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Abstract 

Background: Birth of premature infants that require hospitalization in Neonatal Intensive Care 

Unit (NICU) leads to a lot of stress and shock for the parents because of disorder in playing their 

parental role, loss of control, and separation from the infant. The present study aimed to assess the 

stress level in parents of the premature infants admitted in NICU. 

Methods: This descriptive-analytical study was conducted on the parents of the premature infants 

hospitalized in NICU selected through convenience sampling. The data were gathered from 42 

fathers and 58 mothers using Miles and Funk parental stressor scale: NICU, 2011 on the second 

day of admission. Then, the data were entered into the SPSS statistical software and analyzed 

using t-test. 

Results: The mean scores of stress were 94.63±17.24 and 84.16±20.55 in mothers and fathers, 

respectively. The results of independent t-test showed a significant difference between the fathers’ 

and mothers’ mean scores of stress (t=2.76, df=98, P=0.007). 

Conclusion: The results of this study showed that the mean score of stress was higher in mothers 

compared to fathers. Therefore, medical team, especially NICU nurses, should provide more 

information, attention, and support for the parents through their infants’ hospitalization period. 
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 َای يیضٌ وًسادان مقایسٍ سطح استزط در يالذیه وًسادان وارط بستزی در بخص مزاقبت
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 چکیذٌ

دچبر ؽَن وزدُ ٍ اعتزط  ّبی ٍیضُ ًَساداى دارد، ٍالذیي را تَلذ ًَساد ًبرعی وِ اس ثذٍ تَلذ ًیبس ثِ ثغتزی در ثخؼ هزالجت مقذمٍ:

هغبلؼِ حبضز ثب ّذف وٌذ.  یبر سیبدی را ثِ دلیل اختالل در ًمؼ ٍالذی، وبّؼ وٌتزل ثز رٍی ًَسادؽبى ٍ خذایی اس اٍ ایدبد هیثغ

 ّبی ٍیضُ ًَساداى اًدبم ؽذ. همبیغِ عغح اعتزط در ٍالذیي ًَساداى ًبرط ثغتزی در ثخؼ هزالجت

گیزی  ّبی ٍیضُ ثِ ثِ رٍػ ًوًَِ ارای ًَساد ًبرط ثغتزی در ثخؼ هزالجتٍالذ د 58تحلیلی، -در ایي هغبلؼِ تَصیفی :َا مًاد ي ريش

آعبى ؽزوت وزدًذ. اعالػبت ثب اعتفبدُ اس پزعؾٌبهِ عٌدؼ اعتزط ٍالذیي در ثخؼ هزالجتْبی ٍیضُ ًَساداى هبیلش ٍ فًَه ٍیزایؼ 

ٍ ثب اعتفبدُ  SPSSادُ ّب ثب ثىبرگیزی ًزم افشار آٍری ؽذ. د هبدر خوغ 58پذر ٍ  42در رٍس دٍم ثغتزی ًَساد در ثخؼ ٍیضُ اس  2011

 اس تغت آهبری تی هغتمل تدشیِ ٍ تحلیل گزدیذ.

گشارػ گزدیذ. آسهَى تی هغتمل ًؾبى داد وِ  16/84±55/20ٍ پذراى  63/94±24/17هیبًگیي ًوزُ اعتزط هبدراى  :َا یافتٍ

ّبی ٍیضُ ًَساداى ثغتزی ثَدًذ، تفبٍت هؼٌی داری ٍخَد  خؼ هزالجتهیبًگیي ًوزُ اعتزط ٍالذیي )پذراى ٍ هبدراى( ًَسادًی وِ در ث

 (.t  ،98;df  ،007/0;P;76/2داؽت )

ًتبیح هغبلؼِ حبوی اس ثبالتز ثَدى هیشاى اعتزط هبدراى ًغجت ثِ پذراى ثَد. ثٌبثزایي ارائِ اعالػبت، آگبّی ٍ  گیزی: وتیجٍبحث ي 

ّبی ٍیضُ  غتزی ًَسادؽبى ثبیذ هَرد تَخِ تین درهبى ٍ ثِ ٍیضُ پزعتبراى ثخؼ هزالجتتَخِ ثیؾتز ٍ حوبیت اس ٍالذیي در عَل هذت ث

 ًَساداى لزار گیزد.

