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چکيده
هدف:

امروزه پیشرفت در علم پزشکی و مراقبتهای پرستاری منجر به بقاء نوزادان نارس شده است .ازآنجاییکه جبران تحریکات حسی مثل لمس

میتواند بلوغ نوزادان نارس را بهبود بخشد ،بنابراین مطالعه حاضر باهدف تعیین تأثیر لمس مالیم بر واکنشهای رفتاری نوزادان نارس انجام گرفت.

روشها:

این مطالعه مداخلهای بر روی  06نوزاد نارس باسن جنینی  20-43هفته که در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان نارس بیمارستان

افضلیپور کرمان بستری بودند ،انجام شد .این نوزادان بهصورت تصادفی با روش کمینهسازی انتخاب و در دو گروه لمس مالیم و کنترل تقسیم
شدند .نوزادان گروه مداخله برای  5روز متوالی ،هرروز  2بار و هر بار به مدت  15دقیقه لمس مالیم را دریافت کردند و با استفاده از سیستم نمره
دهی اندرسون واکنشهای رفتاری نوزادان نارس در قبل و بعد از مداخله اندازهگیری شد .دادهها به استفاده از نرمافزار  SPSSو مدل ترکیبی
تجزیهوتحلیل شدند.
نتایج : :میانگین نمره واکنشهای رفتاری در گروه مداخله  3/55±6/13و گروه کنترل  16/04±6/13بود و تفاوت معناداری بین گروه لمس مالیم و
کنترل در نمره  ABSSبعد از انجام مداخله وجود داشت (.)P-Value>6/661
نتيجهگيری :بر اساس یافتههای بهدستآمده لمس مالیم میتواند بهعنوان یک روش مؤثر در افزایش وضعیتهای خواب و کاهش وضعیتهای
بیقراری و کاهش تأثیرات سوء منابع تنشزا در بخشهای مراقبتهای ویژه نوزادان مورداستفاده قرار گیرد.
کليدواژهها :لمس  ،نوزاد نارس ،رفتار.

ارجاع :عشقی فاطمه ،بستانی ساناز .تأثیر لمس مالیم بر واکنشهای رفتاری نوزادان نارس .طب پیشگیری7709 .؛ .7-0:)7(9

مقدمه

ویژه باهدف کاستن از ناتوانی و تسهیل رشد و تکامل این

 43هفتگی سن جنینی و علیرغم وزن تولد به دنیا میآید .تولد

بهصورت مزمن ممکن است فعالیت هیپوتاالموس ،هیپوفیز و

نوزاد نارس مسئول درصد باالیی از مرگومیرها و عوارض

آدرنوکورتیکال را متوقف کند و منجر به کاهش توانایی نوزاد در

کوتاهمدت و طوالنیمدت در نوزادان و شیرخواران ازجمله

مقابله با تنشهای حاد وابسته به بیماریها یا مداخالت پزشکی

معلولیتهای تکامل عصبی است ( .)1در سالهای اخیر مطالعات

شود ( .)3ماندن طوالنیمدت یک نوزاد نارس در محیط پرتنش

زیادی نشان داده که نارسی از عوامل مهم صدمه عصبی تکاملی

بخش مراقبتهای ویژه نوزادان خطر ناتوانی مادامالعمر و دیگر

میباشد و این صدمات نسبت معکوس باسن حاملگی و وزن

وضعیتهای سالمتی و بهداشتی که به مراقبت مادامالعمر نیاز

تولد دارد ( .)2امروزه پیشرفت در علم پزشکی و مراقبتهای

دارند را افزایش میدهد ( .)5کم کردن تنش نوزادان نارس یک

پرستاری منجر به بقاء نوزادان نارس شده است و این به معنای

مسئله مهم است ،چون در پژوهشهای حیوانی و انسانی تکرار

افزایش تعداد نوزادان نیازمند به مراقبتهای مداخلهای و حمایتی

تنش و استرس با تأثیرات زیانآور بر تکامل عصبی نوزاد همراه

نویسنده مسئول :ساناز بستانی ،گروه داخلی جراحی پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
تلفن +09 0709370939 :پست الکترونیکیEmail: Sanaz.bostani@gmail.com:

0000-0003-2594-7017 :ORCID
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نوزاد نارس به شیرخواری گفته میشود که پیش از تکمیل

نوزادان است ( .)4قرار گرفتن در معرض عوامل تنشزا
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نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 03/77/99 :پذیرش مقاله03/75/59 :

فاطمه عشقی و همکاران

تأثیر لمس مالیم بر واکنشهای رفتاری

است ()0؛ بنابراین یافتن راهی برای کاهش پاسخهای استرسی

این مطالعه تأثیرات آرامشبخش و تسکیندهنده لمس مالیم را بر

نوزادان نارس در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان یک موضوع

روی  32نوزاد نارس  23-42هفته موردبررسی قراردادند .در

مهم پرستاری است .شواهد اخیر نشان میدهد که فقدان تحریک

مقایسه با  16دقیقه قبل و بعد از لمس مالیم ،بهطور آشکار سطح

حسی بهخودیخود بهعنوان یک عامل تنشزا عمل میکند که

پائین تری از خواب فعال ،فعالیت حرکتی و اضطراب رفتاری در

ممکن است موجب ناپایداری فیزیولوژیکی شود و تکامل

همه نوزادان نارس در طول لمس مالیم گزارش شد (.)15
در مطالعه دیگری تأثیرات رفتاری لمس مالیم بر نوزادان

عکسالعملهای عصبی و رفتاری را به تأخیر اندازد (.)3
حس المسه اولین و مهمترین حس میباشد و تحریک

نارس توسط  Modercin-Talbottو همکاران موردبررسی قرار

المسهای برای نوزاد باعث آرامسازی و حرکات غیرفعال

گرفت .این مطالعه تأثیرات رفتاری و فیزیولوژیک لمس مالیم

میشود .از بدو تولد نوزاد قادر است که در هر قسمتی از بدن

بهعنوان یک مداخله پرستاری در نوزادان نارس که ازنظر

مانند صورت ،دستها و کف پا لمس را حس کند ( .)5یکی از

پزشکی شکننده بودند ،مورد ارزیابی قرارداد .در این مطالعه

انواع تحریکات لمسی که تأثیرات آرامشبخشی بر نوزادان نارس

نوزادان باسن  23-42هفته حاملگی شرکت کرده بودند.

دارد لمس مالیم  Gentle Human Touch: GHTنام داردJay .

چارچوب این مطالعه بر اساس مدل پرستاری سازگاری Roy

از واژه لمس مالیم برای نشان دادن تماس مالیم تأمینشده

بود .نتایج این مطالعه نشان داد که نوزادان نارس گروه آزمایش

بهوسیله فرد استفاده کرد ( .)1لمس مالیم به تماس مالیم پوست

زمان کمتری در خواب واقعی بودند و تکرار فعالیت حرکتی در

بدون اعمال نوازش و ماساژ اطال ق میشود .در لمس مالیم

گروه آزمایش کمتر بوده است (.)10

میگیرد و تأثیر آرامشبخشی برای نوزاد نارس تأمین میکند

میتواند بر نوزادان نارس تأثیرات مثبت اثربخش داشته باشند .با

( .)16یکی از ابعاد مهم در نوزادان بررسی مشاهده رفتار است.

توجه به افزایش تولد نوزادان نارس در کشور و تحمیل

رفتار شیرخوار به شکل گرفتن محیط کمک میکند و توانایی

هزینههای باال جهت بستری و همچنین جهت کاهش تأثیرات

آنها را در واکنش نسبت به محرکهای مختلف افزایش داده و

منفی محیط مراقبتهای ویژه بر این نوزادان و نیز بااهمیت بودن

در چگونگی ارتباط دیگران با آنها مؤثر است .ابعاد اصلی رفتار

رشد و تکامل نوزادان نارس که بیشتر در حالت خواب میباشد،

در نوزادان شامل خواب ،بیداری و فعالیت مثل گریه کردن است

مطالعه حاضر باهدف تعیین تأثیر لمس مالیم بر واکنشهای

( .)5حالتهای خوابوبیداری در بین تمام رفتارهایی که در یک

رفتاری نوزادان نارس انجام شد.

