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 یفیک ي مطالعه کی: مارستانیکودك در ب يدوران بستر یط نیوالد يازهاین
 

 4شیرین حسنوند ،3مریم رسولی ،2عباس عباس زاده ،1یسلمان رین 

 
 رانیا ،زدی ،یزد یصدوق دیشه یعلوم پزشک دانشگاه ،ییو ماما ي، دانشکده پرستارگروه کودکان ،اریاستاد .1

 رانیا ،تهران ،یبهشت دیشه یعلوم پزشک دانشگاه ،ییو ماما يپرستار ، دانشکدهیو جراح یگروه داخل ،استاد .2

 رانیا ،تهران ،یبهشت دیشه یعلوم پزشک دانشگاه ،ییو ماما ي، دانشکده پرستارگروه کودکان ار،یدانش .3

 رانیا ،خرم آباد لرستان، یعلوم پزشک دانشگاه ،ییو ماما ي، دانشکده پرستاریجراحو  یگروه داخل ار،یاستاد .4
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  مقدمه

 يو ي  از آن، خـانواده  یو بحـران ناشـ   مارستانیشدن کودك در ب يبستر
اصـلی تـنش و اضـطراب بـراي      دالیـل یکـی از  و  1دهد یقرار م ریثارا تحت ت

خـود   يدر نقـش والـد   رییـ دچـار تغ  والـدین  کـه  يطـور  هبـ  3،2اسـت.  هخـانواد 

 .مانند یم مارستانیدر ب با اوشدن کودك، همراه  يو همزمان با بستر 4وندش می
ایـن دوران   در راس ناباوري، گنـاه، خشـم و عصـبانیت و ناامیـدي     ها احسا آن

شـدن کـودك و    يبسـتر  تیـ بنـا بـر ماه   گـر، ید ياز سـو  3،2.دکننـ  مـی تجربـه  

نیازهاي طبیعی والـدین از   ،يدر مدت زمان بستر نیرورت همراه بودن والدض
روحـی و   يازهـا ین ،یبهداشـت  يازهـا یجمله غذا خـوردن، اسـتراحت کـردن، ن   

نیازهـاي   اگرچـه  ،درواقـع  5.دنشـو  یمـ  رییـ دچـار تغ اقتصادي  يازهاین و روانی

  6.اهمیت داردنیز  نیتوجه به نیازهاي والد مهم است؛ اما کودك
 شوند یم روه ب ور هایی کودك با چالش شدن يدر زمان بستر نیلدوا

و  تیسازش با عدم قطع ،يریادگی يمواجهه با مرزها، تالش برا که شامل

 نیدر اپرستاران بتوانند  که یدرصورتدوباره است.  یابی نانیاطم يجوو جست
 نیمرا تأ شانیازهاینو  با والدین داشته باشندالزم را  يها همکاري طیشرا

کودك خود  نموده و ازغلبه  ها چالش نیبر ا یراحتبه  توانند یم ها ، آنکنند

  4.به خوبی حمایت کنند

 یو عاطف یجسم ازهايیني  از عهدهبتوانند  نیوالد که نیبراي ا ،درواقع
کودك  ماريیاز ب ناشی کهها  آن ازهايینآن دسته از  باید ،برآیندکودك 

 سازش ییو توانا رو شده روبه کودکشان با بیماري توانندب تا 7شود نیتأم، است

برآورده  نیوالد يازهایکه ن یزمان ،مقابل ي در نقطه 1.را کسب کنند طیبا شرا
 به کودك والدینو اضطراب  آنان شدهتواند منجر به نارضایتی  مینشود، 

 يتردر زمان بس نیوالد یله که تمامامس نیبا تمرکز بر ا نیبنابرا 7.شود منتقل

ن با یمراقب ارتباط تنگاتنگ ؛کنند یرا تجربه م یمتنوع يازهایکودك، ندن ش
 9.ضروري استنیازهاي آنان  سازي و برآورده ییشناساجهت  نیوالد

یا  ندارند شانیازهاینابراز  به تمایلی والدینکه بعضی از  کردتوجه باید  

 از کودكمراقبت  دراثر نامطلوبی  اندتو میامر هستند و این  آنابراز از  ناتوان
 ها يریگ میمراقبت از کودك و تصم در نیوالداز  یبرخاگرچه  10.داشته باشد

 اسحساو اغلب  یستندنراحت  مارستانیب طیدر مح اما ،مشارکت دارند

 ،نیمراقبو  نیممکن است والد ،نیچن هم 9.دکنن می یتیکفا یو ب یدرماندگ
که  با وجود آن ،اشند. براي مثالب تهداش ازهاین ي درباره یو درك متفاوت هانظر

که به خانه بروند و استراحت کنند،  کنند یم هیتوص نیپرستاران به والد شتریب

 يسازگار روش کی ه،یتوص نیکه ا کنند یفکر م نیدرصد از والد 22تنها 

 چکیده 
. با توجه به است نیاصلی تنش و اضطراب براي والد دالیلیکی از  مارستانیشدن کودك در ب يبسترهدف: زمینه و 

به شمار  يضرور يها، امر و برآورده کردن آن نیمابه منظور ت نیوالد يازهایمراقبت خانواده محور، درك ن ي هیارا تیاهم
 .انجام شد مارستانیکودك در ب يبستر وراند یط نیوالد يازهایدرك ن مطالعه با هدف این د.آی یم