ّبی ٍیضُ ًَساداى پذراى، هبدراى، ، ٍالذیي، اعتزط، ًَساد ًبرط، هزالجت ياصگان كلیذی:
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 مقذمٍ

ثبرداری، سایوبى ٍ دٍرُ پظ اس سایوبى ًمغِ ػغفی در اداهِ 

ّب را تحت  دزثِ ثِ عَر ػویك خبًَادُسًذگی اعت؛ ایي ت

تأثیز لزار دادُ ٍ اثزات هْن ٍ عَالًی هذتی ثز خبهؼِ 

(. تَلذ سٍدرط، چبلؼ اصلی هزالجتْبی حَل تَلذ 1دارد)

هلیَى سایوبى هٌدز ثِ تَلذ سٍدرط  13اعت. عبالًِ حذٍد 

ّب هیشاى ؽیَع ًَساد ًبرط را  ًَساد هی ؽَد. ًتبیح ثزرعی

(. در 2درصذ گشارػ ًوَدُ اعت) 3/12، 2008در عبل 

ایزاى هغبلؼِ ای وِ ثِ صَرت همغؼی در ؽْز یبعَج اًدبم 

ٍ ًَساد ون  8/4ؽذ، هیشاى ثزٍس تَلذ سٍدرط ًَساداى را %

 (.3ثزآٍرد وزدُ اعت ) 6/7ٍسى را %

ّفتِ اس اٍلیي رٍس آخزیي لبػذگی 37ًَسادی وِ لجل اس  

(، ایي ًَساداى 4ٌذ)هبدر هتَلذ ؽَد را ًَساد ًبرط هی ًبه

ّبی  ثغیبر ظزیف ثَدُ ٍ اس ًظز خغوی ثغیبری اس ارگبى

ٍالذیٌی وِ (. 5ثذًؾبى ٌَّس وبهأل تىبهل ًیبفتِ اعت )

ّب در اًتظبر داؽتي ًَسادی عبلن، سیجب ٍ وبهل ّغتٌذ،  هبُ

ثب تَلذ ًَسادی وِ اس ثذٍ تَلذ ًیبس ثِ ثغتزی در ثخؼ پز 

دچبر  ٍیضُ ًَساداى دارد، ّبی تدْیشات ٍ هتفبٍت هزالجت

ؽَن ؽذُ ٍ اعتزط ثغیبر سیبدی را ثِ دلیل اختالل در 

ًمؼ ٍالذی ٍ وبّؼ وٌتزل ثز رٍی ًَسادؽبى ٍ خذایی اس 

(. ثِ ػالٍُ ظبّز ٍ رفتبر ًَساد ٍ 6-10اٍ هتحول هی ؽًَذ)