نوزاد اتفا ق میافتد از وضعیتهای متداول هستند و توانایی نوزاد
نارس را برای پاسخ به تحریکات منعکس میکند ( .)11،12خواب

مواد و روشها

و راحتی را به ارمغان میآورد ( .)14همچنین گزارششده است

بالینی میباشد که باهدف تعیین تأثیر لمس مالیم بر واکنشهای

که افزایش خواب ناشی از تحریکات مالیم با آرامش مرتبط است

رفتاری نوزادان نارس انجامگرفته است .جامعه پژوهش کلیه

( Harrison .)13و همکارانش در زمینه تأثیرات فیزیولوژیک و

نوزادان نارسی بود که در زمان انجام پژوهش در بخش

رفتاری لمس مالیم بر نوزادان نارس مطالعهای انجام دادند .در

مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان افضلیپور کرمان بستری
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برای رشد ،بهبودی و سالمتی الزامی بوده و در حقیقت آرامش

مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه تجربی از نوع کار آزمایی
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یکدست روی سر نوزاد و دست دیگر روی شکم نوزاد قرار

پژوهشهای بررسیشده نشان میدهد که لمس مالیم

فاطمه عشقی و همکاران

تأثیر لمس مالیم بر واکنشهای رفتاری

بودند .با توجه به مطالعات قبلی حجم نمونه  06نفر محاسبه
شد که در دو گروه کنترل ( 46نوزاد نارس) و گروه لمس مالیم

 بعد از پوشیدن یک گان تمیز ،پژوهشگر هر دودست و بازوها
را با مواد ضدمیکروبی به مدت  4دقیقه میشوید.

( 46نوزاد نارس) تقسیم شدند .جهت تصادفی سازی از روش

 پژوهشگر دستهای خود را با استفاده از گرمکننده تابشی

کمینهسازی استفاده شد .تمام نوزادان باسن بارداری 20-43

گرم میکند تا زمانی که درجه حرارت کف دستها به 14/2

هفته وارد مطالعه شدند و در صورت دارا بودن یکی از این

درجه فارنهایت برسد.

شرایط (داشتن ناهنجاریهای مادرزادی ،داشتن وضعیت

 پژوهشگر به مدت  15دقیقه نوک انگشتان یکدست را باالی

پزشکی نامناسب برای اجرای لمس مالیم مثل وضعیت بالینی

خط ابرو قرار داده و با کف دست سر نوزاد را لمس میکند تا

ناپایدار ،داشتن نمره آپگار دقیقه  5کمتر از  0و انجام عمل

زمانی که دست دیگرش در قسمت پایینتر شکم که مفصل

جراحی قبلی) از مطالعه حذف شدند.

ران و کمر نوزاد را در برگرفته استراحت کند.

است ) (IRCT 201201163250N5و دارای کد اخال ق دانشگاه

دموگرافیک نوزادان (سن بارداری نوزاد ،جنس ،وزن هنگام تولد،

علوم پزشکی کرمان میباشد .با توضیح داوطلبانه بودن شرکت

نوع زایمان و آپگار دقیقه  )5و جهت ارزیابی واکنشهای رفتاری

در مطالعه به والدین و اجازه خروج نوزادان خود در هر مرحله

نوزادان نارس از سیستم نمرهدهی واکنشهای رفتاری اندرسون

از تحقیق و همچنین اخذ رضایت آگاهانه والدین ،نمونهگیری از

) Anderson Behavior State (ABSSاستفاده شد ( .)13اعتبار

میان نوزادان نارس واجد شرایط آغاز شد .در این مطالعه ،لمس

محتوایی و پایایی این ابزار پیشازاین توسط گروهی از

مالیم توسط فردی آموزشدیده به مدت  15دقیقه و دو بار در

متخصصین بررسیشده است ( .)11،15ازآنجاییکه این ابزار

روز هر صبح و عصر ( 1-11صبح و  4-5بعدازظهر) و برای 5

گویههای فیزیولوژیک را اندازهگیری میکند نیازی به روایی

روز متوالی انجام شد.

