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 :مقدمه

كودكان با درد نامانوس نيستند، همه نوزادان در 
   طي اولين روزهاي زندگي جهت ايمن سازي،

ربالگري، با درد نمونه گيري خون جهت آزمايشات غ
مطالعات مشاهده اي ميزان متوسط . رو به رو هستند

ه در ميان كودكان پيش دبستاني و ـــوع درد روزانـــشي
 رـ در ه34/0- 41/0هاي روزانه بين  دبستان را در مراقبت

  
  ). 1(ساعت براي هر كودك عنوان كرده اند 

كودكان بستري در بيمارستان و هم آنهايي كه 
  مي شوند، تحت پروسيجرهاي پايي ويزيت به طور سر

 پروسيجرهاي .دردناك قرار مي گيرند و ناراحت كننده
زدن كتتر  دردناك شامل دامنه اي وسيع از خونگيري،

داخل وريدي تا موارد ناراحت كننده ديگر مانند 

  :چكيده
رين  تو يكي از شايعم در زندگي دوران كودكي است و مهدرد يك مشكل شايع بهداشتي  :زمينه و هدف

تسكين درد هميشه يك بخش اساسي از نقش مراقبتي  . در بيمارستان تجربه مي كنندكودكانعاليمي است كه 
هدف از اين مطالعه بررسي . مي كنندف احساس ضعدرمان درد مديريت پرستاران است اما هنوز پرستاران در 

  .توسط پرستاران مي باشددر بيمارستان هاي آموزشي شهركرد نحوه اداره درد كودكان 
هاي آموزشي درماني   پرستار شاغل در بيمارستان100 تحليلي –مطالعه توصيفي اين در :بررسيروش 
پرسشنامه هاي خود ساخته  ها، گردآوري داده ابزار. ندمورد بررسي قرار گرفت به صورت سرشماري شهركرد

مقياس با ) الؤ س20(نگرش سؤاالت ) الؤ س20( هيت آگاؤاالشامل چهار قسمت مشخصات دموگرافيك، س
 tآزمون  (اطالعات با استفاده از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي . تايي و چك ليست عملكرد بود6 كرتلي

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت) بستگي پيرسونمه مستقل، آناليز واريانس يك طرفه و
ل از اداره سطح عملكرد پرسن يافته هاي پژوهش نشان داد كه ميانگين نمره سطح آگاهي، نگرش و :يافته ها

پرستاران در مورد اداره درد كودكان % 1/73 بوده و 42/8±99/2  و1/76±2/7 ،09/13±9/1درد كودكان به ترتيب 
 .آنها سطح عملكرد متوسطي در مورد اداره درد كودكان داشتند% 3/71 داراي نگرش خنثي و% 1/69آگاهي متوسط، 

ها در مورد اداره درد كودكان ارتباط معني داري وجود بين سطح عملكرد پرستاران و ميزان آگاهي و نگرش آن
  .)>05/0P ( بين ميزان آموزش و نحوه نگرش پرستاران ارتباط معني دار وجود داشت.نداشت

 از آگاهي، نگرش و عملكرد متوسط در مورد اداره درد كودكان د پرستاراناداين مطالعه نشان  :نتيجه گيري
ز مخدرها در درمان درد، خطر اعتياد، درمان غير دارويي، خطر دپرسيون در مورد استفاده ا رخوردارند وب

  . دارنددرد نياز به آگاهي بيشتر تنفسي و روشهاي ارزيابي 
  

  .اداره درد، كودكان، پرستاران :هاي كليديه واژ
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گذاشتن سوند داخل  آسپيراسيون مغز استخوان، بيوپسي،
مروزه، جامعه درد ا ).2( قفسه سينه و قلب مي باشند

بررسي درد  (American pain society =APS)آمريكا 
  ).3(را بعنوان پنجمين عاليم حياتي مي داند 

مورد اپيدميولوژي درد كودكان اطالعات  در
شود كه بر خالف  اندكي وجود دارد و چنين اظهار مي

، درد كودكان داراي بازتاب اجتماعي االندرد بزرگس
   ).4( باشد مهمي نمي

كودكان در پاسخ به درد تحريك پذير، هيجان 
قرار شده و همچنين ممكن است كابوس شبانه،  زده و بي

كودكاني كه . اختالل خواب و غذا خوردن پيدا كنند
درد تسكين نيافته دارند، ممكن است احساس قرباني 

والدين و  .شدن، افسردگي، انزوا و تنهايي پيدا كنند
د دارد، غالباً نسبت به بستگان نزديك كودكي كه در
اعتمادي و عصبانيت  سيستم هاي درماني احساس بي