ّب ٍ  هحیظ ثخؼ اس ًظز ًَر، صذا ٍ تدْیشات ًب آؽٌب، لَلِ

ٍصل اعت، اعتزط آًْب را ّبیی وِ ثِ ًَساد  دعتگبُ

 . (10-13)وٌذ دٍچٌذاى هی

هیشاى اعتزط ٍالذیي ثِ ٍیضُ در ّفتِ اٍل ثغتزی ًَساد 

. اعتزط یه پبعخ عجیؼی ثِ رٍیذادّبیی (14)ثیؾتز اعت

اعت وِ احغبط تْذیذ ٍ ًبراحتی ٍ ػذم تؼبدل را ایدبد 

وٌٌذ وِ در اثتذا ایي رفتبر یه پبعخ حفبظتی ثزای  هی

گزدد آًْب هتوزوش، آهبدُ  ؽَد ٍ ثبػث هی افزاد هحغَة هی

پزاًزصی ثبؽٌذ، ثِ ػالٍُ آهبدگی ٍ اًؼغبف فزد را در ثزاثز  ٍ

ّبی ثحزاًی ٍ تَاًبیی همبثلِ ثب هؾىل را در آًْب  هَلؼیت

دّذ. اهب در صَرتیىِ هیشاى اعتزط خیلی  افشایؼ هی

ؽذیذ ٍ هذت آى خیلی عَالًی ثبؽذ، ػَالت خغوی ٍ 

 . (15)رٍحی ثِ دًجبل خَاّذ داؽت

اس خٌجِ رٍحی هبدراى ًَساداى ًبرط خَد ثِ خَد در 

. چَى ثیؾتز در ارتجبط ثب (7)ثبؽٌذ هؼزض اعتزط هی

ّب ٍ الذاهبتی  ًَسادؽبى ثَدُ ٍ هغتمیوأ درگیز درهبى

ؽَد ٍ  ّغتٌذ وِ اس عزف تین درهبى ثزای ًَساد اًدبم هی

ّبی درهبى ثِ ػْذُ پذراى  اس آًدب وِ تأهیي ّشیٌِ

دی ٍ ػولىزد ضؼیف ثبؽذ، ٍضؼیت اختوبػی ٍ التصب هی

خبًَادُ ّن ثز هیشاى اضغزاة ٍ افغزدگی آًْب ثِ ٍیضُ 

پذراى تأثیز گذار اعت. ثٌبثزایي پذراى ًیش ثِ حوبیت رٍحی 

 . (9)ٍ ػبعفی ًیبسهٌذًذ

اگزچِ وِ پذراى ٍ هبدراى اس ًظز هیشاى ًگزاًی ثب ّن 

، اهب ایي تفبٍت ثغتگی ثِ هیشاى (6)ّبیی دارًذ تفبٍت

ارتجبط آًْب ثب ًَسادؽبى ٍ هیشاى درن آًْب اس ًمؼ 

. اس آًدبیی وِ در عَل سهبى ثغتزی (13)ٍالذیؾبى دارد

ّبی ٍیضُ ًَساداى خصَصأ  ًَساد، پزعٌل ثخؼ هزالجت

پزعتبراى، ثیؾتز اس ّز فزد دیگزی ثب ٍالذیي در ارتجبط ثَدُ 

ٍ اس عزفی ّن ثیؾتز در خزیبى احَال ًَساد ّغتٌذ 

. (16)ًمؼ ثغشایی در حوبیت اس ٍالذیي دارًذثٌبثزایي 

ّبی ٍیضُ  ثٌبثزایي ثب تَخِ ثِ ایٌىِ در ثخؼ هزالجت

ًَساداى ثیؾتزیي تَخِ پزعتبراى ٍ تین درهبى هؼغَف ثِ 

ثبؽذ ثز آى ؽذین تب در ایي  ثیوبر ٍ در ٍالغ ّوبى ًَساد هی

پضٍّؼ ثِ ارسیبثی هیشاى اعتزط ٍالذیي ًَساداى ًبرط 

اى ّبی ٍیضُ ًَساداى ٍ همبیغِ هیش ثغتزی در ثخؼ هزالجت

ّبی هْن  اعتزط آًْب ثب یىذیگز ٍ تأویذ ثز یىی اس لغوت

ّبی ٍیضُ ًَساداى یؼٌی  ٍظبیف پزعتبراى در ثخؼ هزالجت

 حوبیت اس ٍالذیي، ثپزداسین.

 

 مًاد ي ريش 

تحلیلی ٍ ثِ صَرت همغؼی ثز  -ایي هغبلؼِ اس ًَع تَصیفی

ّفتِ،  26-37رٍی ٍالذیي)پذراى ٍ هبدراى( ًَساداى ًبرط 

در ثخؼ هزالجتْبی ٍیضُ ًَساداى در ثیوبرعتبى ثغتزی 

حضزت سیٌت )ط( ٍاثغتِ ثِ داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽیزاس 

وِ ؽزایظ ٍرٍد ثِ هغبلؼِ را دارا ثَدًذ؛ اًدبم گزدیذ، 

عبل  18عي ثیؾتز اس ؽزایظ ٍرٍد ثِ هغبلؼِ ٍالذیي ؽبهل 

داؽتٌذ، ثِ سثبى فبرعی تغلظ ٍ حذالل عَاد خَاًذى ٍ 
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ثبر ثِ هاللبت ًَساد  3ٍ حذاوثز  1ذ، حذالل ًَؽتي داؽتٌ

آهذُ ٍ هحیظ ثخؼ هزالجتْبی ٍیضُ را هؾبّذُ وزدُ 

ثَدًذ. ثِ ػالٍُ السم ثَد وِ دارای ًَساد یه للَ ثب ٍیضگی 

ثَد، عي  3ًَساد ثبالی  5ّبی سیز ثَدًذ: آپگبر دلیمِ 

ّفتِ ثَد، ًَساداى فمظ هجتال ثِ  28-37حبهلگی ًَساد 

تٌفغی، عٌذرم سخز تٌفغی ٍ یب ّز عِ  ًبرعی، ٍلفِ

 ثَدًذ.