محتوا نمیباشد .در این مطالعه از ترجمه دوطرفه استاندارد برای

ویژه نوزادان حضور نداشت مسئول اندازهگیری واکنشهای

مناسبی به دست آمد .این سیستم نمرهدهی شامل  12سطح

رفتاری بود .وی  2دقیقه قبل و  2دقیقه بعد از انجام مداخله

میباشد و وضعیتهای رفتاری در سه مرحله (خواب ،بیداری و

واکنشهای رفتاری را ارزیابی میکرد .ازآنجای که در مطالعه

بیقراری) طبقهبندی میشوند که نمرات  1-5مربوط به خواب،

 Modercin-Talbottو همکاران گزارششده برای اینکه نوزادان

نمرات  0-5مربوط به بیداری و آرامش و درواقع بهترین حالت

نارس پس از تولد ازنظر فیزیولوژیکی پایدار شوند باید  3روز از

برای کار پرستاری و نمرات  1-12مربوط به بیقراری و نا-

تولد آنها گذشته باشد ()10؛ در مطالعه حاضر مداخله لمس

آرامی نوزاد است .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSویرایش

مالیم  3روز بعد از تولد برای نوزادان دارای شرایط شروع شد.

 15تجزیهوتحلیل شدند .برای توصیف دادهها از آمار توصیفی از

پروتکل لمس مالیم که در این پژوهش استفاده شد در مطالعات

قبیل میانگین ،انحراف معیار ،فراوانی و درصد متغیرهای

 Jayو  Harrisonو همکاران توصیفشده است که شامل موارد

دموگرافیک استفاده و از تستهای آماری منویتنی ،تیمستقل و

زیر میشود (:)10،16

کایاسکوئر برای مقایسه توزیع متغیرهای دموگرافیک بین گروه
مداخله لمس مالیم و گروه کنترل استفاده شد .در تجزیهوتحلیل
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فرد دیگری که در حین انجام مداخله در بخش مراقبتهای

برگرداندن این ابزار از انگلیسی به فارسی استفاده شد که نتایج
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این مطالعه در مرکز کار آزمائیهای بالینی ایران ثبتشده

در این مطالعه برای جمعآوری دادهها از فرم مشخصات

فاطمه عشقی و همکاران

تأثیر لمس مالیم بر واکنشهای رفتاری

گروه کنترل و مداخله ازنظر متغیرهای زمینهای (شامل :جنسیت،

دادههای بهدستآمده از سیستم نمرهدهی واکنشهای

نوع تولد ،سن بارداری ،وزن هنگام تولد و نمره آپگار دقیقه  )5با

رفتاری اندرسون از تست آماری مدل ترکیبی استفاده شد.

یکدیگر همگن بوده و هموژنیسیتی برقرار بود جدول  1نتایج

یافتهها
مطالعه حاضر بر روی  06نوزاد نارس انجامشده که بهطور

حاصل از مدل ترکیبی را نشان میدهد که تفاوت معناداری بین

مساوی به دو گروه مداخله لمس مالیم و گروه کنترل تقسیمشده

دو گروه در  ABSSبعد از انجام مداخله وجود دارد (P->6/661

بودند .با توجه به اعداد و ارقام گزارششده در نوزادان نارس

.)Value

جدول  -1بررسی همگنی دو گروه در متغيرهای زمينهای بهصورت تعداد (درصد) یا ميانگين±انحراف معيار
گروه مداخله )(GHT

