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Abstract 

 

Background and purpose: Child hospitalization is a stressful event for the mother and can 

cause emotional reactions in her. The aim of this study was to investigate the effect of family-based 

education by telenursing on emotional reactions in mothers. 

Materials and methods: This clinical trial was performed in 66 individuals who were randomly 

assigned into experimental and control groups. Participants in both groups completed the Depression 

Anxiety Stress Scale (DASS-21) at the beginning of the study and 45 days after discharge. The 

experimental group received training on health and nutrition through WhatsApp Messenger, while the 

control group received routine training at discharge. Data were analyzed using SPSS V24. 

Results: There were no significant differences between the intervention and control group in 

mean scores for anxiety, depression, and stress (P>0.05). The mean scores in experimental group were 

8.21±5.03, 28.09±13.3, and 11.41±4.85 before the intervention and 5.45±3.91, 18.64±11.78, and 8.33±4.86 

after the intervention, respectively. In control group, the mean scores for anxiety, depression, and stress 

were 7.01±5.14, 22.61±14.75, and 8.91±5.64 before the intervention and 8.91±5.64, 22±12.75, and 

6.91±4.89 after the intervention, respectively. The scores for depression and stress indicated significant 

differences between the two groups after the intervention (P<0.05). But, there were no significant 

differences between the experimental group and controls in the mean score for anxiety before and after 

the intervention (P>0.05). The regression slope was not found to be significant (F=0.338, P≥0.05). 

Conclusion: Family-based care training by telenursing could be effective in reducing the 

emotional reactions in mothers of children with bone marrow transplantation. 
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 گزارش کوتاه

 بر  تله نرسینگآموزش مراقبت خانواده محور به روش  تاثیر
 های هیجانی مادران کودکان پیوند مغز استخوان واکنش

 
    1هدیه صولتی

   2محمد صاحب الزمانی   

 3فرهاد ادهمی مقدم    

 چكيده
انی در اا هکای هجرکارک  ا مجرکر بکا ااککج  ازبرای مادر یک  ااعهکا ارکتر  کودکبستری شدن  و هدف: سابقه

خانواه محکور بکا راش ت کا نررکججر قمراعبک  رررکتاری از  ریک  آموزش مراعب   تاثجر تهججنشود. این مطالها با هدف می
 انرام شد.های هجرانی مادران بر ااکج ت فن( 

رار کجتکر  عک صورت تصادفی انتخاب شده ا در گکراه آزمکون اا نفر ب 66، این کارآزمایی بالججی در ها:مواد و روش
 گجکری میجکا قاندازه DASS-21ِ   راز رس از ترخجص رررشجاما 54کججدگان در هر دا گراه، در ابتدای مطالها ا گرفتجد. شرک 

 گرفتجکد. راای، بهداشکتی ا تذییکا هایآپ آموزشگراه آزمون در ااتس .کردند تکمجل را افسردگی، اضطراب، ارتر (
 .شدندترزیا ا تح جل  SPSS-24افزار با ارتفاده از نرم هادریاف  کردند. داده کجتر  آموزش راتجن هجگام ترخجص را گراه

 ،12/8± 30/4مجانگجن ا انحراف ارتاندارد اضطراب، افسردگی ا ارتر  در گراه آزمون عبل از مداخ کا بکا ترتجک   ها:یافته
بکود ا در گکراه کجتکر  عبکل از  00/8± 86/5، 65/28 ± 88/22، 54/4±02/0ا بهد از مداخ کا  84/5±52/22، 0/20±30/18

تفککاات . 02/6± 80/5، 33/11 ± 84/21، 02/8±65/4ا بهککد از مداخ ککا  65/4±02/8، 62/11±84/25، 32/8± 25/4مداخ ککا 
رس . (P <34/3ق مجانگجن نمرات اضطراب ا افسردگی ا ارتر  عبل از انرام مداخ ا در دا گراه مشاهده نشدمهجادرای بجن 
امکا،  .(P >34/3ق داری کاه  یافک ی ور مهجاات افسردگی ا ارتر  در گراه آزمون نسب  با گراه کجتر  باز مداخ ا، نمر