ٍالذیي سیز اس هغبلؼِ حذف ؽذًذ: اثتال ٍالذیي ثِ هؾىل 

خغوی یب رٍاًی عجك اظْبر ًظز خَدؽبى، ثِ عَری وِ 

ایي اختالل هٌدز ثِ ثزٍس هغبئل یب اختالالتی در هغبلؼِ 

ؽَد؛ عبثمِ لجلی فزسًذ ثغتزی ؽذُ در ثخؼ هزالجتْبی 

در حیي ؽزوت در ایي هغبلؼِ، تحت هذاخلِ  ٍیضُ ًَساداى؛

یب هغبلؼِ دیگزی ثَدًذ؛ اس وبروٌبى درهبًی ٍ هزالجتی 

ثَدًذ. ّوچٌیي ٍالذیٌی وِ ثٌب ثِ اظْبر ًظز خَدؽبى 

تحت درهبى ثب دارٍّبی خبؿ هثل دارٍّبی آراهجخؼ ٍ 

ضذ اضغزاة ثَدًذ ٍ ثِ ػالٍُ ٍالذیٌی وِ عبثمِ تدزثِ 

عالق، خذایی اس ّوغز، سًذاًی ػَاهل اعتزط سا ًظیز 

ؽذى، فَت یىی اس اػضبی خبًَادُ، سخوی یب ثیوبر ؽذى، 

اس دعت دادى ؽغل ٍ اختالفبت خبًَادگی را عی یه عبل 

 گذؽتِ داؽتٌذ. اس هغبلؼِ حذف ؽذًذ.

پضٍّؾگز حبضز تَعظ وویتِ تحمیمبت داًؾگبُ ػلَم 

آٍری اعالػبت اس  پشؽىی ثِ تبییذ رعیذ. خْت خوغ

بُ ػلَم پشؽىی ؽیزاس ، ثیوبرعتبى حضزت سیٌت ٍ داًؾگ

هغئَل ثخؼ هزالجت ّبی ٍیضُ وغت اخبسُ گزدیذ. 

ؽزوت ٍالذیي در ایي هغبلؼِ اختیبری ثَد ٍ افزادی وِ 

توبیل ثِ ؽزوت در هغبلؼِ را داؽتٌذ ٍ ّوچٌیي فزم 

ؽزوت در پضٍّؼ را تىویل ًوَدًذ در هغبلؼِ ؽزوت 

ف اس هغبلؼِ ٍ اعالػبت وزدًذ. ثزای ایي هٌظَر در ّذ

خوغ آٍری ؽذُ ثِ ًوًَِ ّب تَضیح دادُ ؽذ ٍ در هَرد 

 هحزهبًِ هبًذى اعالػبت ثِ ایؾبى تبویذ گزدیذ. 

گیزی در ایي هغبلؼِ ثِ صَرت آعبى اًدبم ؽذ.  در  ًوًَِ

ٍالذ  58 هدوَع حدن ًوًَِ هَرد ًظز در ایي هغبلؼِ

اعالػبت  ًفز( در ًظز گزفتِ ؽذ. در عی خوغ آٍری 106)

ثزخی اس پذراى ًَساداى ًبرط در هغبلؼِ ؽزوت ًىزدًذ ٍ 

ًفز هبدر ٍاخذ ؽزایظ ثَدًذ ٍ توبیل 58ٍ  پذر 42در ًْبیت 

ثِ ؽزوت در هغبلؼِ را داؽتٌذ، هغبلؼِ را ثِ اتوبم 

رعبًذًذ. اعالػبت هَرد ًیبس اس ٍاحذّبی هَرد پضٍّؼ در 

ی ٍیضُ ٍ ٍ رٍس دٍم ثؼذ اس پذیزػ ًَساد در ثخؼ هزالجتْب

 پظ اس هاللبت ایؾبى ثب ًَسادؽبى تىویل گزدیذ.