کودکان  نیز والدنفر ا 18. بود يپژوهش کیفی با رویکرد تحلیل محتواي قرارداد ،حاضر ي مطالعهها:  مواد و روش
و عمیق  ي مورد مصاحبهو شدند انتخاب  روش هدفمند به ،1391هاي شهر یزد در سال  در بخش اطفال بیمارستان بستري

 .صورت گرفت کیفیمحتواي  یلتحل روشاده از ها با استف داده لیوتحل هیقرار گرفتند. تجز نیمه ساختاریافته
اطالعات،  افتیبه در ازین ي طبقه 5 شامل را آشکار کرد که خود يتداوم نقش والد یمضمون اصل ،ها داده لیتحلها:  یافته

 بود. خاطر نانیبه اطم ازین و یطفعا - یروان تیبه حما ازین ش،یبه آسا ازیبه مشارکت در مراقبت، ن ازین
و تالش در جهت  نیوالد ي شده ییشناسا يازهایپرستاران با تمرکز بر ن که است ضروري ،ها افتهی بنا بر :گیري نتیجه

 . مراقبت از کودك فراهم آورند تیفیک بهبود جهیو در نت يحفظ نقش والد يرا برا نهیزم ،ها آنبرآورده نمودن 

 یفیکودك، مطالعه ک ن،یوالد ،ازین ها: کلیدواژه
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در  کارکنان یگزارش شده است که نگران گرید پژوهشیدر  .است مفید
نگران  زین نیکه والد کنند یمگمان ها  آن .تاس تانتقال اطالعا ي مورد نحوه

اطالعات چگونگی انتقال در مورد  نیوالد که یدرحال ؛عامل هستند نیا

 نیها مهم است. بنابرا ه شده براي آنیبلکه صحت اطالعات ارا ستند،ینگران ن
هنگام بستري  را در نیهاي والد استرس و ازهاینتصور کنند که  دیپرستاران نبا

  11.شناسند یم خوبیبه شدن کودك 

هـا   و برآورده کـردن آن  نیماآشنایی با نیازهاي والدین جهت ت ضرورت
 ضـروري اسـت   نکته نیتمرکز بر اعالوه،  به 12یکی از وظایف پرستاران است.

ــه  یکــودك مـ  شـدن  يدر دوران بســتر نیوالـد  يازهــایکـه ن  ــد وابسـته ب  توان

مختلـف   قـات یدر تحق یازهـا ن ییشناسـا  ،نیبنـابرا  .، زمان و مکان باشدهنگفر
و  بسـترها ر لـزوم انجـام مطالعـه د    . ایـن امـر  باشد گریکدیتواند متفاوت از  یم

زمینـه   تـوان  یمـ به دنبال انجام این تحقیقات،  13.طلبد یرا م هاي مختلف زمینه

شـدن   وردهآرا بـه بـر   يریو مس دکر لیمحور را تسه مراقبت خانواده يبرقرار
ــراین،عـالوه   14.گشــود یافتیـ اقبــت دراز مر تیو جلــب رضـا  ازهـا ین درك  ب

مهـم   یموضـوع ، مارستانیشدن کودك در ب يبه دنبال بستر نیوالد اتیتجرب

 نیدوالـ  نیازهـاي  نیـی با هدف تب این مطالعه 15.شود یمحسوب م ینمراقب يبرا
 .انجام شد در بیمارستان کودك يبسترطی دوران 

 
 ها روش مواد و

 18 .انجـام شـد   يقـرارداد  يمحتـوا  لیلبا رویکرد تح حاضر یفیک قیتحق
 يهـا  صیتشـخ  يکـه کودکـان آنـان دارا    ینیمـادر) از والـد   14پـدر و   4( نفر

ــاری(ب مختلــف  ــحــاد   يمـ ــوده  ایـ ــال   مــزمن) بـ از  1391-1392انــد، در سـ
 .ندشدبر هدف انتخاب  یبه روش مبتن زدیمختلف شهر  يها مارستانیب

قدرت  شامل لعهبه مطا والدینمورد نظر جهت ورود  يها یژگیو
بودن کودك  صیترخ در حال و تجربه خود انیب يبرا لیتما ،برقراري ارتباط
 .بود از بخش اطفال

 ، قبل از شروعکنندگان مشارکت ي جهت شرکت آگاهانه و داوطلبانه

هدف مطالعه و  انیکه بعد از ب شدکتبی تهیه  ي نامه تیفرم رضا ،مصاحبه

 تیرضا ق،یروند تحق یچگونگ ي کنندگان درباره به مشارکت حیتوض
که در  ه شدداد نانیکنندگان اطم به مشارکت همچنیند. گردیآگاهانه اخذ 

هد ماند آنان محرمانه خوا يه شده از سویاطالعات ارا ،قیتحق مراحل یتمام

توانند از  می ي مطالعه، در هر مرحله از تحقیق در صورت عدم تمایل به ادامه و
 آن خارج شوند.

