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Abstract 
Introduction: The use of narcotics during pregnancy is accompanied by injuries such as preterm 
delivery, low birth weight and severe complications such as birth defects, which can lead to 
increased stress, decreased self-regulation and hospitalization in infants with the escalation of 
stress caused by the environment in these infants, there is a need for an evolutionary care 
approach. Swaddlers and nests are effective interventions for these babies. The purpose of this 
study was to compare the effect of nesting and swaddling on the self-regulation behavior of the 
newborn with the addicted mother. 
Methods: This cross-overal clinical trial was performed on 30 infants who were admitted to 
neonatal intensive care unit of Mashhad and had addicted mother with gestational age of 32 to 38 
weeks. The sampling method was simple random sampling. The infants were divided into two 
groups of swaddling in the first three days (group A) and nesting in the first three days (group B), 
and the second three days in the opposite group, respectively. The duration of the intervention 
was six days. The demographic information questionnaire and the checklist form of observing the 
infant's behaviors were used for assessing stress and the Finnegan scale was used to assess the 
degree of neonatal abstinence syndrome. Data was analyzed using SPSS software. 
Results: Based on the results of independent t-test, the percentage of self-regulation behaviors 
was not significant in the first three days of the swaddle and the first three days of the nest group 
(P = 0.066). 
Conclusions: The results showed that the effect of nesting and swaddling on the self-regulating 
behaviors of the newborn with the addicted mother was not significantly different. Therefore, 
these two methods do not differ significantly. According to the conditions of the newborn, the 
part and the mother's desire can be selected from one of them. 
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 چکیده

وزن کم هنگام تولد و بروز عوارض شدیدی نظیر  زودرس، مانند زایمان ییهابیاستفاده از موادمخـدر در دوران بارداری با آس :مقدمه

 یهادر بخش مراقبتسندرم محرومیت در نوزاد همراه است که منجر به افزایش استرس، کاهش قدرت خودتنظیمی و بستری شدن 

. لی وجود داردبا تشدید استرس ناشی از محیط بخش در این نوزادان، نیاز به استفاده از رویکرد مراقبت تکام .شودیم نوزادانویژه 

قنداق و ایجاد النه  یهاتأثیر روش سهی. پژوهش حاضر با هدف مقاباشندیقنداق و النه از مداخالت رفتاری مؤثر برای این نوزادان م

 در رفتارهای خودتنظیمی نوزادان مادران معتاد انجام شده است.

نوزادان شهر مشهد،  ژهیدر بخش مراقبت و ینوزاد با مادر معتاد و بستر 30 یبا طرح متقاطع بر رو ینیبال ییکارآزما نیا روش کار:

زمان ورود به بخش به  بیساده انجام شد. نوزادان به ترت یتصادف یریبه روش نمونه گ ط،یهفته واجد شرا 38تا  32 یبا سن حاملگ

سه روز دوم در گروه مقابل قرار گرفتند. مدت مداخله  ( وB( و سه روز اول النه )Aاول قنداق ) روزدر دو گروه سه  انیدر م کیصورت 

تفاده اس یمیاسترس و خودتنظ یابینوزاد جهت ارز یمشاهده رفتارها ستیفرم چک ل ک،یشش روز بود. از پرسشنامه اطالعات دموگراف

 شد. لیتحل SPSSها با نرم افزار . دادهدیگرد

میزان درصد رفتارهای خودتنظیمی، در گروه سه روز اول قنداق و گروه سه روز براساس نتایج حاصل از آزمون تی مستقل  ها:یافته

(. درصد خودتنظیمی بر اساس حرکات دهان و تنفس و الگوی حرکت و صورت در گروه P=060/0دار نداشت )اول النه تفاوت معنی

 معنی دار بوده است. قنداق معنی دار بوده و درصد خودتنظیمی بر اساس رنگ و وضعیت و حالت در گروه النه

داشته است. ن گریکدیدار با  ینوزاد با مادر معتاد تفاوت معن یمیخودتنظ یقنداق و النه بر رفتارها رینشان داد تأث جینتا گیری:نتیجه

ندارند. پس از مطالعه  گریکدیبا  یادو روش تفاوت عمده نیا نینوزاد مؤثر بوده است. بنابرا یمیخودتنظ یهر دو روش در رفتارها

 ازآنها را انتخاب نمود. یکی توانیمادر م لیبخش و تما د،نوزا طیرفتار و بر حسب شرا

 :واژگان کلیدی

 قنداق

 النه

 یمیفتارخودتنظر

 نوزاد

 مادر معتاد

مقدمه

درصد و در  10تا  5آمارهای سازمان بهداشت جهانی در بر اساس 

درصد زنان باردار سوء  50تا  3مطالعات کشورهای مختلف حدود 

. طبق آماراعالم شده دانشگاه شهید [2, 1] اندمصرف مواد داشته

 درصد از مادران باردار، معتاد به مواد مخدر بوده 2/2بهشتی نزدیک به 

باردار  یهاو در مطالعه دیگری فراوانی مصـرف مـواد مخدر در خانم [3]