اعالػبت هَرد ًیبس در ایي هغبلؼِ ؽبهل اعالػبت 

دهَگزافیه ٍ پزعؾٌبهِ عٌدؼ اعتزط ٍالذیي خوغ 

آٍری ؽذ. خْت ثزرعی هیشاى اعتزط ٍالذیي ًَساداى 

ًبرط ثغتزی در ثخؼ هزالجتْبی ٍیضُ ًَساداى اس 

 PSS (parentalذیيپزعؾٌبهِ عٌدؼ اعتزط ٍال

stress scale اعتفبدُ گزدیذ. ایي پزعؾٌبهِ تَعظ )

عزاحی ٍ در  1993هبرگبرت هبیلش ٍ ّوىبراًؼ در عبل 

ٍیزایؼ گزدیذُ اعت. در ایي  2011ٍ  2002، 1998عبل 

گَیِ اعت ثِ وبر  26وِ حبٍی  2011هغبلؼِ اس ٍیزایؼ 

همیبط )هحیظ  3ثزدُ ؽذ. پزعؾٌبهِ هَرد ًظز دارای 

گَیِ( ، ظبّز ٍ رفتبر ًَساد 5ثخؼ هزالجتْبی ٍیضُ ًَساداى )

گَیِ( ٍ ارتجبط ٍالذیي ثب ًَساد ٍ ارائِ  14ٍ درهبًْبی خبؿ)

ثبؽذ ٍ هیشاى اعتزط ًبؽی اس  گَیِ(( هی 7ًمؼ ٍالذیي )

ػَاهل اعتزط سا را در ثخؼ هزالجتْبی ٍیضُ ًَساداى اس 

ثصَرت دیذگبُ ٍالذیي ثزرعی هی وٌذ. پبعخ گَیِ ّب 

ثب ایي هَرد در ثخؼ هَاخِْ ًذاؽتِ »گشیٌِ  6لیىزت در 

ام، اعتزط ٍخَد ًذارد، اعتزط ووی ایدبد هی وٌذ، 

یدبد هی وٌذ، اعتزط سیبدی ایدبد اعتزط هتَعغی ا

درخِ « وٌذ، اعتزط فَق الؼبدُ سیبدی ایدبد هی وٌذ هی

ثِ  "ثب ایي هَرد هَاخِْ ًذاؽتِ ام»ثٌذی ؽذُ اعت. گشیٌِ 

ػٌَاى دادُ اس دعت رفتِ در ًظزگزفتِ ؽذ؛ ٍ در صَرت 

 0-4ٍخَد اعتزط، تمغین ثٌذی عیف ًوزات ّز گَیِ اس 

، ًوزُ «اعتزط ٍخَد ًذارد»یٌِ اعت. ثب تَخِ ثِ ایٌىِ گش

حذاوثز  4صفز تؼلك هی گزفت؛ ثب خوغ ًوزات ضزثذر ػذد 

ٍ حذالل صفز هی ثبؽذ. در هَرد سیز  104ًوزُ ول 

ّبی هحیظ ثخؼ هزالجتْبی ٍیضُ ًَساداى، ظبّز ٍ  همیبط

رفتبر ًَساد ٍ درهبًْبی خبؿ ٍ ارتجبط ٍالذیي ثب ًَساد ٍ 

ٍ  28ٍ  56، 20اوثز ًوزُ ارائِ ًمؼ ٍالذیي ثِ تزتیت حذ

حذالل صفز ثِ دعت آهذ. ثٌبثزایي ثزای گَیبیی ثیؾتز ٍ 
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، خوغ ًوزات ثِ 100تجذیل همبدیز فَق ثِ هیشاى صفز تب 

ٍ تمغین  100دعت آهذُ ثزای هیشاى ولی اعتزط، ضزثذر 

ٍ حذالل آى  100گزدیذ؛ ثٌبرایي حذاوثز ًوزُ  104ثز 

ّب ًیش  یه اس سیز همیبطصفز ثِ دعت آهذ. در ارتجبط ثب ّز 

ٍ عپظ  100خوغ ًوزات هزثَط ثِ ّز سیز همیبط ضزثذر 

 تمغین ثز حذاوثز ًوزُ هزثَط ثِ آى سیز همیبط گزدیذ.

ًوزات ثبال ًؾبى دٌّذُ اعتزط ثبالی ٍالذیي هی ثبؽذ.  

عغح  5ایي پزعؾٌبهِ، ثب ًظز خَاّی اس هؾبٍر آهبر در 

دٌّذُ عغح ًؾبى  "≤20"ًوزُ ثٌذی گزدیذ؛ ًوزات 

ًؾبى دٌّذُ عغح اعتزط  "21-40"اعتزط ثغیبر ون، 

-80"ًؾبى دٌّذُ عغح اعتزط هتَعظ  "41-61"ون، 

 "≥81"ًؾبى دٌّذُ عغح اعتزط سیبد، ٍ ًوزات  "61

 ًؾبى دٌّذُ عغح اعتزط خیلی سیبد اعت.

