحرافمعیار

آمارۀ آزمون

پیﺶ از مداخله

108

174

141/98

17/847

حین مداخله

106/50

171

139/56

17/133

پﺲ از مداخله

110/50

174

140/62

17/32

F= 152/22
df1=2
df2=70
P=0/0001

پیﺶ از مداخله

111/50

168

141/55

15/50

حین مداخله

109

165

138/79

15/94

پﺲ از مداخله

110

166/50

139/72

15/87

F= 234/35
df1=2
df2=70
P=0/0001

پیﺶ از مداخله

114

169

140/87

15/50

حین مداخله

111/50

167

138/15

15/86

پﺲ از مداخله

111

166

138/54

15/84

F= 44/98
df1=2
df2=70
P=0/0001

*در سﻄﺢ  P> 0/001معنیدار است.

جدول شماره  .4مقایسۀ میانگین تنفﺲ واحدهای پﮋوهﺶ در  3روز متوالی برحسﺐ زمانهای اندازهگیری
تنفﺲ

روز اول

روز دوم

روز سوم

حداقل

حداکﺜر

میانگین

انحرافمعیار

آمارۀ آزمون

پیﺶ از مداخله

38/50

70

55/51

7/91

حین مداخله

35

68/00

53/38

7/65

پﺲ از مداخله

32

68

53/41

8/26

F= 50/85
df1=2
df2=70
P=0/0001

پیﺶ از مداخله

41

66/50

54/31

6/95

حین مداخله

39

64/50

52/20

6/86

پﺲ از مداخله

40

65

52/79

6/87

F= 96/32
df1=2
df2=70
P=0/0001

پیﺶ از مداخله

43

66

54/55

6/31

حین مداخله

40/50

64

52/38

6/18

پﺲ از مداخله

39

65

52/61

6/55

F= 71/08
df1=2
df2=70
P=0/0001

*در سﻄﺢ  P> 0/001معنیدار است.
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بحث