. سوء مصرف مواد در دوران [4] گـزارش شده است% 4/1ایرانی برابـر 

بارداری همراه با مخاطرات پزشکی، قانونی و اجتماعی فراوانی بوده و 

ها معتاد بسیار پرخطرتر از حاملگی در سایر خانم یهاحاملگی در خانم

ادمخـدر در دوران حـاملگی، بـا عـوارض جدی استفاده از مو .[2] است

برای مادر و جنین نظیر زایمـان زودرس، محدودیت رشـد جنـین، وزن 

کـم زمان تولد، سـقط، مرگ داخـل رحمـی وجداشـدن زودرس جفـت 

. براساس نتایج دموبروسکی و همکاران زنانی که سوء [7-5]همراه است 

ی حاملگی داشتند، وزن زمان تولد و سن مـصرف کوکـائین در ط

. [8] حـاملگی در زمان زایمان بطور قابـل توجـه ای کـاهش یافتـه بود

( میزان بروز عوارضی 1390) براساس نتایج مطالعه شریفیان و همکاران

مانند دکولمان، زایمان زودرس، پراکالمپسی، افزایش فشارخون، پارگی 

، مایع آمینوتیک مکونیال، اختالل Bزودرس کیسه آب، سزارین، هپاتیت

مشهود در نوزادان، آپگار پائین  یهایرشد داخل رحمی جنین آنومال

دقیقه اول و پنجم، مرگ داخل رحمی جنین، هیپو گلیسمی و تشنج 

در نوزاد، مشکالت تنفسی و سندرم زجر تنفسی نوزادان، نیاز به اقدامات 

، مرگ نوزاد در سه روز اول تولد،  NICU احیای نوزاد و بستری در

در معتاد و در مقایسه کاهش قد، وزن و دورسر در گروه نوزادان با ما

.آنچه توســط [9] نوزادان با مادرسالم افزایش معناداری داشته است

-، برای رشــد و تکامل عصـبیگرددیجنین در رحم حس و تجربه م

نوزاد نارس مادر معتاد به جای آنکه در  .[9] رفتاری او ایده آل است

حسی موردنیاز برای رشد و تکامل خود  محیط آرام و غنی از تحریکات
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قرار داشــته باشــد، تحت شرایط محیطی متفاوتی نسبت به رحم مادر 

. محیط داخل [10] باشدیکه برای وی استرس زا م ردیگیقرار م

محیطی مناسب جهت رشد و تکامل نوزادان است که امنیت و رحمی ، 

. بدلیل از دست رفتن حمایت دیواره [11].کندیحمایت آنها را تأمین م

رحم و حمایت مواد از طرف مادر ، الگوی حرکتی اندامها و بدن 

یکه م دهندیاندامها حرکت بی هدفی را نشان مناهماهنگ شده و 

. [12] دینمایتوازن درونی نوزاد را بر هم زده و تولید استرس م تواند

همچنین نیاز به بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان، نوزاد را تحت 

شرایط استرس زای مختلف مانند نور و صدای زیاد قرار داده که اثرات 

در  ییها. بنابراین به کارگیری روش[11] گذاردیبر جای م نامطلوبی

محیطی، فراهم نمودن مداخالت حمایتی  یهاجهت کاهش استرس

س رفتاری نوزادان نار -زودرس با هدف جلوگیری از مشکالت عصبی 

درصد 70تا 50 باًی. تقر[13]در روزهای اول زندگی ، ضروری است 

نوزادان متولد شده از مادران معتاد به دلیل استرس ناشی از بروز سندرم 

 کنندینیاز به درمان پیدا م یاهیمحرومیت نوزادی و اختالالت تغذ

. بر اساس نظریه سین اکتیو رفتارهای نشان دهنده استرس در [14]