باز  هاي الوس با افتهیساختار مهین ي ها از مصاحبه داده يآور جهت جمع

شد  یکه چ دییلطفا بفرما شهیم"عبارتند از:  ها الوساز  يا استفاده شد. نمونه
 يبستر ي شما که بچه یدر مدت"، "؟شد يبخش بستر نیشما در ا کودك

 انخودترا در  يازین گونه نیاچرا "، "؟دیرا تجربه کرد ییازهایچه ن ،بود
 باگر  کنندگان، مصاحبه و بر اساس پاسخ مشارکت "؟دیکرد یاحساس م

در " ای "دیمورد بزن نیمثال در ا کی فالط شهیم"مانند:  یکنکاش هاي الوس
 . دادادامه کار را  "دیده حیتوض شتریلطفاً ب دیموضوع که گفت نیرابطه با ا

مل کنندگان انتخاب شد که شا مشارکت لیتما برحسبمحل مصاحبه 
ها به  مدت زمان مصاحبهبود.  نیکار والد محل ایاتاق کنفرانس بخش، منزل 

بار مصاحبه انجام  دوکنندگان  نفر از مشارکت 3با  .بود قهیدق 40طور متوسط 

 ،شباعو تا حصول به اد مصاحبه انجام ش 21 ،نفر 18شد که درمجموع با 
بط، بالفاصله به ها پس از ض مصاحبه .کلیهافتیها ادامه  داده يآور جمع

هر بازنویسی و تحلیل پس از  ند وشد يبردار  ادداشتیصورت کلمه به کلمه 

 شد. میبعدي انجام  ي مصاحبه ،مصاحبه
 هر مصاحبه،  متنبازخوانی بار  نیچندها، پس از  جهت تحلیل داده

و به صورت   خالصه ییمعنا يمشخص شدند. سپس واحدها ییمعنا يواحدها

در  ییمشابه از نظر معنا يکدها ،يبعد گامشدند. در  انیب یانتزاع يکدها
طبقات  ،گریکدیبا  بیدر ترکطبقات  نیسپس ا .ندرفتگقرار  کسانیطبقات 

 یمعان يساز به منظور آشکارطبقات  ،تیدر نها .را به وجود آوردند تر بزرگ

 16.شدندقرار داده  یانتزاع يریسطح تفس کیشان در  یضمن

ــرا ــانیاطم يبـ ــار از اعت نـ ــهیبـ ــا از افتـ ــوالن  هـ ــاس طـ ــا   یتمـ ــدت بـ مـ

هـا   داده لیـ و تحل يآور جهـت جمـع   ادیکنندگان و گذراندن زمان ز مشارکت

 يآور چندگانـه جهـت جمــع   يهـا  روش يریکـارگ  بـه . محقـق از  داسـتفاده شـ  
در عرصـه،   ادداشـت یمصـاحبه و   قیاز طر که يطور به ؛دکراطالعات استفاده 

ــ .ندشـد  يآور هـا جمــع  داده  توســط شــده يکدگـذار  يهــا صـاحبه م نیهمچن

ــدگان مشــارکت ــرار گرفــت؛  کنن ــازبینی ق ــد مــورد ب کــه بعــد از  صــورت نیب
شد تـا از   داندهگرکنندگان باز ها به شرکت ها، بخشی از آن مصاحبه يکدگذار

 نیا برتالش  قیتحق نیحاصل شود. در ا نانیها اطم کدها با تجارب آن قیتطب

ع انجام شود. محقق براي اطمینان از ثبات در تنو بیشترینبا  يریگ نمونه که بود
ها از بازنگري همکاران و بازبینی مجدد کدها استفاده  وتحلیل داده روند تجزیه

بـراي   شـده  گـردآوري و طبقات ها، کدها  ترتیب که متن مصاحبه نبدی ؛درک

نظـرات  و از شـد  راهنما، مشاور و همکاران آشنا با تحقیق کیفـی ارسـال    اساتید
اطـالع   ،هوتحلیل و تفسیرهاي صورت گرفت مورد صحت روند تجزیه رد ها آن

بـازبینی مجـدد    نظـور کدگذاري هر مصاحبه، بـه م  حین ،. همچنینحاصل شد

بـراي افـزایش   . شـد قبلـی مراجعـه    ي هـاي کدگـذاري شـده    کدها بـه مصـاحبه  
 نـد یآفر و هدفمنـد  قیـ دق فیتا با توص کرد ها، محقق تالش افتهیپذیري  انتقال

 فراهم کند. زین گرانید يرا برا قیروند تحق يریگیامکان پ ،قیتحق
 

 ها یافته

کودك، با  16 نیمادر) از والد 14پدر و  4نفر( 18مطالعه، این در 
روز  4/6 ± 9/9بستري مدت طول و سال 85/40 ± 71/46 یسن نیانگیم

الزم به ذکر است که در مورد دو کودك، با هر دو والد  .شرکت داشتند
نشان  1 ي در جدول شماره فردي والدین مشخصات صورت گرفت.مصاحبه 

 داده شده است.
تحت عنوان  مطالعه اصلی مضمون يریگ ها منجر به شکل داده لیتحل

 افتیبه در ازین" طبقاتاز متشکل که خود  گردید "يتداوم نقش والد"
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–یروان تیبه حما ازی، نشیبه آسا ازیبه مشارکت در مراقبت، ن ازیاطالعات، ن

 باشد. می "خاطر نانیبه اطم ازیو ن عاطفی

 يتداوم نقش والد
به  ازین جمله از یمتفاوت يازهاین ،کننده در مطالعه مشارکت نیوالد

 تیبه حما ازی، نشیبه آسا ازیبه مشارکت در مراقبت، ن ازیاطالعات، ن افتیدر

 نیل بروز چنیدال کردند.خاطر را تجربه  نانیبه اطم ازیو ن عاطفی–یروان
 نیوالد درواقعنهفته است.  يبه تداوم نقش والد ازین ي هیدر سا ییازهاین

 ،مارشانیمرتبط با کودك ب لیمساخواستار آن هستند که در رابطه با تمام 
 مشارکت داشته مراقبتامر در فت نموده و ایدر حیو صح یاطالعات کاف

-یو روان یسمج يازهاین نیمات يبرا تیحما افتیدر ازمندین نیبنابرا باشند.