خْت تدشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب اس آهبر تَصیفی ٍ اعتٌجبعی 

 16ًغخِ  SPSSر اس ًزم افشار اعتفبدُ ؽذ. ثزای ایي هٌظَ

ٍ آسهَى آهبری تی هغتمل ثزای همبیغِ عغح اعتزط در 

 پذراى ٍ هبدراى اعتفبدُ ؽذ.

  

 َایافتٍ

( ٍ 3/48یبفتِ ّبی ایي هغبلؼِ ًؾبى داد ثیؾتز هبدراى )%

ثَدًذ. ثیي پذراى ٍ   25-29%( در گزٍُ عٌی 50پذراى )

ز پذراى ٍ هبدراى اس ًظز عٌی تفبٍت ٍخَد داؽت. ثیؾت

هبدراى اس عغح تحصیالت دیپلن تب لیغبًظ ثزخَردار 

ثَدًذ. ثیي ٍالذیي اس ًظز عغح تحصیالت در دٍ گزٍُ 

% اس هبدراى خبًِ دار ثَدًذ ٍ ؽغل 54تفبٍتی هؾبّذُ ًؾذ. 

% وبرگز 4/52ثیؾتز پذراى ؽزوت وٌٌذُ در ایي پضٍّؼ 

 % آى را5/40% هبدراى درآهذ خَد را ضؼیف ٍ 4/72ثَد. 

هتَعظ گشارػ ًوَدًذ. اس ًظز ٍضؼیت ؽغل ٍ درآهذ ثیي 

 (.   1پذراى ٍ هبدر تفبٍت ٍخَد داؽت)خذٍل 

 75/51پغز ٍ % 25/48اس ًظز خٌغیت ًَساد ایي ٍالذیي، %

دختز ثَد. ؽبیؼتزیي رتجِ تَلذ ًَساداى رتجِ اٍل ثَد 

 1500ووتز اس  50(. اس ًظز ٍسى ٌّگبم تَلذ 95/68%)%

گزم گشارػ ؽذ.  1500یب هغبٍی  ثیؾتز 50گزم ٍ %

 ّفتِ ثبرداری ثَد. 29-32ثیؾتزیي هیشاى عي ًَساد ثیي 

: همبیغِ هتغیزّبی دهَگزافیه در ٍالذیي ًَساداى ًبرط 1خذٍل

 ّبی ٍیضُ ًَساداى ثغتزی در ثخؼ هزالجت

 

 هتغیزّب
 آسهَى پذران مادران

 وبی دٍ ٍ
P-value 

 تؼذاد)درصذ( تؼذاد)درصذ(

 سه )سال(
15-20  

21-25  

26-30 

  31ثبالی 

 

5(6/8) 

17(3/29) 

28(3/48) 

8(8/13) 

 

0(0) 

3(1/17) 

21(0/50) 

18(9/429 

 

 

46/22 ;2
 

0001/0> P 

 سطح تحصیالت
 سیز دیپلن

 تب لیغبًظ دیپلن

 ٍثبالتز لیغبًظ فَق

 

16(6/27) 

42(4/72) 

0(0) 

 

10(8/23) 

31(8/739 

1(4/2) 

 

52/1 ;2
 

46/0; P 

 ضغل 
 ر یب ثیىبرخبًِ دا

 وبرگز

 وبرهٌذ

 

54(1/93) 

0(0) 

4(9/6) 

 

2(8/4) 

22(4/52) 

18(9/42) 

 

 

64/78 ;2
 

0001/0> P 

 سطح درآمذ

 ضؼیف

 هتَعظ

 خَة

 ػبلی

 

42(4/72) 

13(4/22) 

3(2/5) 

0(0) 

 

10(8/23) 

17(5/40) 

14(3/33) 

1(4/2) 

 

 

46/26 ;2
 

0001/0> P 

 

پذیزػ ًَساد هیبًگیي ًوزُ اعتزط هبدراى رٍس دٍم ثؼذ اس 

ٍ در پذراى  63/94±24/17در ثخؼ هزالجتْبی ٍیضُ 

ثَد. آسهَى تی هغتمل ًیش ًؾبى داد ثیي  55/20±16/84

هیبًگیي ًوزُ اعتزط پذراى ٍ هبدراى در افزادی وِ 

ًَسادؽبى در ثخؼ هزالجتْبی ٍیضُ ًَساداى ثغتزی هی 

، t;76/2داری ٍخَد داؽت ) ؽذًذ، اس ًظز اختالف هؼٌی

98;df، 007/0;P.) 