نوزاد شامل رفتارهای سیستم احشایی )تنفس و ضربان قلب و رنگ( ، 

کت نوزاد( ، رفتارهای مربوط به )وضعیت موتور و حر رفتارهای حرکتی

خواب و بیداری( و رفتارهای بیانگر  یهاتیسطح هوشیاری ) وضع

. رفتارهای دور شونده [15]میزان توجه نوزاد به محیط اطراف است 

ها از بدن و یا باز کردن انگشتان و..(رفتارهای حاکی )فاصله گرفتن دست

از استرس است و رفتارهای نزدیک شونده )جمع کردن دستها کنار بدن 

. [15]و حالت فلکسیون بدن و..(داللت بر خود تنظیمی و سازگاری دارد 

ایجاد محیطی مشابه رحم برای نوزاد نارس جهت هدفمند کردن 

. قنداق و [16]حرکات پراکنده و غیر سازمان یافته کمک کننده است 

 تواندیتکاملی هستند که مالنه دو مداخله رفتاری ازجنبه های مراقبت 

با حفظ انرژی وثبات قیزیولوژیک، سبب کاهش استرس و بهبود 

ها است که سال ییهاوهی. قنداق یکی از ش[17] خودتنظیمی نوزاد شود

اره در حال احیا شدن است. دلیل بدست فراموشی سپرده شده بود و دوب

اصلی رواج مجدد قنداق مربوط به اثرات مساعد آن بر رفتار نوزاد و 

. قنداق روشی است که یک محدودیت [18] باشدیخصوصاً گریه نوزاد م

سط جهت حفظ آرامش و ها در خط ونسبی با هدف جمع کردن اندام

. نتایج تحقیقات [18, 17] کندیافزایش رفتارهای خودنظارتی ایجاد م

نشان داده قنداق کردن به روش سنتی که در آن پاهای کودک صاف و 

ث افزایش دیسپالزی مفصل ران ، باعشدیبه هم چسبیده قرار داده م

اما روش مدرن قنداق کردن که اجازه خم کردن و حرکت  گرددیم

 ترمنیو قفسه سینه نیز تحت فشار نیست، ا شودیمفصل ران داده م

است و با ایجاد وضعیت مناسب برای دریافت نور خورشید خطرابتال به 

. قنداق کردن [18] کندیو نرمی استخوان را کمتر م Dکمبود ویتامین 

ـ عضالنی، تعادل فیزیولوژیکی،  نوزاد باعث رشد و تکامل سیستم عصبی 

. بر اساس [19] شودیارتقاء سیستم حرکتی و توانایی خود کنترلی م

قنداق بر روی گریه نوزاد  ری( تأث2004مطالعه اهگی و همکاران ) نتایج

. النه نیز روشی جدید از مراقبت تکاملی [20] باشدیبیشتر از ماساژ م

د محدودیت ایجاد کرده باعث کاهش استرس، است که از اطراف نوزا

ذخیره انرژی، افزایش رفتارهای خودتنظیمی، افزایش احساس امنیت 

. قنداق و النه یک اقدام [21] گرددیدر نوزاد علیرغم تغییر در محیط م

و به عنوان یک روش کم تنش و مناسب  شودیمراقبتی پرستاری تلقی م

یج مطالعه ریحانی و همکاران . نتا[17] ردیگیمورد استفاده قرار م

( در مورد تأثیر قرار گیری در النه بر وضعیت خواب و بیداری 2016)

نوزاد نارس نشان داد در طی قرارگیری در النه نمرات وضعیت خواب 

. قنداق و النه به عنوان یک فعالیت [22]عمیق نوزادان بیشتر بوده است 

. باشدیویژه نوزادان مستثنی نم یهامراقبتی تکاملی در بخش مراقبت

روش قنداق و النه در نوزادان  نهیبر اساس جستجوهای پژوهشگر در زم

این دو روش و ارجحیت یک روش نسبت به  سهیمقا با مادر معتاد و

صورت گرفته در ایران در زمینه  یهاروش دیگر، مشخص شد پژوهش

قنداق و النه محدود بوده و هیچگونه پژوهش رسمی و مستندی درباره 

نوزادان با مادر معتاد در جستجوهای پژوهشگر یافت نشد. با توجه به 

یاد شده و اهمیت ویژه موضوع و اینکه قنداق و النه به  یهاضرورت

. شوندیعنوان مراقبت تکاملی و روشی بی خطر و ایمن محسوب م

قنداق و ایجاد النه در  یهاتأثیر روش سهیمحقق تصمیم گرفت به مقا

 رفتارهای خودتنظیمی نوزادان مادران معتاد بپردازد.

 روش کار

نوزاد دارای مادر  30رح متقاطع بر روی این کارآزمایی بالینی از نوع ط

معتاد و بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستانهای امام رضا و 

انجام شد. معیارهای  1395قائم و هاشمی نژاد شهر مشهد در سال 

هفته و نداشتن  38تا  32ورود نوزادان جهت مطالعه سن حاملگی 

الالت قلبی و عروقی ناهنجاری مننگوسل و مننگومیلوسل و عدم اخت

شدید و عدم نیاز به تهویه مکانیکی بود. معیارهای خروج نوزادان از 

مطالعه رضایت شخصی والدین جهت ترخیص نوزاد و فوت نوزاد و 

تشخیص اختالالت قلبی و عروقی شدید و بروز سپتی سمی و تشخیص 

راپی تمتابولیک و تجویز داروهای سداتیو و نیاز به انجام فتو یهایماریب

تصادفی ساده انجام و نوزادان به  حین مطالعه بود. نمونه گیری به روش

ترتیب زمان ورود جهت بستری در بخش به صورت یک در میان در دو 

سه روز اول  A( قرار گرفتند. نوزادان گروه B( و النه )Aگروه قنداق )