 دوباره ،اند که از دست داده را يخاطر نانیتا بتوانند اطم هستند؛خود  یعاطف
در . ندکن فایا دیجد طیخود را در مح يوالد يها نقش و ندورآ به دست

 شوند. ارایه می کیبه تفک مضمون نیاي  ادامه، طبقات تشکیل دهنده

 اطالعات افتیدرنیاز به . 1
 افـت یدر مارسـتان، یدر ب يکودکـان بسـتر   نیدمهـم والـ   يازهاین از یکی

 گـاهی از ماهیـت بیمـاري   نیـاز بـه آ  کـه  اظهـار داشـتند    نی. والدبوداطالعات 

بـا   ییآشـنا  ،بخـش شنا شدن با قوانین آ ،یند مراقبتمطلع شدن از فرآ،کودك
 سیمادر کودك نوپا مبتال به وار .شنایی با تیم مراقبتی دارندآ فیزیک بخش و

 داشت: انیب گونه نیا يمر
گفتم نه  ه؟یچ یدونیم سیاز پرستارا گفت وار یکیکه اومدم  یموقع" 

و با  هیحالت بادکنک هی يمر سیو گفت وار نشون داد ویو بعدش اندوسکوپ
 ).پلمید -ساله 30مادر( "نشونم داد. دنیخط کش

 داشت: انیطور ب نیهم ا یمادر کودك مبتال به کاوازاک
جواب  کوتاه و مختصر یلیپرستارا خ یداشتم ولال ؤس یلیمن خب خ "

شد و فردا که دکتر  یهم مي رواالم ووس ي شدن و من همه یدادن و رد م یم
 ).پلمید فوق -ساله 35(مادر ."دمیپرس یاومد از اون م یم

 به مشارکت در مراقبت ازین .2
تمایل به همکاري در  شامل ماریبه مشارکت در مراقبت از کودك ب ازین

 و یی، تمایل به همکاري در مداخالت تشخیصی و درمانیمداخالت دارو
 یمادر کودك نوپا مبتال به لوسم .بودها  در تصمیم گیري مشارکتتمایل به 

 نیچن نیادارو به کودك  زیمشارکت خود در تجو رشیبه پذ ازیدر رابطه با ن
  :دیگو یم

 و من به کنه یم هیگر ادیقراره و ز یب یلیخاص و خ یلیمن خ ي بچه"
وصل  کروستویو م زمیر یکه داروهاشو بذارن من خودم م گم یپرستارا م

 .)پلمید -ساله 30(مادر ".برن کشیپرستارا نزد ذارهیام نم کنم و بچه یم

به مشارکت در مراقبت از  ازین ي پدر کودك مبتال به لنفوم هم درباره
 داشت: انیب گونه نیافرزندش 

باشم  ششیاومدم چندساعت پ ها هست که من وقت یبعض دینیبب ،خب" 
 ".زمیپرکنم و داروشو بر کروستشویکه کاراشم خودم بکنم مثال م خوام یو م

 .)پلمید –ساله 38پدر (

 

 

 شیبه آسا ازین .3
بـه   ازیـ ، ناحسـاس شـد   يکودکـان بسـتر   نیوالد از سويکه  يگرید ازین

دك، بـودن کـو   يمدت زمان بسـتر  یداشتند که در ط انی. آنان بیود شیآسا
 شیتوانـد آسـا   یبه خواب و استراحت مـ  ازین نیماو ت يا هیتغذ يازهاین نیمات

 قبتطور مداوم جهت مرا همادر کودك ب در بیشتر اوقات،. دکن نیمانان را تآ
ــابراین  ؛رددااز کـودك حضــور   ــتغذ يازهــایاسـت کــه ن  ضــروريبن و  يا هی

مـادر   سـتان، ماریب نیبر اسـاس قـوان   .دکن نیمات مارستانیخود را در ب یشیآسا
شام)  - ناهار – (صبحانهییغذا ي تواند از سه وعده یکودك به عنوان همراه م

شـده   عیـ وزت يغذا یکنندگان اظهار داشتند که گاه مشارکتاما  ؛دکناستفاده 

اي  در پـاره  تند.را داشـ  تغییـر آن  يست و تقاضـا نی رشیاز لحاظ طعم مورد پذ
خـواب بـودن    ایـ خـش و  به علت عـدم حضـور مـادر و کـودك در ب    اوقات، 
. مـادر  شـود  غـذا نمـی   افـت یغذا، مادر موفق بـه در  عیدر ساعات توز کودك

 گفت: نیچن نهیزم نیدر ا یکودك نوپا مبتال به پنومون

 کردیم ویبستر يبود و تا کارا 9تو بخش ساعت  اومدم یبار وقت هیمن "
ه بودم نه و من شام نخورد ای يخورد يزیچ دنیو پرستارا هم نپرس دیطول کش

شدم و سردرد شده بودم و  داریب یو نصف شب از گرسنگ دمیو گرسنه خواب
 .)پلمید –ساله 22(مادر  ".دمیچیتا صبح بخودم پ

کنندگان به آن  بود که مشارکت يگریدنیاز  ،به خواب و استراحت ازین

روز در حالت  شبانه یمادران تمام وقت خود را در طر بیشتاشاره داشتند. 
 صورت در ایو  گذراندند می کنار تخت کودكدر یصندل يونشسته بر ر

اغلب در  .کردند استراحت می در داخل تخت کودك یخال وجود فضاي
 بالش( خواب يالزم برا لیوسا ؛شد یداده م يتخت همراه به مادراگر  اوقات