گروه کنترل

پسر

(14 )34/44

(14 )34/44

دختر

(13 )50/32

(13 )50/32

طبیعی

(5 )20/31

(14 )34/44

سزارین

(22 )34/4

(13 )50/32

41/44±1/15

41/36±1/33

†† 6/31

1322/03±356/25

1041/03±363/40

‡ 6/31

5/46±1/21

5/34±1/11

†† 6/15

متغیر زمینهای
جنسیت
نوع تولد
GA
وزن بدو تولد (گرم)
نمره آپکار دقیقه 5

P-Value
†6/13

† آزمون کایدو †† ،آزمون منویتنی ‡ ،آزمون تیمستقل

اما در دیگر متغیرهایی که وارد مدل شدهاند ازجمله جنسیت

معناداری را در نمرات  ABSSدر قبل و بعد از انجام لمس مالیم

( ،)P-Value=6/320نوع تولد ( ،)P-Value=6/154سن حاملگی

در نوزادان گروه مداخله نشان میدهد .ولی در نوزادان گروه

( )P-Value=6/512و وزن بدو تولد ( )P-Value=6/104تفاوت

کنترل هیچ تفاوت معناداری در نمرات  ABSSدر قبل و بعد از

معناداری مشاهده نشد .همچنین نتایج بهدستآمده تفاوت

مداخله مشاهده نشد (جدول .)2

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

روز اول
(انحراف معیار)

(انحراف معیار)

(انحراف معیار)

(انحراف معیار)

(انحراف معیار)

قبل از مداخله

(5/52 )2/02

(5/63 )4/20

(5/55 )2/35

(5/23 )2/01

(5/25 )2/51

بعد از مداخله

(2/3 )1/15

(2/52 )1/05

(2/53 )1/54

(4/44 )1/31

(4/1 )1/55

قبل از مداخله

(5/34 )1/51

(1/32 )1/51

(5/15 )2/63

(11/33 )1/22

(5/32 )2/30

بعد از مداخله

(1/3 )1/60

(1/54 )1341

(1/43 )1/43

(1/1 )6/33

(1/63 )1/41

روزهای مداخله

گروه مداخله
گروه کنترل

P-Value

P-Value>6/661

بحث و نتيجهگيری
رفتاری نوزادان نارس انجام گرفت .در همین راستا نتایج حاکی

نوزادان نارس گروه کنترل وضعیتهای خواب بیشتری را

از تفاوت معنادار بین نمرههای بهدستآمده از  ABSSدر

تجربه کردند .این نتیجه مشابه با نتایج گزارششده توسط

نوزادان نارس گروههای لمس مالیم و کنترل بعد از انجام مداخله

مطالعات قبلی است که در خصوص تأثیرات لمس مالیم بر

بود ( .)P-Value>6/661این یافته حاکی از آن است که بعد از

نوزادان
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این پژوهش باهدف تأثیر شیوه لمس مالیم بر واکنشهای

انجام مداخله ،نوزادان نارس گروه لمس مالیم در مقایسه با
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نارس انجامشده از طریق اثبات تأثیرات آرامشبخش این

تغییرات متغیر  ABSSتأثیرگذار نبودند .در مطالعات قبلی تأثیر

روش بر واکنشهای رفتاری و افزایش وضعیتهای خواب

این متغیرها بر نمره  ABSSگزارش نشده که این امر ممکن است

نوزادان نارس بسط داده شد ( .)11،15،10با توجه به میانگین

به علت استفاده از تستهای آماری متفاوت باشد.

(انحراف معیار) گزارششده در نوزادان نارس گروه لمس مالیم

نتایج این مطالعه نشان داد که لمس مالیم وضعیتهای

بعد از مداخله در مقایسه با قبل از آن وضعیتهای خواب افزایش

خواب نوزادان نارس را افزایش میدهند و حالتهای بیداری و

یافت (جدول  .)2این یافته با نتایج مطالعات قبلی مشابه است .در

بیقراری را کاهش میدهد و ازآنجاییکه رشد و تکامل بیشتر در

این مطالعات وضعیتهای خواب بیشتری در طول و بعد از انجام

حالت خواب اتفا ق میافتد ،میتواند بهعنوان یک اقدام مؤثر

مداخله لمس مالیم در مقایسه با قبل از انجام آن در نوزادان

پرستاری برای نوزادان نارس تأمین گردد .همچنین میتواند

نارس گزارششده بود ()11،15؛ بنابراین این نتیجه بهوسیله

عوارض ناشی از نارسی را با کاهش طول مدت بستری در

مطالعات قبلی که تأثیر مثبت لمس مالیم بر وضعیتهای خواب

بخش مراقبتهای ویژه نوزادان تقلیل دهد .عالوه بر این در

نوزادان نارس را اثبات کردند ،حمایت میشود.

کاهش هزینههای بستری نیز میتواند مؤثر باشد.