كنند و به علت ناتواني آنها در جلوگيري از درد و  مي
آيد، احساس افسردگي و  اينكه كاري از دستشان بر نمي

اداره درد يكي از حقوق مهم ). 5( كنند گناه مي
 هاي درمان است در سالهاي كودكان و يكي از اولويت

بدون . هاي زيادي در اداره درد شده است اخير پيشرفت
شك توجه و عالقه به درمان درد كودكان بطور قابل 

. ي چند سال اخير افزايش يافته استوجهي در طـــت
همين مسئله منجر به تغييرات قابل توجهي در اعمال 

هاي  درمانگاهي گرديد، اما هنوز نياز به بهبود مراقبت
 .درد هاي بالقوه كودك وجود داردا مربوط به درد ي

پرستاران نقش اصلي را در درمان درد كودك دارند و 
هاي الزم، اطالعات  اين نكته كه پرستاران داراي مهارت

و آگاهي هاي مورد نياز براي به عهده گرفتن اين نقش 
درمان كامل درد  ).6( داشته باشند، بسيار حياتي است

  ).7(خالقي است ايك امر 
درد كودكان منوط به آگاهي و نگرش و داره ا

عملكرد كادر پزشكي است كه در اين ميان پزشكان و 
 درد و پرستاري .پرستاران نقش عمده اي را ايفا مي كنند

به طور الينفكي به يكديگر وابسته و پرستاران نقش 
عه هاي بسياري كمبود ـمطال .قاطعي در درمان درد دارند

از تشريح و فيزيولوژي اهي افراد گروه بهداشتي ـآگ
 مداخالت ، تفاوت درد حاد و مزمن،درد، بررسي درد

ه بر ـمطالع). 8( دارويي و غير دارويي را مستند كرده اند
روي آگاهي پزشكان و پرستاران ايتاليايي نشان داد كه 
درد يك عنوان فراموش شده در برنامه هاي آموزشي 

  صفحه منابع اصلي220000است به طوري كه از 
(Text) 45683 صفحه و از  54 دروس پزشكان فقط 

 صفحه به درد 248صفحه درس اصلي پرستاران فقط 
نگرش منفي و باور ). 9(اختصاص داده شده است 

نداشتن درد كودكان روي عملكرد پرستاران و پزشكان 
اداره پزشكان در به طور مثال دستورات . اثر مي گذارد

در ) بر حسب نياز( PRN درد بعد از عمل را به صورت
برخي از مراكز سوختگي نشان داده است كه درد 

 درصد 50وبي اداره نمي گردد و كمتر از بيماران به خ
   براي بيماران تجويز (PRN)بر حسب نياز مسكن ها 
   ).10(مي شود 

با توجه به اين كه علت اكثر مراجعه مدد جويان 
ن به پزشك و با مراكز درماني درد است و عدم تسكي

 و  جسمي رشدناگواري بر روي  عواقبدرد مي تواند 
در نظر  كودكان اثرات مهمي داشته باشند و با يتكامل

 اداره درد منوط به داشتن آگاهي، نگرش وكه گرفتن اين
عملكرد مناسب است و نظرات و عملكردهاي متفاوتي 

با هدف پژوهش  اين در اين زمينه وجود دارد، بنابراين
در  توسط كادر پرستاري ره درد كودكاننحوه اداتعيين 

  . انجام گرديدهاي شهر شهركرد بيمارستان

  
 :روش بررسي

بود تحليلي  - توصيفي اين مطالعه يك پژوهش
 طبق بر آوردي.  انجام شد1385كه در نيمه اول سال 

 ،كودكان( كه از بخشهاي مختلف )سرشماري (اوليه
 زنان وجراحي ( و )نوزادان، شيمي درماني و تاالسمي

كه در اين بخش ها  ENT ها، مردان، اورژانس و فوريت
  نيز پذيرش كودكان بخصوص جهت جراحي انجام 

به عمل آمد تعداد پرستاران و بهياران مورد ) مي شد
   نفر بودند كه از طريق 160بررسي در اين پژوهش 
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 البته در پايان . شدندنمونه گيري آسان وارد مطالعه
نه پرشسنامه ها را كامل و چك  نمو100مطالعه تنها 

 شرايط ورود به مطالعه .ليست عملكرد آنها بررسي شد
فوق  ديپلم بهياري،كليه كادر پرستاري داراي مدرك 