 

 بحث

تغییز در ًمؼ ٍالذی اعتزط آٍرتزیي ػبهل ثزای پذراى ٍ 

هبدراى اعت. پذراى ٍ هبدراى ّز دٍ ثِ دلیل ثغتزی ؽذى 

ّبی ٍیضُ ًَساداى  ًَساد ًبرعؾبى در ثخؼ هزالجت

وٌٌذ. ایي ( ٍ درخبتی اس اعتزط را تدزثِ هی6هضغزثٌذ )
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)پذراى ٍ هغبلؼِ ثب ّذف همبیغِ عغح اعتزط در ٍالذیي 

ّبی  ّبی هزالجت هبدراى( ًَساداى ًبرط ثغتزی در ثخؼ

ٍیضُ اًدبم ؽذ. ًتبیح ایي هغبلؼِ ًؾبى داد وِ هیبًگیي 

هیشاى اعتزط در هبدراى ثیؼ اس پذراى ثَد ٍ تفبٍت 

 اری ثیي ٍالذیي اس ًظز عغح اعتزط ٍخَد داؽت. د هؼٌی

 ًتبیح ایي هغبلؼِ ًؾبى داد وِ هیبًگیي اعتزط هبدراى

ًَساداى ًبرط ثغتزی در ثخؼ ّبی هزالجت ّبی ٍیضُ در 

( ٍ Doering) همبیغِ ثب پذراى ثیؾتز ثَد. دٍریٌگ

ّوىبراى ًیش در هغبلؼِ خَد ثِ عبسگبری ووتز، ًگزاًی ٍ 

افغزدگی ثیؾتز هبدراى ثِ دلیل ثغتزی ؽذى ًَسادؽبى 

( ثز اعبط هغبلؼِ 17ًغجت ثِ پذراى اؽبرُ ًوَدًذ)

( ٍ ّوىبراى ًیش هیبًگیي ًوزُ Steedman) اعتیذهي

اعتزط پذراى ثصَرت خشیی در ّز یه اس عؤاالت 

ٍ ّن ثِ صَرت ( PSS) عٌدؼ اعتزط ٍالذیيپزعؾٌبهِ 

(. ایي اختالف ؽبیذ ثِ دلیل 18ولی ووتز اس هبدراى ثَد)

تفبٍت در رٍحیِ پذراى ٍ هبدراى ثب یىذیگز ثبؽذ. چزا وِ 

ٍ ّوىبراى  عجك ًتبیح حبصل اس پضٍّؼ اعتیذهي

ثیؾتزیي هیشاى اعتزط در هبدراى ثِ دلیل اختالل در 

ارتجبعؾبى ثب ًَساد اهب در پذراى ثِ دلیل ظبّز ٍ رفتبر ًَساد 

(. هحممیي دیگزی ًیش 18ٍ ًَر ٍ صذا در ثخؼ ثَد )

ّوخَاى ثب هغبلؼِ حبضز ثِ هیشاى اعتزط ثیؾتز هبدراى 

ذًذ تأثیز در همبیغِ ثب پذراى اعت اؽبرُ ًوَدًذ ٍ هؼتم

هذاخالت ثز رٍی هبدراى ثیؾتز اس پذراى اعت ٍ هغلوأ ثبیذ 

گزدد هتفبٍت   هذاخالتی وِ عجت وبّؼ اعتزط پذراى هی

(. هحممیي خبعز ًؾبى وزدًذ تفبٍت 19ثب هبدراى ثبؽذ)

هیشاى اعتزط هبدراى در همبیغِ ثب پذراى ثِ هیشاى ارتجبط 

(. 13ؾبى دارد)آًْب ثب ًَسادؽبى ٍ درن فزدی اس ًمؼ ٍالذی

 Janet) ایي در حبلی اعت وِ در هغبلؼِ خٌت وبرتز

carter ّوىبراى ثیبى ؽذ وِ اثز هٌفی تَلذ ًَساد ًبرط ٍ )