 وضعیت Bدرون قنداق و سه روز دوم درون النه قرار گرفته و در گروه 

قرارگیری برعکس بود. بدلیل استفاده از طرح متقاطع در مطالعه هر 

فرد با خودش مقایسه گردید. قبل از نمونه گیری، تکنیک قنداق کردن 

آموزش داده  هافتیو درون النه گذاشتن نوزاد به پرسنل حاضر در ش

 کاشان نخی از جنس تترون تهیه شده از کارخانه یاشد. قنداق، پارچه

 90*35یک در ابعاد  زییه در در سه سایز تهیه شده بود. سادر دو ال

 36و  35برای نوزادان  40*100هفته، سایز دو  34تا  32برای نوزادان 

هفته بود که نوزاد  38و  37برای نوزادان  45*100هفته و سایز سه 

یبدون محدودیت حرکتی تا سه روز درون آن به صورت مداوم قرار م

 نند تعویض پوشک و کارهایی که نیاز به مشاهده. در مواقعی ماردیگ
. ضمناً دمای اتاق بین شدیمستقیم نوزاد است قنداق موقتی برداشته م

درجه حفظ شد. برای انجام قنداق به روش جدید و علمی،  26تا  22

. از گرفتندینوزاد به پشت دراز کشیده، هر دو بازو در خط وسط قرار م

ه و پایین پارچه قنداق روی بدن نوزاد سمت چپ شروع به پیچیدن کرد

. شدی. سپس پارچه قنداق از سمت راست پیچیده مشدیگذاشته م

قنداق طوری پیچیده شد که کمترین محدودیت حرکتی برای پاها 

ایجاد کند و اندام نوزاد در خط وسط حفظ شود. مدت مداخله شش 

 32برای نوزادان  1ها در سه سایز تشکیل شده بودند. سایز روز بود. النه

هفته و سایز سه برای  36و  35هفته، سایز دو برای نوزادان  34تا 
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هفته. وضعیت دهی نوزادان درون النه بدین صورت  38و  37نوزادان 

که در هر وضعیتی که درون النه باشد، سر بایستی در یک  باشدیم

 وضعیت خمی قرار داده شود تا مسیر راه هوایی نوزاد باز شود. دقت

شود که گردن بیش از اندازه به جلو خم نشده و یا به عقب کشیده 

کوچک جهت باز نگه داشتن راه هوایی  نشده باشد، یک ملحفه تا شده

ها، گردن و سر قرار داده شود. در وضعیت دمر سر به یک در زیر شانه

طرف چرخانده شود. بازوها کامالً با دیواره النه تماس داشته باشند. 

ها در نزدیکی صورت قرار داده شوند. لگن می خم شده و دستها کآرنج

و زانوها کمی خم شوند. زانوها نزدیک به یکدیگر قرار گیرند. مچ پاها 

کمی خم شده و کف پاها با دیواره تماس داشته باشد. در وضعیت به 

پهلو بایستی یک ملحفه تا شده کوچک در بین زانوهای نوزاد قرار داده 

وی در  یهاتا اندام کندین نوزاد در النه به نوزاد کمک مشود. قرار داد

برخورد با این محدوده، در مدت زمان بستری در حالت خم شدن قرار 

ها نوزاد به یکدیگر نزدیک شده و لگن، زانوها و آرنج یهاگرفته، شانه

در وضعیت خم شده شبیه وضعیت جنینی قرار گیرد. از پرسشنامه 

رای ثبت جنس، سن، وزن نوزاد، نمره آپگار اطالعات دموگرافیک ب

 واطالعات دموگرافیک استفاده شد.