و  لیبودن وسا ایمربوط به مه يها یاز کاست ریبه غ. وجود نداشت )پتو و

 زین یطیعوامل مح يسر کیهت خواب و استراحت، وجود الزم ج زاتیتجه
 ،ستارانافراد مانند همراهان و پر ریسا ي از مکالمه یناش يسروصدامانند نور، 

موقع جهت مالقات  یب وآمد رفتاتاق و  يدما ،يکودکان بسترسایر ي هیگر
مادر  آمدند. یم به شمار شیکه مخل آسابودند یاز جمله عوامل ماریکودکان ب

 داشت: انیگونه ب نیا یمبتال به کاوازاکساله،  8دك کو

 یندلو رو ص ستیکه جا ن ام ، تو تخت بچهنجامیاالن چند روزه من ا"
ام درست مراقبت  اگه بخوام از بچه گهیدمم دآمنم  گهیو د دیخواب شهیکه نم

خوب بخوابم و خوب بخورم تا جون داشته باشم که صبح تا شب  دیکنم با
 .)پلمید فوق -ساله 35ر (ماد ".ستمیوا

 یعاطف – یروان تیبه حما ازین .4
 بود. یعاطف - یروان تیبه حما نیوالد ازی، نزهااینیکی دیگر از 

دادن، گوش دادن، آرامش دادن و سنگ صبور  يدواریکردن، ام يهمدرد
 نیرا در والد عاطفی – یروان يازهاین دتوان یم ن،یوالد يشدن پرستاران برا

 :کرد انیطور ب نیباره ا نیدر ا یمادر کودك مبتال به لوسم .ه سازدبرآورد
 دیکه د یوقت يکار ي همه مشغله نیبخش با ا سییرخانم .... به عنوان  "

وقت با ارزش خودشو گذاشت  کساعتیناراحتم و دپرسم اومد و  نقدریمن ا
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با و  دیشد یو روانکاو م یدرمان يانرژ دیرفت یشما م دیمن و من گفتم با يبرا
من مثل  يبرا اشم يها کرد و من فردا گفتم خانم ... حرفمن کامال صحبت 

 .)پلمید -ساله 30(مادر ".شیآت يآب بود رو
 اظهار داشت: نیچن نیا يمادر کودك مبتال به تومور مغز

 هیگر خامیهمش م گهیو د شهیاعصابم خراب م مارستانیب امیم یمن وقت "
که  نیو هم انیپرستارا م یم و بعضکه دردمو بگ ادیب یکی خامیکنم و م

 التیتحص -ساله  22(مادر  ".دنیم يو دلدار فهمنیم ،ننیب یدمو مآ ي افهیق
 .)ییابتدا

 خاطر نانیبه اطم ازین .5
و  تیبه حس امن ازین شامل ي فرعی طبقه ریز دواز  خاطر نانیبه اطم ازین

 ی تشکیل شده است.به خاطر جمع ازین

حـس   نیوالـد  ،يمـار یبـا بـروز ب   کننـدگان  کتمشـار  هـاي  گفتـه  بر اساس
ــد نک یمـ  ــان ــرل شـرا    ییکــه توان ــ طیکنت ــدآمــده را ندا شیپ ــد  یو نمــ رن توانن

داننـد   ینمـ  ایـ دهند و  انجامموجود کودك را  تیمتناسب با وضع يها مراقبت
کـودك   تیبهبود وضـع  يتواند برا یم ییچه کارها شرایطی، نیکه تحت چن

 ،داشـتند   یزنـدگ کـه در   یتیامن اسحسا رهم خوردنببا  ،جهیدر نت باشد.ثر وم
مراجعه  لیدل ،مبتال به تب يمادر کودك نوپا د.وش یمآن دوباره ایجاد به  ازین

 کند: یعنوان م تیبه حس امن ازیرا ن مارستانیخود به ب
باالخره پرستارا  نجایا یعنی؛ ندارم تیام حس امن خونه یمن وقت" 

فهمن و  یبشه اونا باالخره زودتر از من م شیوقت طور هیواردترن اگر بچه 
 .)پلمید فوق -ساله 28 در(ما ".دنیکه بچه الزم داره انجام م ییکارا

 شـوند  نیکـه مطمـ  کننـد   مـی احساس آرامش  یداشتند، زمان انیب نیوالد
در  نـاامنی  حـس  ،يمـار یبـا بـروز ب   .کنـد  ینمـ  دیـ را تهدها  آنکودك  يخطر
 7. پـدر کـودك   دارنـد به کسـب آرامـش    ازین نیبنابراشود؛  ایجاد می نیوالد

 داشت: انیب نیچن یمبتال به لوسم ساله،
 يکه نکنه خدا شمینگرانش م ضهیام مر بچه نمیب یپدرم، خب م هیمن  "

اونا  ضهیشون مر بچه یوقت نینجوریبشه حاال کال پدر و مادرا ا شینکرده طور
 مارستانمیب ست،یبابت بچه خب راحت ن الشیآدم خ گهیهمش نگرانن د

 60(پدر  ".شه ینم شیراحت بشه که باالخره حاال طور المونیتا خ میاریم
 .)پلمید -ساله

داشتند  اظهار نی. والدبود یبه خاطر جمع ازی، ناتطبقریزاز  گرییکی د

 ییازهاین نیتر از مهم یکی ،کودك طیشرا ي که خاطر جمع بودن درباره
 طیدر شرا دیدچار ترد نیوالد يماریند. با بروز بتجربه کرد ها آنکه است 