هاي  بخش  شاغل دركارشناسي ارشد  وليسانس، ديپلم
  . بود شهر شهركردكودكان و نوزادان بيمارستان آموزشي

 داراي ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود كه
چك ليست نحوه ، چهار قسمت مشخصات دموگرافيك

 20شامل ( االت آگاهيؤس، ) گزينه20شامل ( عملكرد
 تا 0 به صورت صحيح و غلط با حداقل امتياز )الؤس

مقياس  با )الؤس 20شامل ( االت نگرشؤ س و20حداكثر 
در  . بود120 تا حداكثر 20 تايي با حداقل امتياز 6ليكرت 

هاي نحوه عملكرد توسط پرسشگرابتدا چك ليست 
يك نفر از پرسنل پرستاري بخشي كه كادر ( معتمد

پرستاري آن بخش مورد ارزيابي قرار مي گرفتند و خود 
تا آگاهي و نگرش  گرديد، مي  تكميل)جز نمونه نبودند

نمونه ها بر عملكرد تاثيري نداشته باشد، سپس پرسشنامه 
 بررسي و نگرش سه حيطه شناخت، مربوط به آگاهي،

درمان درد را در بر مي گرفت بين پرسنل كه داراي 
   . شدشرايط ورود به مطالعه بودند توزيع

 از روش  و چك ليستعتبار علمي پرسشنامها
 ، پژوهشگر با مطالعه مقاله ها.اعتبار محتوي تعيين گرديد

مربوط به آگاهي  (PNKAS  پرسشنامهمطالعه كتاب ها و
) ورد اداره درد كودكانـــنگرش پرستاران در م و

پرسشنامه اي تهيه نموده و سپس جهت كارشناسي در 
اختيار چند تن از اعضاي هيئت علمي پرستاران دانشكده 
پرستاري اصفهان و اعضاي انجمن بررسي مطالعه درد 

 پيشنهادات، قرار گرفت و پس از دريافت نقطه نظرات و
 ازپايايي  براي تعيين .اصالحات الزم صورت گرفت

 بعد از بررسي .روش آزمون مجدد استفاده گرديد
 83 آزمون مجدد، ضريب همبستگي آن االت باؤس

ايايي دروني نيز از طريق آلفاي پ . بدست آمددرصد
 جهت تعيين ميزان آگاهي، . آمد بدست69/0 كرونباخ

نحوه نگرش، عملكرد و تعيين نقطه برش آنها با توجه به 
عيين ميانگين حد به اضافه توزيع نرمال نمونه ها پس از ت

و منهاي يك انحراف معيار به عنوان متوسط يا خنثي، 
باالي يك انحراف معيار مثبت و پايين تر از يك 

  .انحراف معيار به عنوان منفي در نظر گرفته شد
مربوط به سه بخش اختصاصي وجود تنها 

كودكان و نوزادان در شهركرد و بستري شدن كودكان 
در بخش هاي عمومي يكي از ... و در موارد جراحي 

ي باشد و بنابراين محدوديت هاي اين مطالعه م
اداره درد كودكان توسط پرستاران را پژوهشگر نحوه 

در كليه بخش هاي اختصاصي و عمومي كه كودكان 
اطالعات با استفاده از  .بستري مي شدند را بررسي نمود

،  مستقلtآزمون  (روشهاي آمار توصيفي و استنباطي
مورد ) آناليز واريانس يك طرفه و هبستگي پيرسون

  .تجزيه و تحليل قرار گرفت

  
  :يافته ها

با سال  21- 51دامنه سني پرستاران در 
 درصد 5/84. قرار داشتندسال  38/31±10/7ميانگين

. سال داشتند 1- 10  سابقه كاريدرصد 6/62مونث و 
س و ليسان نمونه ها داراي سطح تحصيالت  درصد1/78

تحصيل اال فارغ درصد 3/69 . آنها متاهل بودند درصد68
 درصد 7/30ف از دانشگاه علوم پزشكي و مقاطع مختل

  .از دانشگاه آزاد بودند
 آنها منبع دريافت اطالعات خود را  درصد2/68

 9/5 كالس درس و  درصد9/25را كتاب، در مورد درد 
  .سمينار هاي كه شركت داشتند، بيان كردنددرصد 

 نمره سطح آگاهي پرسنل از اداره درد ميانگين
 درصد 1/73 . بود17تا  7دامنه نمرات  و 9/1±09/13

آگاهي متوسط در مورد اداره درد كودكان پرستاران 
 درصد 6/9 درصد آگاهي ضعيف و تنها 3/17. داشته اند