از فرم چک لیست مشاهده رفتارهای نوزاد جهت ارزیابی استرس و 

رفتارهای خودتنظیمی استفاده شد. رفتارهای نوزاد براساس فرم چک 

لیست مشاهده، روزانه یک نوبت قبل، حین و بعد تعویض پوشک نوزاد 

 با ثبت رفتاری یهاپژوهشگر مورد مشاهده قرار گرفته و پاسختوسط 

 ارزیابی استرس یا خودتنظیمی دهنده نشان رفتارهای تعداد شمارش

که شامل  باشدیآیتم م 90شد. فرم مشاهده رفتاری نوزاد شامل 

رفتارهای استرس و خودتنظیمی است که برای هر ده دقیقه مشاهده 

مشاهده رفتار نوزاد به  یهاهر یک از برگه باشدییک برگه مورد نیاز م

با فاصله زمانی دو دقیقه، دو دقیقه تقسیم شده که جهت  ییهاستون

ثبت تعداد رفتارهای نوزاد به صورت مستمر و پشت سرهم مورد استفاده 

شامل نفس  باشندی. رفتارهایی که نشانه خودتنظیمی مردیگیقرار م

احشایی و تون عضالنی یکنواخت  منظم و مالیم و رنگ صورتی و ثبات

ها، پاها و تنه و تالش و موفق شدن در و متعادل و حرکات نرم دست

جمع کردن تنه در یک وضعیت خم شده متعادل و همچنین مقاومت 

خوب پاها و رفتار قرار گرفتن دست بر روی صورت در نوزادان و حرکات 

تارهای ها بدون ایجاد صوت و رفباز و بسته کردن دهان و لب

جستجوگرانه برای مکیدن و خود عمل مکیدن و خم کردن انگشتان 

نوزاد برای بردن  یهاها و پاها برای چنگ زدن چیزی و تالشدست

دست به سمت دهان، گرفتن اشیاء با دست و نگهداشتن آن در دست 

ها و صدای و چهره گشاد و ابروهای باال آمده و اخم و غنچه کردن لب

حبت مانند بود که به هر رفتار کدی داده شد در کوکو و حرکات ص

  نهایت تعداد رفتارها شمارش شده و میانگین آنها با هم مقایسه شد.
برای تأیید روایی ابزار از روایی محتوا استفاده شد. پایایی فرم چک 

لیست مشاهده رفتارهای استرسی نوزاد در مطالعه داخلی با ضریب 

 .[23]رسیده است باالتر به اثبات  95همبستگی 

( پایایی ابزار %74مطالعه نیزبا محاسبه ضریب الفا کرانباخ )در این 

تجزیه  24نسخه  SPSSها با نرم افزار مورد تأیید قرار گرفت. داده

 و تحلیل شد.

مالحظات اخالقی در نظر گرفته شده در این مطالعه، کسب رضایت 

آگاهانه از والدین نوزاد، محفوظ بودن اطالعات و شرایط اعتیاد مادران، 

ادن هدیه به مادران شرکت کننده در پژوهش به پاس قدردانی ازآنان د

است که نتایج این پایان نامه با کد  یامقاله منتج از پایان نامه نیبود. ا

 941357وکد رهگیری  IR.MUMS.RES.1395.73مصوب اخالق 

و کدثبت مرکز کارآزمایی بالینی در ایران 

IRCT2016062028553N1 به ثبت رسیده است. 

 هاافتهی

برای تصمیم گیری در خصوص استفاده از آزمون مناسب برای مقایسه 

متغیرهای جمعیت شناختی بین دو گروه، ابتدا نرمال بودن توزیع 

متغیرها مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. برای این منظور از آزمون 

درصد در نظر  5کولموگروف اسمیرنف استفاده شد و سطح معنی داری 

 د.گرفته ش

میانگین و انحراف معیار سن مادر بیماران مورد مطالعه در گروه اول 

سال بود. میانگین  7/28±2/6سال و در گروه اول النه  5/35±3/6قنداق 

و انحراف معیار سن جنین بیماران مورد مطالعه در گروه اول قنداق 

 5/45بود. در گروه اول قنداق  7/36±2/2و در گروه اول النه  0/2±7/36

درصد مادران مورد مطالعه دوبار در روز  7/46درصد و در گروه اول النه 

درصد و در گروه  3/33کردند. در گروه اول قنداق مواد مخدر مصرف می

درصد نوزادان مورد مطالعه به دلیل دیسترس بستری  0/60اول النه 

فوق، قبل از مداخله تفاوت  یهایژگیها از نظر وشده بودند. بین گروه

 .(1جدول ) آماری معنی دار وجود نداشت

درصد خودتنظیمی بر اساس معیارهای مختلف نوزادان مورد مطالعه در 

دو گروه اول قنداق و اول النه و در مرحله النه با قنداق مقایسه و آزمون 

ا یرنف نرمال بودن متغیرهاسم-شد. ابتدا با استفاده از آزمون کولموگرف

آزمون شد. برای مقایسه دو گروه از نظر متغیرهای کمی نرمال از آزمون 

تی مستقل و برای متغیرهای کمی غیر نرمال از آزمون من ویتنی 

اسمی نیز با استفاده از آزمون کای اسکوئر و  یرهایاستفاده شد. متغ

ایسه و آزمون کای اسکوئر دقیق و آزمون دقیق فیشر در دو گروه مق

(، وضعیت P=044/0نمره خودتنظیمی بر اساس الگوی حرکت )شدند. 

( در النه کاهش معنی P=032/0( و توجه نوزادان )P=040/0و حالت )

( P=037/0دار نسبت به قنداق داشته و بر اساس رفتار احشایی تنفسی )

( در قنداق نسبت به النه کاهش P=048/0و حالت صورت نوزادان )

(، P=268/0ار بوده است. اما نمره خودتنظیمی بر اساس رنگ )معنی د

(، تعداد تنفس P=907/0(، ضربان قلب )P=980/0حرکات خاص اندام )

(469/0=P( و درصد اکسیژن )107/0=P در سه روز دوم نسبت به سه )