 ثبات بی جودمو داریپا تیهر لحظه ممکن است وضع که نی. اشوند یحاکم م
 د.وش مینان آدر  یخاطرجمع باعث سلب کند، رییشود و حال کودك تغ

 داشت: انیب گونه نیا یبه خاطر جمع ازین ي درباره ابتیمادر کودك مبتال به د

چون همش تو دلم  ستمیطر جمع خب نمن خا یاالن حالش خوبه ول " 
که خاطر  اموخیم .هبشه مث قبل و غش کن يآشوبه که نکنه دوباره اونجور

 .)ییابتدا التیتحص -ساله  27مادر ( ".جمع باشم و همش حواسم بهشه

 
 
 

 کنندگان مشارکتفردي  هاي گییژو: 1جدول 
 

 کننده در مصاحبه والدین شرکت
 مادر پدر

 اد (درصد)تعد تعداد (درصد)

 
 تحصیالت

 5) 7/35( 1) 25( زیر دیپلم
 6) 86/42( 2) 50( دیپلم

 3) 44/21( 1) 25( باالتر از دیپلم
 

 شغل
 13) 86/92( 0) 0( دار خانه

 1) 14/7( 2) 50( کارمند
 0) 0( 2)50( آزاد

25/40 ± 97/11 ر انحراف معیا ±میانگین     سن (سال)                76/5 ± 07/30 
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 طبقاتریزو  طبقات، : مضمون اصلی2جدول 
 

 مضمون اصلی
         

 طبقات 
         

 طبقاتزیر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تداوم نقش والدي
 

 
 

 نیاز به دریافت اطالعات

 
کودكگاهی از ماهیت بیماري نیاز به آ  

یند مراقبتنیاز به مطلع شدن از فرآ    
بخششنا شدن با قوانین آنیاز به   

فیزیک بخش با  ییآشناز به نیا  
شنایی با تیم مراقبتینیاز به آ  

 

 
 نیاز به مشارکت در مراقبت

 به همکاري در مداخالت دارویینیاز 
 به همکاري در مداخالت تشخیصی و درمانی نیاز

 در تصمیم گیري هابه مشارکت  نیاز
 
 

 
 عاطفی -نیاز به حمایت روانی 

 

  نیاز به درك شدن
 نیاز به امید

 نیاز به آرامش 
 

 سایشآبه نیاز 

 
 

 

 ، نیاز به خواب و استراحتز به تغذیهنیا
 
 

 ، نیاز به خاطر جمعینیاز به حس امنیت نیاز به اطمینان خاطر

 بحث

ــد ي شـده  تجربـه  يازهـا ین از یکننـدگان حـاک   مشـارکت  اظهـارات   نیوال
به  ازیعات، ناطال افتیبه در ازین است که شامل مارستانیدر ب يکودکان بستر

به  ازیو ن عاطفی – یروان تیبه حما ازین ش،یبه آسا ازیمشارکت در مراقبت، ن
 باشد. می خاطر نانیاطم

 نیوالد يازهایاز ن یکیبه عنوان که اطالعات  افتیبه در ازیدر رابطه با ن
و همکاران  Bellou ي توان به مطالعه یم است؛کودك  يدوران بستر یدر ط

 مـاران یب يهـا  از خانواده ياریبستحقیق،  هاي این یافته بنابر .اشاره کرد )2007(

ــفـراهم کـردن مراقبـت     ي دربـاره  یدانـش کـاف   مارسـتان یدر ب يبسـتر   ازثر وم
ــد مارشـان یب ــدینبنـابراین   .را ندارن  شــرفتیپ ي دربـاره  یاطالعــات افـت یدر ازمن

 17.دهسـتن  یو مراقبت عمـوم  يمراقبت پرستار ي درمان، برنامه ،يماریب طیشرا
Miles )2003 ( وMelnyk و همکاران )ییهـا  تیـ از حما یکـ یهم  ،)2000 

 يهـا  تیـ شـود را حما  یه مـ یارا مارستانیدر ب يکودکان بستر نیوالد يکه برا

 Hallstrom) و 2003( و همکاران Shields 18، 19.اند هکرد یمعرف یآموزش
 نیوالـد  يبـرا کنند که فراهم کردن اطالعات  یم انیب زین ،)2002و همکاران (

اطالعـات   .ها اسـت  خانواده ازیمورد ن يها تیحما نیتر یاتیاز ح یکی مارانیب
در طـول   نیوالـد  يسـازگار تواند بـه   ینه تنها م مارستانیشده در ب گردآوري

ــکــودك کمـک   يمـدت بســتر  ــت از  تیریمــد تیـ تقو دربلکــه  ،دکن مراقب

 و همکاران Thompson 1، 20.شود یمواقع  مفید زین صیکودك بعد از ترخ
در  يکودکـان بسـتر   نید کـه والـد  نـ کن یمـ  دیـ کأتله امسـ  نیـ بر ا زین ،)2003(
هـا و   ه به پرسـش و صادقان حیصر يها پاسخ افتیدر ازمندیهمواره ن مارستانیب

 یاطالعـات  يازهـا ین جوابگـویی صـحیح بـه   به دنبال  .اطالعات هستند افتیدر
بد. ایـن امـر باعـث    ای میش ها کاه از ندانسته یاسترس و اضطراب ناش ن،یوالد

کودکـان   نیوالد ،درواقع 21شود. در والدین می تیحس آرامش و رضا ایجاد
 هستند.اطالعات  افتیخواهان در ،یمراقبت ي زمینهدر هر  يبستر