آواها و نجواهای مادر شايد برای نوزاد پرهترم تداعیکنندۀ
محیﻂ امن رﺣﻢ مادر باشد ،مﻄالعۀ ﺣاضر با هدف تعیین
صهای فیزيولوژيک نوزاد پرهترم
تأثیر صدای مادر بر شاخ 
انجام شد .براساس يافتهها ،شنیدن صدای مادر ﺣتی در مدت
صهای فیزيولوژيک
زمانی کوتاه توانست موجﺐ بهبود شاخ 
شود.
صدای نجواگونۀ مادر موجﺐ افزايﺶ میانﮕین درصد اشباع
اکسیژن خون شريانی نوزادان زودرس مﻄالعهشده در هر
 3روز شد .قابلتوجه اين بود که بیشترين افزايﺶ در روز
سوم ﺣین مداخله مشاهده شد .اين روند صعودی نشانۀ تأثیر
مﺜبت و مناسﺐ آوای نجواگونۀ مادر برای نوزاد زودرس او بود.
مﻄالعۀ ﺣاضر هﻢسو با مﻄالعات مشابه بود .مﻄالعات Filippa
و همکاران ) (2013و Mohamad zadehو همکاران )(1393
نشان دادند که صدای زندۀ مادر موجﺐ افزايﺶ درصد
اکسیژن خون شريانی نوزادان پرهترم شد [ .]6 ،24مﻄالعات
 Keshavarsو همکاران ) (1388با استفاده از آوای قرآنکريﻢ
[ ]25و  Jebraeilliو همکاران ) (1395و  Amiriو همکاران
) (1387با استفاده از ترانۀ الاليی مادر نشان دادند []26،27
که محركهای خوشايند شنوايی موجﺐ ثبات مناسﺐ عاليﻢ
قلبی ـ تنفسی نوزاد پرهترم بستری در بخﺶ مراقبتهای
ويژه شد .در مﻄالعۀ  Piccioliniو همکاران ) (2013برخالف
مﻄالعات مشابه و مﻄالعۀ ﺣاضر ،اگرچه مدتزمان مداخله
 21روز و هر روز  45دقیقه بود ،اما صدای ضبﻂ شدۀ مادر بر
درصد اشباع اکسیژن خون نوزاد پرهترم تأثیر نداشت [.]28
در مﻄالعۀ ﺣاضر ،گوش دادن به صدای نجواگونۀ مادر
موجﺐ کاهﺶ ضربان قلﺐ نوزاد زودرس در هر  3روز تحت
مﻄالعه شد .توجه برانﮕیز آن بود که بیشترين کاهﺶ در
روز سوم ﺣین مداخله مشاهده شد .به بیان ديﮕر ،صدای
مادر باعﺚ ثبات ضربان قلﺐ نوزاد شد و از تﻐییرات شديد
و ناگهانی آن جلوگیری کرد .با اينکه در مﻄالعۀ Filippa
) (2013برخالف مﻄالعات ﺣاضر و مﻄالعات مشابه ديﮕر
ضربان قلﺐ نوزاد ﺣین مداخله افزايﺶ نشان داد [ ،]6اين
يافتۀ مﻄالعۀ ﺣاضر همانند مﻄالعات ديﮕران با مداخلۀ مشابه
[ ]25و مﻄالعاتی بود که به بررسی تأثیر صدای ضبﻂ شدۀ
مادر يا ضربان قلﺐ مادر بر تﻐییرات ضربان قلﺐ نوزادان
پرهترم بستری پرداختند [ .]24،28مﻄالعۀ  Keshavarsو
همکاران ) (1388با استفاده از آوای قرآنکريﻢ نیز نشان داد
که محركهای خوشايند شنوايی موجﺐ ثبات مناسﺐ عالئﻢ
قلبی ـ تنفسی )کاهﺶ ضربان قلﺐ( نوزاد پرهترم بستری در
بخﺶ مراقبتهای ويژه شد [.]25
گوش دادن به صدای نجواگونۀ مادر همﭽنین باعﺚ کاهﺶ
تعداد تنفﺲ نوزادان زودرس تحت مﻄالعه در هر  3روز شد.
توجه برانﮕیز اين بود که همانند ساير شاخصها ،بیشترين
کاهﺶ در روز دوم ﺣین مداخله مشاهده شد .بنابراين،
آوای نجواگونۀ مادر تأثیر مناسبی بر بهبود وضعیت تنفﺲ
نوزادان زودرس مﻄالع هشده داشت .مﻄالعۀ ﺣاضر هﻢسو با
ساير مﻄالعات در اين زمینه بود که از صدای ضبﻂ شدۀ
مجلۀ علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

مادر )محمدزاده ،دوهنی( و آوای قرآن )کشاورز( استفاده
کرده بودند Mohamad zadeh .و همکاران ) (1393نشان
داد که صدای ضبﻂشدۀ مادر ،موجﺐ کاهﺶ تعداد تنفﺲ
نوزادان پرهترم ) 35ـ  30هفته( بستری شد [ .]24مﻄالعات
مشابه از جمله  Keshavarsو همکاران ) (1388با استفاده از
نکريﻢ نشان دادند که محركهای خوشايند شنوايی
آوای قرآ 
موجﺐ ثبات سیستﻢ قلبی ـ تنفسی بهصورت کاهﺶ تعداد
تنفﺲ در نوزاد پرهترم بستری در بخﺶ مراقبتهای ويژه
شد [ .]25در مﻄالعۀ  Dohenyنیز کاهﺶ رخدادهای قلبی
تنفسی نﻈیر آپنه در مواجهه با صدای مادر در نوزادان پرهترم
) 32-36هفته( مشاهده شد [.]19
با استناد بر يافتههای مﻄالعۀ ﺣاضر و مقايسۀ آن با
مﻄالعات ديﮕر در اين زمینه ،صدای نجواگونۀ مادر باعﺚ
بهبود شاخصهای فیزيولوژيک نوزادان پرهترم بهصورت
افزايﺶ درصد اشباع اکسیژن ،کاهﺶ تعداد تنفﺲ و ضربان
نوزادان تحت بررسی شد.
قلﺐ
ِ