داری نشان روز اول در گروه اول قنداق و در گروه اول النه تفاوت معنی

 .(2جدول ) نداد

 بحث

قنداق و ایجاد النه بر  یهاتأثیر روش سهیپژوهش حاضر با هدف مقا

رفتارهای خودتنظیمی نوزادان مادران معتاد انجام شد و نتایج نشان 

داد که درصد خودتنظیمی در نوزادان گروه اول قنداق و در گروه اول 

( در 1391اسکندری و همکاران ) داری نشان نداد.النه تفاوت معنی

 "النه"یک کارآزمایی بالینی تصادفی با گروه کنترل تأثیر قرار دادن در
بر معیارهای حرکتی استرس نوزادان نارس بستری در بخش 

نوزاد نارس بستری در بخش  44مراقبتهای ویژه نوزادان بر روی 

تی مراقبتهای ویژه نوزادان بررسی نموده و تعداد رفتارهای حرک
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در روز اول و هفتم  ALSاسترس با استفاده از ابزار مشاهده رفتاری 

هر در گروه با هم مقایسه کردند. نتایج نشان داد تفاوت معنی دار بین 

نمره مجموع رفتارهای حرکتی استرس نوزادان قبل و  یهانیانگیم

 .[24]( P<001/0بعد از مداخله در نوزادان گروه النه وجود دارد )

( از حرکات خودتنظیمی و رفتارهای 2003گرینر و همکاران )

را در  NICUهفته و بستری در  32ترم با سن نوزاد پره 15استرسی 

پوزیشن های مختلف خوابیده به پشت، شکم و پهلو با قرارگیری در 

فتار ر هالمیالنه و بدون النه فیلمبرداری کرده و سپس با بررسی ف

کدبندی  ALSمختلف نوزادان را براساس ابزار مشاهده رفتاری 

نمودند. براساس نتایج کمترین میزان بروز رفتارهای استرسی در 

پوزیشن پرون و در النه بوده و با زمان خواب بیشتر نوزاد ارتباط 

 .[25]داشته است 
 

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای جمعیت شناختی مورد مطالعه در دو گروه اول قنداق و اول النه :1جدول 

 

 میانگین و انحراف معیار متوسط معیارهای خودتنظیمی نوزادان مورد مطالعه در سه روز اول و دوم به تفکیک دو گروه اول قنداق و اول النه :2 جدول

 نتیجه آزمون بین گروهی اول النه اول قنداق متغیر

    میانگین±انحراف معیار میانگین±انحراف معیار 

 df ،2/1-=t 251/0=P=28 مستقلتی  -4/20±1/24 -6/31±7/27 تنفس

 Z 268/0=P=-1/1 من ویتنی -3/21±6/36 -6/39±6/37 رنگ نوزاد

 Z 044/0=P=-0/2 من ویتنی 1/3±7/10 -1/15±4/30 حرکت نوزاد

 Z 037/0=P=-1/2 من ویتنی -6/7±9/14 3/1±2/9 رفتار احشایی تنفسی

 Z 048/0=P=-0/2 من ویتنی 0/0±0/5 4/4±0/6 حالت صورت

 df ،2/2-=t 040/0=P=28 تی مستقل 3/1±6/22 -1/23±7/37 وضعیت و حالت نوزاد

 Z 980/0=P=-0/0 من ویتنی -9/0±3/4 -4/0±4/6 حرکات خاص اندام

 Z 032/0=P=-1/2 من ویتنی 7/2±4/14 -4/20±9/29 توجه نوزاد

 df ،1/0-=t 907/0=P=28 تی مستقل -8/17±2/37 -1/19±3/23 ضربان قلب

 df ،7/1-=t 107/0=P=20 تی مستقل -2/6±2/15 -2/22±4/33 اکسیژندرصد 

قرار دادن نوزاد نارس در النه به کاهش استرس و در  هاافتهیبرمبنای 

نهایت ارتقاء سالمت آنان کمک کرد. نتایج این مطالعات با پژوهش 

به دلیل استفاده از  تواندیحاضر همخوانی دارد. این همسویی م

مداخالت حمایتی و ابزار بررسی رفتار نوزادان مشابه یکدیگر در 

ها باشد. قرارگیری در النه با قرار دادن دستها در نزدیک صورت مطالعه

یو قرارگیری پاها در کنار یکدیگر و تداعی محیط رحمی برای نوزاد م

 بیشتر نوزاد درحفظ پوزیشن امن و راحت، کاهش استرس و خواب تواند

مؤثر باشد. رفتارهای دور شونده اندامی نشان دهنده استرس و رفتارهای 

نزدیک شونده داللت بر خود تنظیمی و سازگاری دارد. با توجه به 

تأثیرات مضر استرس بر تکامل و سالمتی نوزاد که بعضاً جبران ناپذیر 

میت است اجرای اقداماتی در کاهش آن از نظر بالینی حائز اه باشدیم

( در یک مطالعه نیمه 2016. همچنین آل نیگیر و همکاران )[26]