  .از سطح آگاهي خوبي برخوردار بودند
ميانگين نمره نگرش پرسنل پرستاري در مورد 

 94 تا 56 و دامنه نمرات 1/76±2/7 درد كودكاناداره 
در مورد اداره پرستاران داراي نگرش خنثي   درصد56 .بود

  درصد16و  نگرش منفي درصد 8/14، درد كودكان
  .نگرش مثبت در مورد اداره درد كودكان داشته اند
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ميانگين نمرات سطح عملكرد اداره درد 
 تا 0منه  دا و در42/8±99/2كودكان در پرسنل پرستاري 

در عملكردي متوسط  پرستاران درصد 3/71.  بود12
از  درصد 9/14 ،مورد اداره درد كودكان داشته اند

 از عملكرد بااليي در درصد9/13و عملكرد ضعيف 
  .مورد اداره درد كودكان برخوردار بودند

آزمون همبستگي پيرسون بين عملكرد با ميزان نتايج 
  .نشان ندادعني داري را آگاهي و نحوه نگرش ارتباط م

 مستقل نشان داد كه بين ميزان tنتايج آزمون 
آموزش و نحوه نگرش پرستاران در مورد اداره درد 

 به >P)05/0(ني داري وجود دارد كودكان ارتباط مع
 پرستاراني كه چندين ساعت آموزش ديده اين صورت
 در برابر آموزش در چند 63/78±1/7 نگينابودند با مي
، در مورد اداره درد 19/75±46/6  ميانگينصفحه با

  .كودكان نگرش مثبت تري داشته اند
   مستقل تفاوت tهمچنين نتايج آزمون 

معني داري را بين وضعيت تاهل و نگرش اداره درد 
به نحوي كه پرستاران . كودكان در پرستاران نشان داد

  نسبت به متاهل با ميانگين79±14/7مجرد با ميانگين 
 نگرش مثبت تري در مورد اداره درد 89/6±01/75

  . كودكان داشته اند
ين نتايج آزمون آناليز واريانس يك عالوه بر ا

طرفه نشان داد كه بين استفاده از روش هاي كاهش درد 
توسط پرستاران و نگرش آنها در مورد اداره درد 

 به >P)05/0( داري وجود داشت كودكان تفاوت معني
اني كه از روش سرگرمي با پرستاراين صورت كه 

   جهت كاهش درد استفاده 35/80±95/1 ميانگين
مي كردند از نگرش مثبت تري در مورد اداره درد 

از هيچ روش سرگرمي كه كودكان نسبت به آنهايي 
ودكان استفاده نمي كردند با كجهت تسكين درد 

  .، بهرمند بودند83/72±5/5ميانگين 

  
  :بحث

داد كه نحوه اداره درد نتايج مطالعه حاضر نشان 
كودكان توسط پرستاران در سه حيطه آگاهي، نگرش و 

 و بين نحوه عملكرد و ميزان متوسط مي باشدارزشيابي 
آگاهي و نحوه نگرش نيز ارتباط معني داري وجود 

  .نداشت
االت  ميانگين امتيازات در رابطه با سؤدر بررسي

، عدم هترين امتيازات به ترتيب مربوط بآگاهي، پايين 
آگاهي از مفهوم اعتياد در مصرف مخدرها 

، عدم آگاهي در مصرف مخدرها در )44/0±26/0(
و عدم آگاهي در استفاده از  )28/0±45/0(شيرخواران 

روش انحراف فكر در كاهش درد كودكان 
  .بود) 47/0±32/0(

پژوهش حسين رضايي و همكاران ميزان آگاهي 
د پرستاران نسبت پرستاران در جهت تسكين درد و عملكر

 )11(در سطح متوسط بود به كاربرد روشهاي تسكين درد 
 Simons  تحقيق. مشابه با نتايج مطالعه ما مي باشدكه كامالً

 پرستار شاغل در 20و همكارانش، از طريق مصاحبه با 
هاي كودكان نشان داد كه پرستاران آگاهي ضعيف  بخش

امل يكي از در مورد اداره درد كودكان داشتند و اين ع
در برابر درمان موثر درد پس از عمل در  عوامل مهمترين

و  Pogatzkiهمچنين  .)12( كودكان بوده است
در تحقيق خود بيان مي دارند كه يكي از همكارانش 

داليل اصلي وجود درد بعد از عمل كمبود آگاهي عميق 
پرسنل در مورد پاتوفيزيولوژي و نوروفارماكولوژِي درد 