باشکد ککا مکی =008/3Fشکج  رگررکجون  .(P <34/3ق داری بجن نمرات اضکطراب در دا گکراه مشکاهده نشکدیتفاات مهج
 .(≤34/3Pدار نجس  قمهجی

راشکی مکوثر در ککاه  رررکتاری بکا راش ت کا نررکججر اش مراعبک  محور بکا ر آموزش مراعب  خانواده استنتاج:
 .ار های هجرانی مادران کودکان رس از رجوند مذز ارتخوان آشفتگی

 

 2N13282221352618IRCT شماره ثب  کارآزمایی بالججی :

 

 اضطراب، افسردگی، ارتر ، رجوند مذز ارتخوان، ت ا نررججر واژه های کليدی:
 

 مقدمه
بکر رکب  زنکدگی خکانواده تککاثجر  بجمکاری ککودک

دانجکد ا گیارد، االدین خود را مسئو  بجماری اا مکیمی
ی  برررکی  .(2قشونددچار اضطراب ا احسا  گجاه می

 دهد زنانی کا بدان حمای  ی  همدم با ی  نشان می
 

 :m_szamani@yahoo.com E-mail  ارالمی تهراندانشگاه ع وم آزاد  ،زرگجده :ع ه  -محمد صاحب الزمانی مولف مسئول:

 دانشگاه آزاد ارالمی، تهران، ایران ،تهرانع وم رزشکی کودکان، کارشجاری ارشد رررتاری  .2
 دانشگاه آزاد ارالمی، تهران، ایران ،تهرانع وم رزشکی دانشکده بهداش ،  گراه مدیری ، ،دانشجار .1
 دانشگاه آزاد ارالمی، تهران، ایران ،تهرانع وم رزشکی  گراه چشم، دانشکده رزشکی، ،دانشجار .0

 :  13/8/2000تاریخ تصوی  :            8/23/2008تاریخ ارجاع جه  اصالحات :            03/0/2008 تاریخ دریاف 
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در درصکد  53 انکد، بکا مجکزانرایداد ررتج  مواجا شده

از  کسکانی ککاامکا  خطر ابتال با افسکردگی عکرار داشکتجد.

خطکر ابکتال درصکد  5چججن نهمتی برخوردار بودند، تجهکا 

ررکد ککا حمایک  اجتمکاعی اثکرات داشتجد. با نظکر مکی

 .(1قررکاندزای شدید را با حکداعل مکیهای تج محرک

لیا رررتاران کودک این فرصک  را دارنکد ککا در ارا کا 

مراعب  موثر با برناما مراعب  رازانکا ککودک بجمکار بکا 

رررککتاران افرادک جککدی در فرایجککد  .(0قاالککدین بوجوندنککد

ریکزی ا اجکرای ا برناماهنشوند. آترخجص محسوب می

ترخجص را برعهکده داشکتا ا بکر تکداام مراعبک  رکس از 

 تهجکجنبا هکدف  مطالهااین لیا  .(5قنظارت دارند ترخجص

رررکتاری از مراعب  با راش ت ا نررججر ق تاثجر آموزش

های هجرانی مادران رس از رجونکد بر ااکج  ری  ت فن( 

 انرام شد. فرزندانشان مذز ارتخوان
 

 هامواد و روش
در بخ  رجوند  2008را  در این کارآزمایی بالججی 

با  کودکان تهرانهای بججادی بجماررتان مرکز  بی ر و 

رجوند  مادران کودکاننفر از  66راده بجن تصادفی راش 

هکای گکراههکر یک  از انرام شکد. در  های بججادیر و 

 نفر برارا  مهجارهکای اراد ا خکرا  00 ،آزمون ا کجتر 

داشتن رن  شامل رژاه  انتخاب شدند. مهجارهای اراد

دم ، داشتن رواد خواندن ا نوشکتن، عکرا  54تا  13بجن 

های راانگردان، اجود اختالالت راانی ا مصرف عرص

عککدم اجککود اخککتالالت یککادگجری داشککتن ت فککن همککراه 

هوشمجد ا راش ارتفاده از آن ا درتررکی بکا ایجترنک . 