را بر  به عنوان یک مراقبت تکمیلیتجربی تأثیر استفاده از تکنیک النه 

نوزاد نارس  80فیزیولوژیک و سازمان دهی رفتاری عصبی  یعملکردها

در دو گروه کنترل و آزمون مورد بررسی قرار دادند. براساس نتایج 

تفاوت آماری معنی داری بین نوزادان دو گروه کنترل و آزمون از نظر 

جه حرارت، اشباع عالئم رفتاری، عصبی و فیزیولوژیکی نظیر در

اولیه وجود داشت و  یهااکسیژن، گریه، خواب، حرکات بدنی و رفلکس

. نتایج این مطالعه با [27] النه به عنوان یک اقدام مؤثر بوده است

بدلیل روش کار مشابه باشد.  تواندیپژوهش حاضر همخوانی دارد که م

رفتارهای نشان دهنده استرس نوزاد شامل رفتارهای سیستم احشایی 

)تنفس و ضربان قلب و رنگ(، رفتارهای حرکتی )وضعیت موتور و 

خواب و  یهاتیحرکت(، رفتارهای مربوط به سطح هوشیاری )وضع

 صلهبیداری و میزان توجه به محیط اطراف( و رفتارهای دور شونده )فا

 نتیجه آزمون گروه اول النه گروه اول قنداق متغیر

    میانگین±انحراف معیار میانگین±انحراف معیار 

 Z 004/0=P=-9/2 من ویتنی 7/28±2/6 5/35±3/6 سن مادر

 df ،0/0=t 000/1=P=28 تی مستقل 7/36±2/2 7/36±0/2 سن جنین

 Z 069/0=P=-1/2 من ویتنی   مقدار مصرف مخدر

    1( 7/6) 4( 4/36) یکبار در روز

    7( 7/46) 5( 5/45) دوبار در روز

    7( 7/46) 2( 2/18) سه بار و بیشتر در روز

    15( 0/100) 11( 0/100) کل

 df ،2/8=Chi 104/0=P=5 کای اسکوئر دقیق   علت بستری

    9( 0/60) 5( 3/33) دیسترس

    2( 3/13) 5( 3/33) بی قراری

    0( 0/0) 1( 7/6) رشد داخل رحمی ریتأخ

    0( 0/0) 2( 3/13) سندروم آسپیراسیون مکونیوم

    4( 7/26) 1( 7/6) آسفیکی

    0( 0/0) 1( 7/6) عدم مکیدن

    15( 0/100) 15( 0/100) کل
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ولی رفتارهای  باشدیها از بدن و یا باز کردن انگشتان و..( مگرفتن دست

نزدیک شونده )جمع کردن دستها کنار بدن و حالت فلکسیون بدن و..( 

داللت بر خود تنظیمی و سازگاری دارد. با توجه به تأثیرات مضر استرس 

اقداماتی اجرای  باشدیبر تکامل و سالمتی نوزاد که بعضاجبران ناپذیر م

. استفاده از محافظت [28]در کاهش آن از نظر بالینی حائز اهمیت است 

، نوزادان شودیشکل و نرم سبب م Uمانند النه با فضایی  ییهاکننده

تی اطراف حمای یهاوارهیاحساس کنند در رحم قرار دارند و وجود د

النه با ایجاد حس محیط امن برای نوزاد به کاهش استرس و وزن گیری 

. در ضمن اینکه محیطی برای فلکسیون اندام و کندیبیشتر کمک م

تنه، خودتنظیمی و ایجاد حداکثر پایداری، حفظ انرژی، رشد و ارتقاء 

 . النه از چند طریق بر حفظکندیرفتارهای عصبی سازمان یافته فراهم م

انرژی نوزاد مؤثر است که شامل گریه کمتر، کاهش بروز رفتارهای 

شاخص درد، کاهش نوسانات جریان خون مغزی و تسهیل ونتیالسیون 

 .[17]است 

تأثیر استفاده از قنداق ( در بررسی 2013نتایج مطالعه کیهارا و نیامورا )

نوزاد نارس بسیار  20و النه به عنوان اقدام حمایتی برای حفظ پوزیشن 

کم وزن نشان داد بین استفاده از قنداق و النه در بهبود وضعیت خواب 

. هوانگ و [29]( P=  05/0و ضربان قلب تفاوت معنی دار نبوده است )

( در تحقیقی تجربی، تأثیر قنداق و روش مهاری بر 2004همکاران )

نارس را مورد نوزاد  32درد و عالئم رفتاری و فیزیولوژیکی استرس در 

مقایسه قرار داده و اعالم نمودند هر دو روش بر کاهش درد و استرس 

( و بین دو روش تفاوت مهمی P < 01/0نوزادان تأثیر معنی دار داشته )

دژدار و همکاران  مطالعه هچنین براساس نتایج .[30]وجود ندارد 

 از فیزیولوژیک بر شاخصهای مثبتی تأثیر ( قنداق2012هو ) ( و1394)