نارس گروه کنترل باالتر بوده که نشاندهنده تجربه بیشتر

موقعیتهای مختلف ،بهعنوانمثال در طی اقدامات دردناک مانند

حالتهای بیقراری و بیداری در نوزادان این گروه نسبت به

رگگیری ،لولهگذاری داخل تراشه و ساکشن کردن ارزیابی

نوزادان گروه مداخله هست .این نتیجه نیز در همراستا با نتایج

شود .بر طبق یافتههای این مطالعه ،لمس مالیم میتواند بهعنوان

گزارششده در مطالعات قبلی است ) .)،10،15در این مطالعه

یکی از مداخالت ایمن مطرح شود که پرستاران برای پیشرفت

متغیرهای زمینهای با یکدیگر همگن بودند ،این نتیجه توسط

مناسب تکامل نوزادان نارس استفاده کنند .والدین و پرستارانی

محققان قبلی نیز گزارش شد ) .)11،15بر طبق نتایج ،بعد از

که در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان کار میکنند برای تأمین

مداخله لمس مالیم وضعیتهای بیداری و بیقراری نوزادان

لمس مالیم برای نوزادان نارس نیاز به آموزش دارند؛ بنابراین

نارس این گروه کاهش یافت .این یافته نتایج مطالعات که تأثیرات

پیشنهاد میشود که آموزش این نوع لمس درمانی در برنامه

مثبت لمس مالیم بر وضعیتهای بیداری و بیقراری نوزادان

آموزش مداوم پرستاران گنجانده شود .همچنین پرستاران

نارس بعد از مداخله را نشان دادند ،منعکس میکند (.)11،15،10

میتوانند با استفاده از سیدی و پمفلتهای آموزشی این روش

نتایج نشان داد مداخله لمس مالیم ،آرامش و راحتی و حالتهای

را به والدین نوزادان نارس آموزش دهند.

خواب نوزادان نارس را افزایش میدهد ،استرس آنها را کم

تشکر و قدردانی

میکند و به آنها کمک میکند که در طول مدت بستری در بخش

لمس مالیم با افزایش وضعیتهای خواب میتواند در بهبود رشد

نوزادان نارس شرکتکننده در پژوهش ،مسئوالن بیمارستان

و تکامل نوزادان نارس مؤثر باشد .نتایج بهدستآمده از مدل

آموزشی درمانی افضلیپور و پرستاران بخش مراقبتهای ویژه

ترکیبی مبنی بر تعیین ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک و

نوزادان تشکر و قدردانی نمایند.

تغییرات واکنشهای رفتاری نشان داد که این متغیرها روی
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مراقبتهای ویژه نوزادان ،آرامش داشته باشند .همچنین روش

نویسندگان این مقاله بر خود الزم میدانند از کلیه والدین
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این مطالعه پیشنهاد میکند که تأثیرات مناسب لمس مالیم در
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The effect of Gentle Human Touch on behavioral states in preterm infants
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ABSTRACT
Introduction: Due to rapid advance in medical technologies and nursing care, survival rate of preterm infants has
significantly increased. Since compensation sensory stimulation that infant receive during intrauterine period can promote
preterm infants maturation, this study was conducted to determine the effect of gentle human touch on behavioral states in
preterm infants.

Methods: This interventional study was performed on 60 preterm infants with 26-34 gestational age that hospitalized in
Neonatal Intensive Care Unit (NICU) of Afzalipour hospital Kerman, Iran. Samples were randomly selected and divided into
two groups (intervention and control groups). Neonates in Interventional group received Gentle Human Touch for 15 min twice
a day for 5 days and using the Anderson Behavior State Scale, infants behavioral states (ABSS) were measured in before and
after the intervention. Data were analyzed using SPSS software and combined model.

Results: Mean scores of ABSS in preterm infants of the intervention and control groups were
4.85±0.14 and 10.63±0.14, respectively. There was a significant difference between the scores of ABSS between the gentle
touch and control groups after the intervention (P-Value<0/001).
Conclusion: The finding suggest that GHT could be an effective method for increasing sleep state, decreasing fussy state, and
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reducing the effects of stressors in NICU.
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