فکوت ککودک، عکدم اتصکا  بکا  شامل مهجارهای خرا 

ک  مادران، ابتال مادر بکا اخکتالالت رایجترن ، عدم مشا

 را.راانی ا نجاز با مصرف دا

هکای گکراه آمکوزشدر مرح ا عبکل از مداخ کا، دا 

 رس از ترخجص را با صورت فکردی در بجماررکتان دریافک 

، شکماره موبکای ی ککا گراه مداخ ااز مادران در  .ندکرد

آپ بر رای آن نص  شکده، اخکی ا همکا افزار ااتسنرم

 ها در کانا  شبکا اجتماعی اضافا شدند.  ی مطالها،آن

گراهکی بکا  مکداام ا هکایپ آمکوزشآااتکس از  ری 

 -هککای بهداشککتیتوصککجا ،فککج م شککاملرکککجآ آموزشککی 

رجگجککری مراجهککا  ،تبهجکک  از درمککان، آمککوزش ایتذییککا

ج سکات رررک  ا  داده شکد. مردد ا جواب آزمایشات

 4/2در مدت زمان آپ در ااتس رارخ ا مبادلا ا العات

ا  اضطراب، افسردگیرررشجاما  ،. دا گراهماه انرام شد

نکد ا کرد کامکل عبکل ا رکس از رایکان مطالهکارا  ارتر 

  .گردیدآنالجز  هاروس داده

رررشککجاما ا العککات ( 2 :هککاگککردآاری داده ابککزار
شامل ا العاتی در مورد رن، اضهج   جمهج  شجاختی:

اشککتذا ، داشککتن بجمککا، مجککزان درآمککد، تهککداد فرزنککدان، 

 کودکمدت زمان بجماری  کودکان اتشخجص نوع بجماری

رررشجاما رکجر  اضکطراب ا افسکردگی ا ( 1باشد. می
تورط  2004در را   کا بود ماده 12میجا  این  ارتر :