هـاي  ازیناز  گریدیکی  ،یعاطف - یروان يازهایمطالعه، ن جیبا توجه به نتا
ــ  والـدین اسـت.   ــه همـدرد   يهـا  وهیپرســتاران بـه ش کــردن،  يمختلـف از جمل

در  یدادن، گـوش دادن، آرامـش دادن و ســنگ صـبور شـدن ســع     يدواریـ ام

بـه منظـور    يا مطالعـه  ،)2012( و همکاران Adamson. شدند مین این نیازات
انجـام   يگرانـدد تئـور   ي وهیبـه شـ   یعـاطف  تیـ از حما مارانیب دگاهید یبررس

 ق،یـ ارتباط عم ،یشامل همدلها  تل روایهاي حاصل از تحلی درون مایه ند.داد
فـرد در نظـر گـرفتن     هدادن، منحصـرب  يدواریـ حضور و در دسترس بـودن، ام 

و  Hopia 22.دوسـتانه بـود   طیو محـ  یمشـرب  خـوش  ،یتیحما يرفتارها مار،یب

 ودکـان ک نیوالـد  یکـه گـاه   کردنـد موضوع اشاره  نیبه ا ،)2005( همکاران
از  یناش یعاطف يها کودك و تجربه يرمایب طیشرا ي درباره ،دارند ازین ماریب

مهم است کـه پرسـتاران در    شانیبرا همچنین، .دل کنند و آن با پرستاران درد
 گـوش  ها آن يها ه صحبتو ب داشته باشندکنارشان حضور  یزماني  برهه نیا

 ي احساسـات و عواطـف تجربـه شـده     ي وجـو کـردن دربـاره    دهند و بـا پـرس  

ــه ب آن ن،یدوالـ  ــهــا را ب ــدکن قیتشــو شــانجاناتیه خــتنیر رونی و  Potter 9.ن
Fogel )2013(، کـردن و   یدادن، همـدل  يدواریـ ام ،یانسان يازهایبرآوردن ن

 جادیدر اثر وم یمراقبت يرفتارها نیتر دهنده را از جمله مهم قلب ور قوتحض
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مطالعات  نیحاصل از ا يها هیما درواقع درون 23.کنند یم یمعرف شیحس آسا
چـرا   می باشـد؛ همسو  کنونی ي مطالعه یعاطف - یروان يازهاین ي هیما با درون

زا بـه   تنش يامر اي زمینهدر هر  والدین يشدن کودك برا يبستر ي تجربه که
 .رود می شمار
. اسـت خواب و استراحت  ه،یمربوط به تغذ يازهایشامل ن شیبه آسا ازین

Conner  وNelson )1999(، نیوالـد  يازهـا ین ي نهیدر زم یقیتحق یط زین 
 کـانی مبه داشـتن   ازیکنند که ن یم انیب ژهیدر بخش مراقبت و يکودکان بستر

 یاصـل  يازهـا یجملـه ن  ازآرام و غـذا  محـیط  خـواب،   لیاستراحت، وسا يبرا
ــب ،)Croft )1999و  Ramritu 24.اسـت  ــد  یمـ  انی ــد کـه وال کودکــان  نیکنن
غذا و  نیمات ي نهیدر زم تیدارند که شامل حما یکیزیف تیبه حما ازین يبستر

 ییبه منظـور شناسـا   يا مطالعه یط زین ،)1390(ینیام دیس 25.محل خواب است
 جـه ینت نیمهاباد به ا ینیامام خم مارستانیب در يبستر کودکان     مادرانِ يازهاین

 مکـانی مناسـب، حمـام،    يبه غذا ازیشامل ن ،مادران یکیزیف يازهایکه ندیرس
 ي در مطالعه 26.است شدهتوجه به آن خواب و استراحت است که کمتر  يبرا

 شـان در ینیازهابـه  داشتند که والدین عقیده  بیشتر ،)1387ان (کریمی و همکار

 McCann ي بر اساس مطالعه 27.شود نمی اهمیت دادهمورد آسایش و راحتی 
 هـا  آنخـواب   يسـوء بـر الگـو    اتاثرتواند منجر به بروز  یامر م نیا ،)2008(

کردنـد   انیـ مـادران ب کنونی،  ي در مطالعه 28.شود ابمانند کاهش ساعات خو
توانند اسـتراحت   ینم وآمد رفت، سروصدا و زیاد نوردلیل به شب  یکه در ط

 Mullington و Haack. شـود  ینمـ  نیماتـ آنـان   ازیـ مورد ن شیآساو کنند
 ،یصـندل  يبـر رو  دنیخواب ن،یوالد دنیخواب يامکانات الزم برا نبود ،)2005(

و  يکودکان بســترریاز سـا  یناشـ  يسروصـدا  زات،یـ از تجه یناشـ  يسروصـدا 
 یخواب معرفـ  ي برهم زنندهافراد را از جمله عوامل  ي المهاز مک یناش يصدا

عملکـرد و سـالمت    افـت ، وخـو  در خلق اتیرییتغ به دنبال این عوامل، .کردند

را  نیوالـد  يمناسـب بـرا   طیشـرا  نیماکه لزوم توجه به ت آید پدید می جسمی
 نیماتـ اسـت کـه    نآاز  یمطالعـات مختلـف حـاک    يهـا  افتـه ی 29.دهد ینشان م

 یبخشـ ، خواب و اسـتراحت بـه عنـوان    هیتغذجمله از  نیوالد یجسم يازهاین
به عنوان همراه در کنـار   نیوالد يریگقرار .است مازلو يازهایناز هرم  یاساس