   .)13( ل مي باشدعم بعد از
االت ؤدر بررسي ميانگين امتيازات در رابطه با س

نگرش  ،ترين امتيازات به ترتيب مربوط بهنگرش، پايين 
ان و ترس از ها در كودك مخدرمنفي در مورد استفاده از
نگرش منفي بر ، )16/2 ±97/0(خطر دپرسيون تنفسي 

   .بود) 39/2±44/1( را به خاطر نمي آورند دن دراينكه شير خورا
يل  فارغ التحص85بر روي Salentera پژوهش 

 آنها نگرش مثبت در  درصد86رشته پرستاري نشان داد كه 
مورد درد كودكان داشته اند، اما آگاهي بخصوص در 

تحقيق . )14(درد ضعيف بوده است زمينه درمان و ارزيابي 
Plaisance  آگاهي و  پرستاران درصد64نشان داد كه 

  .)15( در درمان استاندارد درد دارندنگرش ضعيفي 
  ــانگين امتيــازات در رابطه با نحوهدر بررسي مي
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عملكرد، پايين ترين امتيازات به ترتيب مربوط به، عدم 
، عدم )05/0±23/0( استفاده از روشهاي ارزيابي درد

 LPي مانند ياستفاده از ضد دردها قبل از پروسيجرها
(Lumbar puncture) ،BM (Bone marreun) و ...

  .بود) 24/0±05/0(
شان داد كه  و همكارانش نOzerيافته هاي تحقيق 

اكثر پرستاران آگاهي ناكافي در مورد بررسي و درمان درد 
 4/47همچنين در زمينه عملكرد نشان دادند كه داشتند و 

 پرستاران رفتار بيماران را براي تعيين شدت درد درصد
وشهاي  درصد آنها ر5/74 مشاهده نمي كردند و بيماران

  .)16( ارزيابي درد را بكار نمي بردند
Vincent  با عنوان در پژوهشي و همكارانش

پرستاران در مورد درد  نگرش و عملكرد آگاهي،
 پرستار نشان دادند كه اكثريت 67كودكان بر روي 

پرستاران آگاهي و نگرش مثبت در مورد كاهش درد 
عامل و مانع در برابر كودكان داشتند و آنها مهمترين 

عملكرد عدم تسكين درد كودكان را عدم تجويز داروي 
مسكن و ناكافي بودن تجويز از سوي پزشكان عنوان 

  .)17( كردند
نگرش و عملكرد متوسـط پرستــاران آگاهي، 

 اطالعات و هيدرد كودكان نشان دهنده عدم ارا در اداره
  و جهت اداره درد بهترآموزش كافي به آنهاست
 برنامه هاي آموزش كوتاه ،كودكان بستري در بيمارستان

، لند مدت پرستاران در مورد مفهوم دردمدت و ب
خطرات  روشهاي ارزيابي درد، درمان دارويي درد،

آشنايي با روشهاي غير  خطر اعتياد، يدها،ئوياستفاده از اپ
دارويي اداره درد، درمان درد رويه هاي درماني مانند 

LP ،BMس از جراحي، درد سوختگي و ، درد پ ...
ها توصيه  به بيمارستان عالوه بر آن .پيشنهاد مي گردد

 حياتي در بيماران مي شود درد را به عنوان عالمت پنجم
در نظر بگيرند و مقياس سنجش بخصوص كودكان 

مناسبي از درد كودكان را انتخاب، به پرستاران آموزش 
  . و درد را در پرونده بيمار ثبت كنند

 

  :نتيجه گيري

نگرش و  اين مطالعه اهميت بررسي آگاهي،
 مورد اداره درد كودكان عملكرد پرستاران را در

و نشان مي دهد پرستاران نياز به  مشخص مي كند
در درمان درد، استفاده از مخدرها آگاهي بيشتر در مورد 

دپرسيون تنفسي و  خطر اعتياد، درمان غير دارويي، خطر
  . رد دارندروشهاي ارزيابي د

  
  :دانيتشكر و قدر

م از زحمات معاونت محترم يبر خود الزم مي دان
 بودجه جهت تامين شهركرد،علوم پزشكي  دانشگاهپژوهشي 

از كليه اعضاي محترم كميته تحقيقات  ،اجراي اين پروژه
 انپرستاري و پرستاران پرسشگر كه صميمانه با اينجانب

هاي  م بيمارستانپرستاري محتر همكاري داشتند و پرسنل
 ، هاي صميمانهآموزشي شهرستان شهركرد جهت همكاري

  .ميكنقدرداني 
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