راختا شد ا دارای را خرده میجا  افسکردگی، لوایبوند

گزاره  8هر خرده میجا  از  .دباشمی اضطراب ا ارتر 

هر ی  از موارد در ی   جف چهار  .تشکجل شده ار 

 گجرنکد.عکرار مکی قهمجشکا( 0قهرگکز( ا  3 ای بکجننیطا

امتجکاز دارد. نمکرات  12تا  3بجابراین، هر خرده میجا  از 

بککاالتر در هککر خککرده میجککا  مجککزان بککاالتر اضککطراب، 

رایککایی ایککن  دهککد.افسککردگی ا ارککتر  را نشککان مککی

رررشجاما در رژاه  حاضر با ارتفاده از ضری  آلفکای 

، اضککطراب ا کرانبککاب بککرای خککرده میجککا  افسککردگی

 درکک  آمککد.بککا 88/3ا  380، /84/3ارککتر  بککا ترتجکک  

در رژاه  خااری  عبالً این رررشجاما اعتبار نسخا ایرانی

 دا راش همگرایککی رککازه ا ا همکککاران بککا ارککتفاده از

 تأیجکد شکده عامل اکتشافی مکورد برررکی عکرار ا تح جل

همکککاران رایککایی آن نجککز در مطالهککا رککامانی ا  .(4قارکک 

 برای خرده میجا  افسردگی، اضکطراب 88/3ا 85/3، 82/3

 مطالهکا حاضکر بکا ککد .(6قا ارتر  گزارش شده ارک 

از دانشکککگاه  IR.IAU.TMU.REC.1397.174اخکککال  

مرکککز ا همچجککجن  ع ککوم رزشکککی آزاد ارککالمی تهککران

 (IRCT20181112041628N1زمایی بالججی ایران قکارآ

 .ثب  گردید
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 ارش کوتاهگز

 و بحث هایافته
آزمون ا کجتکر   هایکججدگان در گراهشرک بجن 

تفکاات  ،با جز در دا ایژگی شذل مادر ا محل رکون 

 .(2قجدا  شماره  (<34/3Pقداری مشاهده نشد یمهج
 

دگی ا ارکتاندار اضکطراب، افسکرمجانگجن ا انحراف :1 شماره جدول

 ارتر  در گراه آزمون ا کجتر 
 

 گراه
 اضطراب

 (مجانگجن ± انحراف مهجارق

 افسردگی

 (مجانگجن ± انحراف مهجارق

 ارتر 

 (مجانگجن ± انحراف مهجارق

 52/22 ± 84/5 30/18 ± 03/20 12/8 ± 30/4 رج  آزمون آزمون

 رس آزمون
 

02/0 ± 54/4 88/22 ± 65/28 86/5 ± 00/8 

 02/8 ± 65/4 62/11 ± 84/25 32/8 ± 25/4 ونرج  آزم کجتر 

 02/6 ± 80/5 33/11 ± 84/21 02/8 ± 65/4 رس آزمون

 

 دهکککد ککککا آمکککوزش مراعبککک  نتکککایآ نشکککان مکککی

  خانواده محور با راش ت ا نررججر بکر ککاه  ارکتر 

 (=34/3P<  ،240/4fق افسککککردگیا  (=34/3P<  ،84/28fق

اثربخشی  ، اماردداری دایمادران رس از ترخجص اثر مهج

 نککدارد آنککان کککاه  اضککطرابی در داریآمککاری مهجکک

 .(1قجدا  شماره  (=34/3P>  ،365/13fق
 

آزمکون تح جککل کوااریککانس بککرای تح جککل مجککزان  :2شددماره  جدددول

 افسردگی، اضطراب ا ارتر  مادران
 

 توان آماری F sig مجانگجن مریارات درجا آزادی مرموع مریارات میجا  ها

 000/3 333/3 365/13 848/533 2 848/533 اضطراب

 504/3 380/3 010/0 008/66 2 008/66 گراه 

    080/20 60 684/2148 خطا

 060/3 333/3 240/4 028/1550 2 028/1550 افسردگی

 630/3 316/3 265/4 020/850 2 020/850 گراه 

    486/262 60 188/23280 خطا

 086/3 324/3 84/28 645/080 2 645/080 ارتر 

 680/3 34/3 020/6 820/08 2 820/08 گراه 

     60 041/2081 خطا

 