ثز رٍی پذراى ٍ هبدراى یىغبى ثَدُ ٍ تَخِ ثیؾتز ثِ آًْب 

اس عَی تین درهبى هی تَاًذ هثوز ثوز ٍالغ ؽَد. ایي 

دی ػلت ثزٍس هحممیي هی افشایٌذ ًبرعی ًَساد تب حذ سیب

(. هحممیٌی 20ثبؽذ) ػالین ثیوبری در پذراى ٍ هبدراى هی

ًیش ثز ایي ثبٍرًذ وِ تفبٍتی ثیي ًیبسّبی ٍالذیي در ٌّگبم 

ثغتزی ًَسادؽبى هؾبّذُ ًؾذُ اعت ٍ ٍالذیي ًیبسهٌذًذ 

تب اس عَی پزعتبراى ًیبسّبیؾبى رفغ ٍ هَرد حوبیت لزار 

یي هغبلؼِ ثب پضٍّؼ (، ؽبیذ ثتَاى دلیل تفبٍت ا21گیزًذ)

حبضز را تفبٍت در اعالػبت پبیِ ای پذراى ٍ هبدراى در 

ایزاى ًغجت ثِ یىذیگز در همبیغِ ثب هغبلؼِ ػٌَاى ؽذُ 

 داًغت.

تَاى ثِ ون ثَدى حدن  ّبی ایي پضٍّؼ هی اس هحذٍدیت

ای ثب حدن ًوًَِ ثیؾتز  ًوًَِ اؽبرُ وزد. لذا اًدبم هغبلؼِ

ثِ تفبٍت در هیشاى اعتزط  پیؾٌْبد هی گزدد. ثب تَخِ

ٍالذیي در ثخؼ ّبی ٍیضُ پیؾٌْبد هی گزدد هغبلؼبتی 

خْت ؽٌبعبیی ػَاهل اعتزط سا ٍ ًیبسّبی ٍالذیي، 

 آهَسػ ٍ ارتمبء آگبّی هذًظز لزار گیزد. 

 

 گیزی وتیجٍ

ثز اعبط ًتبیح حبصل اس هغبلؼِ حبضز، اگزچِ هیشاى 

ذیي ّز دٍ در اعتزط هبدراى ثیؾتز اس پذراى اعت؛ اهب ٍال

هَاخِْ ثب ًَساد ًبرط ثغتزی در ثخؼ هزالجتْبی ٍیضُ 

ًَساداى دچبر اعتزط هی گزدًذ ٍ ّز دٍ ٍالذ ًیبس ثِ 

دریبفت اعالػبت در ارتجبط ثب ًَسادؽبى ٍ هحیغی وِ در 

آى ثغتزی ؽذُ اس عَی تین درهبى ثِ ٍیضُ پزعتبراى را 

پیؾٌْبد هی دارًذ. لذا اًدبم هغبلؼبت ثیؾتز در ایي سهیٌِ 

 گزدد. 

 

 تقذیز ي تطکز 

ًبهِ وبرؽٌبعی ارؽذ  ایي همبلِ حبصل ثخؾی اس پبیبى

ثبؽذ. در  هی  6605داًؾدَ: عیذ هزضیِ ثْبرلَ ثب ؽوبرُ

وِ پزعؾٌبهِ عٌدؼ  Miles)پبیبى اس پزٍفغَر هبیلش )

( را در اختیبر parental stress scaleاعتزط ٍالذیي )

ًذ ٍ ّوچٌیي ولیِ ٍالذیي ٍ پضٍّؾگزاى ایي عزح لزار داد

پزعٌل ثخؼ هزالجتْبی ٍیضُ ًَساداى ثیوبرعتبى حضزت 

گزدد. پضٍّؾگزاى اس  سیٌت)ط( ؽیزاس تؾىز ٍ لذرداًی هی

هؼبًٍت پضٍّؾی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽیزاس ثِ خْت 

ّبی عزح تمذیز ٍ تؾىز ثِ  تصَیت عزح ٍ تبهیي ّشیٌِ
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ذیز ٍ تؾىز آٍرد. پضٍّؾگزاى ّوچٌیي ووبل تم ػول هی

لَم پشؽىی ؽیزاس خَد را ثز وویتِ اخالق داًؾگبُ ػ

 .دارًذ هؼغَف هی
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