تالش شد تا مﻄالعه در ساعاتی انجام شود که صداهای
محیﻄی در کمترين اندازۀ ممکن باشند؛ اما کنترل صداهای
محیﻄی مﺜل آالرم دستﮕاهها ،صدای زنﮓ تلفن و صدای
گريۀ نوزادان ديﮕر غیرممکن بود .اين محدويت مهﻢترين
محدوديت مؤثر اﺣتمالی بر يافتههای تحقیﻖ بود .با استناد
به نتايﺞ پژوهﺶ ﺣاضر ،بهدلیل اثبات اهمیت و تبعات مﺜبت
ﺣﻀور مداوم و روزانۀ مادران ﺣتی کوتاهمدت ،میتوان
اهمیت ﺣﻀور مادران در مدت بستری بودن نوزادان پرهترم
را در محتوای برنامههای آموزش ضمن خدمت پرستاران
و دورههای آموزش نﻈری و بالینی دانشجويان پرستاری
گنجاند .همﭽنین پیشنهاد میشود که در بخﺶهای
مراقبتهای ويژه ،ساعاتی از روز را بهصورت مالقات آزاد در
نﻈر بﮕیرند و به والدين ،بهخصوص مادر اجازۀ مالقات با نوزاد
خود را بدهند .لذا پرستاران میتوانند در برنامۀ مراقبتهای
پرستاری روزمرۀ بخﺶ مراقبتهای ويژه ،ساعاتی به مادران
اختصاص دهند تا بتوانند به راﺣتی بر بالین نوزاد خود ﺣاضر
شده و با او به گفتﮕو ،نجوا ،ترانه يا خواندن الاليی بﭙردازند.
با توجه به اينکه مﻄالعۀ ﺣاضر در بخﺶ مراقبتهای ويژۀ
سﻄﺢ دو انجام شد ،لذا پیشنهاد میشود که مﻄالعۀ ﺣاضر در
تهای ويژۀ سﻄﺢ يک و با نمون های از نوزادان
ﺶهای مراقب 
بخ 
پرهترم و نارس مبتال به بیماریها يا وابسته به ونتیالتور تکرار
شود .همﭽنین در مﻄالعات بعدی میتوان به تأثیر صدای
مادر بر پاسخهای رفتاری ،الﮕوی خواب ،وزنگیری ،دلبستﮕی
مادر و نوزاد و مدت زمان بستری نوزاد پرهترم پرداخت.

نتیجهگیری
نتايﺞ مﻄالعۀ ﺣاضر نشان داد که صدای نجواگونۀ زندۀ مادر
باعﺚ بهبود شاخصهای فیزيولوژيک نوزادان پرهترم بهصورت
کاهﺶ تعداد تنفﺲ و ضربان قلﺐ و افزايﺶ درصد اشباع
اکسیژن خون شد .همﭽنین با توجه به مقايسۀ شاخصهای
فیزيولوژيک در  3روز متوالی به نﻈر میرسد که تداوم صدای
نجواگونۀ زندۀ مادر در بهبود شاخصهای فیزيولوزيک نوزاد
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 اين طرح کد ثبت کارآزمايی. به ثبت رسید1395,91.REC
1395/7/2  در تاريخIRCT2016072729104N بالینی
 نويسندگان بر خود الزم میدانند تا از معاونت محترم.دارد
،پژوهشی و اعﻀای محترم هیﺌت علمی گروه پرستاری
کارکنان محترم مرکز آموزشی ـ درمانی مهرشهر مالير و
،مادران نوزادان زودرس که همکاری خود را دريﻎ نکردند
.تشکر و قدردانی کنند

تضاد در منافع
.نتايﺞ اين مﻄالعه با منافﻊ نويسندگان در تﻀاد نیست

پرهترم مؤثر بود؛ لذا عالوه بر مراقبتهای روتین در بخﺶ
میتوان از صدای مادر برای بهبود وضعیت فیريولوژيک نوزاد
.پرهترم استفاده کرد

سپاسگزاری

اين مقاله برگرفته از پاياننامۀ دورۀ کارشناسی ارشد
 مصوبۀ شورای پژوهشی دانشﮕاه علوم،پرستاری کودکان
95/02/25 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان مورخ
 همﭽنین اين طرح در. است9504081674 با شمارۀ طرح
 در پژوهﺶ دانشﮕاه، در کمیتۀ اخالق1395/4/26 تاريخ
IR.UMSHA. علوم پزشکی همدان تأيید شد و با کد اخالق
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