داشته ولی از لحاظ  شریانی اکسیژن خون اشباع و قلب ضربان قبیل

 مطالعه نتایج این با فوق، . نتایج[32, 31]آماری معنی دار نبوده است 

 مثبتی تأثیر قنداق که داد نشان حاضر مطالعه . نتایجباشدیهمراستا م

 تغییرات و شریانی خون اکسیژن اشباع قلب، ضربان کنترل میزان بر

گرچه تفاوت آماری در دو گروه معنی دار  داشته، باشندیم چهره نوزاد

نبوده است. شاید وجود عالئم ناشی از سندرم محرومیت به عنوان عاملی 

برای تشدید وضعیت استرسی در نوزادن دلیلی بر عدم تفاوت آماری در 

 و قلب ضربان پایدارتر بودن دالیل از دو گروه مورد مطالعه باشد. یکی

 از بیش حرکات مهار تواندیقنداق شده م داننوزا شریانی خون اکسیژن

 مصرف مانع نوزاد، مهار حرکات با قنداق باشد. قنداق توسط نوزاد حد

یم ذخیره بیشتری اکسیژن نتیجه و در شودیم اکسیژن اندازه از بیش

 از نوزاد حرکات کاهش و درد کاهش با تواندیقنداق م همچنین .شود

 جلوگیری نوزادان نیز چهره تغییرات قلب و ضربان از حد بیش افزایش

 تغییرات چهره نتیجه در و استرس نوزاد مختلف روشهای با قنداق .کند

، کاهش باشدیم درد وجود استرس و یهامشخصه از یکی که را نوزاد

در مطالعات فوق و مطالعه حاضر استفاده از مداخالت حمایتی  .دهدیم

بخش مراقبت ویژه، با  قنداق و النه در نوزادان نارس بستری در

محدودکردن حرکات و ایجاد محیطی امن برای نوزاد به کاهش استرس 

درک شده و بروز عالئم ناشی از استرس در نوزاد کمک کرده و نتایج 

 مشابهی را به وجود آورده است.

 هاتیمحدود

احتمال عدم اجرای دقیق و کامل مداخالت آموزش داده شده به مادران 

ه برای حل این مشکل از مادران و پرستاران خواسته شد یا پرستاران ک

بر نحوه انجام کار یکدیگر نظارت داشته باشند و پژوهشگر نیز تالش 

 یهابدلیل تفاوت کرد نظارت کاملی بر روند انجام مداخالت داشته باشد.

مادران در یادگیری، زمان صرف شده برای آموزش روش صحیح قنداق 

کردن برای همه آنها یکسان نبوده و تا اطمینان از انجام صحیح قنداق 

عدم همکاری  توسط مادر، این کار به وسیله پژوهشگر انجام گردید.

والدین نوزاد که جهت افزایش و جلب همکاری مادران، توجیه کافی در 

و نتایج احتمالی پژوهش در جهت ارتقاء کیفیت مراقبت از مورد اهداف 

 نوزادان مادران معتاد صورت گرفت.

 گیرینتیجه

که با توجه به اینکه رفتارهای  دهدینتایج این پژوهش نشان م

خودتنظیمی در کل در گروه قنداق و الته از لحاظ آماری تفاوت معنی 

ات دهان و تنفس داری نداشته ولی درصد خودتنظیمی بر اساس حرک

و الگوی حرکت و صورت در گروه قنداق معنی دار بوده و درصد 

خودتنظیمی بر اساس رنگ و وضعیت و حالت در گروه النه معنی دار 

. بررسی باشندیبوده است. از این رو انجام قنداق و النه قابل قبول م

 نقنداق و ایجاد النه بر رفتارهای خودتنظیمی نوزادا یهاروش سهیمقا

 یهاافتهی رودیپیش رو نهاد. امید آن م یامادران معتاد اطالعات تازه

حاضر به منظور پیشبرد مراقبت نوزادان مورد استفاده واقع  مطالعه

که  شودیحاصل از این پژوهش پیشنهاد م یهاافتهیبا توجه به  گردد.

 رفتارهای خودتنظیمی نوزادان مادران معتاد نهیمطالعات بیشتری در زم

 مورد پژوهش قرار گیرند.

 سپاسگزاری

کارشناسی ارشد مراقبت  این مقاله استخراج شده از پایان نامه

ویژه نوزادان در دانشکده پرستاری و مامایی مشهد می باشدکه با 

به تصویب رسیده است. از معاونت پژوهشی دانشگاه  941357کد 

مسئولین و علوم پزشکی مشهد به جهت حمایت مالی و از تمامی 

قائم و امام رضا و هاشمی نژاد شهر مشهد  یهامارستانیپرسنل ب

که در انجام این پژوهش کمک کردند و همچنین از مادران نوزادان 

افرادی که به نوعی در مراحل  هیبه جهت مشارکتشان و از کل

یقدردانی م مانهیرا یاری کردند، صم نیاجرای مطالعه، محقق

 .کنم
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