تهامکل متذجکر مسکتیل ا هموکراش  Fبا توجا با میکدار 

 (، لکیا فرضکجا≤34/3Pدار نجسک  قباشد کا مهجکیمی 008/3

فکر  همگکونی شکج  رگررکجون صفر مورد عبو  ا رج 

 .(0قجدا  شماره  رعای  شده ار 
 

 تهامل بجن متذجر مستیل ا هموراش :3شماره  جدول
 

 مهجی داری رطح F مریارات مجانگجن آزادی درجا مرموع مریارات مجبع

 460/3 008/3 226/44 2 226/44 افسردگی *گراه 

   100/260 61 281/23215 خطا

    66 333/44400 کل
 

هککای رککژاه  حاضکر نشککان داد کککا آمککوزش یافتکا

بکر  آمکوزش رررکتاریمراعب  خکانواده محکور بکا راش 

 کاه  افسردگی ا ارتر  مادران کودکان رس از رجونکد

 نتکایآ ور مهجاداری موثر بود. این یافتا با مذزارتخوان با

فراهکانی ا  .(8قعادری ا همککاران همسکو ارک رژاه  

نویسکی بکر ککاه  راایک  تکاثجربا بررری  نجز همکاران

افسردگی ا ارتر  مادران کودککان رجونکدی  ،اضطراب

نشکان داد ککا راایک  نویسکی باعک   کا نتایآ ررداختجد

 .(8قکاه  ارتر  ا افسردگی ایکن بجمکاران شکده ارک 

دار آمکوزش مراعبک  خکانواده یرغم اثربخشکی مهجکع ی

محککور بککا راش ت ککا نررککججر در کککاه  افسککردگی ا 

ارتر  مادران کودکان رس از رجوند مذکز ارکتخوان، در 

نتایآ این مطالها با مطالهکا کاه  اضطراب مهجادار نبود. 

 .(0قکارگر ا همکاران نا همسو ار 

مطالها گودرزیان ا همکاران با هکدف برررکی اثکر 

ت ا نررججر بر رطوح افسردگی ا اضکطراب در مراعبکان 

بجماران مبتال با رکتا مذزی نشان داد کا مجانگجن نمرات 

اضطراب رس از مداخ کا در دا گکراه آزمکون ا کجتکر  

 .(23قداری داشتا ار تفاات مهجی

رکتان بجماری مزمن کودک ا بستری شدن در بجمار

. عم کرد داردبر اضهج  راانی هما اعضای خانواده اثر 

بکا مشککل مواجکا  هکاموعهجک ایجگونا  بجهی خانواده در 

ح باالی ارتر ،اضطراب ا افسکردگی در رطو .(22قشودمی

اجکود هکا مراعبجن کودکان بجمار، با ایژه مکادران آن بجن

هکای ات از اثربخشی آموزش بر آشفتگیمطاله .(21قدارد

 توانجدهجرانی مراعبان حکای  دارند. رررتاران کودک می

از  ری  دادن آموزش با مراعبان بجماران مکزمن رکالم  

 حمای  از خکانواده .(20قها را ارتیا بخشدشجاختی آنراان

آموزش با االدین باع  افزای  احسکا  کجتکر   ا ا ارا

 مراعبک  .(25قشودمی بجمار اضهج  کودکمدیری   در

، مکادران مکوعهجتی اضطراب کاه  ضمن خانواده محور

 رجگجکری، شرایط بهبود بالججی، تصمجمات ارتیای موج 

 بکجن ارتبا ات بهبود ا خانواده ظرفج  ا توانایی شجاخ 

  .(24قشودمی رالم  مراعب  تجم اعضای
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ر رجشجهادات: انرام مطالهکات مشکابا بکا اجکرای رکای

محور در بجمارن، مداخالت، جه  بهبود مراعب  خانواده

ها قبکا محور برای رایر بجماریاجرای مداخالت خانواده

 های مزمن( ا اجرای مطالهاتی جه  ارکتخرا ایژه بجماری

  محور.عوامل موثر بر اثربخشی مراعب  خانواده

 ،های فردیتفاات: ی میالا عبارتجد ازهامحدادی 

هجگی مکادران بکر درک رکواالت ا نحکوه اجتماعی ا فر

 .عدم درترری ا عطهی ایجترن ، دهیرارخ

 سپاسگزاری
 مطالها حاضر برگرفتا از رایان ناما کارشجاری ارشد

. لکیا ارک دانشگاه ع کوم رزشککی آزاد ارکالمی تهکران 

ا  رژاهشگران از ک جا مسئولجن محترم دانشگاه آزاد ارالمی

هجوی جهک  اجکرای حمای  م باب مرکز  بی کودکان 

 .دارندنهای  تشکر ا عدردانی را ، این  رح
 

 ندارد: تضاد مجافع
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