ران پرسـتا  از سـوي نـان  آ ي هیاول يازهایاز ن یپوش چشممنجر به  دیکودك نبا

هـم   نیوالد يازهاین به ،کودك يازهاین نیماتبه موازات  پرستاران باید .شود
 .دنرا انجام دهالزم  هاي اقدامها  نآ نیماتو در جهت  نمودهتوجه 
 ،دارو زیتجـو  هنگـام در  ژهیـ به مشارکت در مراقبت از کودك بـه و  ازین
 نیوالد .هاي والدین استازین از گریدیکی  یاتیم حیو کنترل عال يریگ رگ

 رشیپـذ  رنـد. بنـابراین،  دا شـان ماریب به مشارکت در مراقبت از کـودك  لیتما

د و عـدم  وشـ  یپرستاران باعث بـروز حـس آرامـش مـ     از سويمشارکت آنان 
ــدرا اســترس و اضــطراب  ،يهمکــار رشیپـذ  ــه وجــود نیدر وال . آورد مــی ب

Kyritsi هـاي  رویههنگام  مایلند نیکه والدکنند یم انیب ،)2004( و همکاران 
 يهمکـار  شیهـا باعـث افـزا    حضـور آن  .حضور داشته باشندکودك  یدرمان

خواهنـد   تیـ امن اساحسـ  نیـز  نیوالـد  از طرفـی،  .دوش میکودك با پرستاران 

احسـاس  از  يتـر  قیـ مشارکت در مراقبت از کودك حـس عم  ،درواقع 30.کرد

راین، بـ   عـالوه  31.دهد یمادر از کودك شکل م یمراقبت ي در تجربهوجود را 
از  والـد  تیو منجر به بهبود حـس رضـا   یابد میکاهش  ناامنیاسترس و حس 

 لیـ انسـبت بـه تم  پرسـتاران   کـه  در صـورتی  32.شـود  یم يپرستار هاي مراقبت
 ؛نشـان دهنـد   یتـوجه  یبـ  ماریمشارکت در مراقبت از کودك ب جهت نیوالد

بـه   33.گیـرد  یشـکل مـ   نیگناه در والد اسحسا ای تیعصبان ،ياعتماد یحس ب

با مشـکل مواجـه شـوند؛    مشارکت خود براي  نیکه والد یزمان ،گریعبارت د
 34کنند. ی میتیضاراحساس ناه شده ینسبت به مراقبت ارا

بـه   ازین نیکه والد هدد مینشان  تیبه حس امن ازیو ن یبه خاطرجمع ازین
در مطالعـات  دارنـد.   شـان ماریمراقبـت از کـودك ب   ي نـه یدر زم خاطر نانیاطم

ــاد  ســتا  قولـه اشــاره شـده  م نیـ ا ي ســازنده يهـا  لفــهؤمبـه  ف مختلـ  . بـه اعتق

Purssell و While )2012(، نیدوالخاطر  نانیاطم ،يماریدر هنگام بروز ب 
 تخمـین و  هاازین یابیها در ارز آن یاز ناتوان یتواند ناش یکه م یابد کاهش می

رح مطـ  نیـز  ،)2011(و همکـاران    35Maguire.باشـد  کـودك  يماریشدت ب
مجـدد   نـان یبـه کسـب اطم   ازیـ ن احسـاس  نیوالد یطیشرا نیچن درکه  نمودند

کـه   دنشـان دا  ،)2010( و همکـاران  Ferreira ي  همطالعـ هـاي   یافته 36.کنند می

ه یـ ارا يهـا  نسبت به مراقبـت  نانیبه اطم ازین ن،یوالد يهاازین نیتر از مهم یکی
ان کشـ کـه کود  خواهـان آن هسـتند   نیوالـد  ،درواقـع  .شده به کـودك اسـت  

 کیـ  یطـ  ،)2009(و همکـاران   Radecki 37کند. افتیمراقبت را در نیبهتر
 يهـا  تیـ زیو نیالدکه چرا وال ؤس نیبه ا ییگو با هدف پاسخ یفیک ي مطالعه

بحـث   20دهنـد،  یمربوط به سنجش رشد و تکامل کودك را مرتـب انجـام مـ   
 مـه ین يهـا  صـاحبه % مـادر) بـا اسـتفاده از م   91( والد 131متمرکز را با  یگروه

 "مجـدد  یابیـ  نـان یاطم" هوممفنهایتاً مشخص شد که  ند.دادانجام  افتهیساختار
مربوط به سنجش رشـد   يها تیزیجهت انجام و ،نیوالد ي مراجعه یاصل لیدل

 38.باشد یمو تکامل کودك 

پدران  اندك توان به تعداد می کنونی  ي مطالعه يها تیاز جمله محدود
نمود که حداکثر اشاره حاکم بر بخش اطفال  نیقوان به دلیلشرکت کننده 

تنوع در انتخاب مشارکت کنندگان را با محدودیت مواجه نمود. عالوه بر 
جاي ها  تعمیم پذیري یافتهقابلیت به دلیل ماهیت کیفی مطالعه حاضر،  ،این

 مل دارد.تا

 

 گیري نتیجه
کودك در  يتربس مدتدر  نیوالد یاصل ازیمطالعه، ناین  جیبر اساس نتا

به  ازینقش، ن نیتداوم ا يباشد. آنان برا یم يحفظ نقش والد مارستان،یب

مراقبت خانواده محور  تالش پرستاران براي ارایه .پرستاران دارند تیحما
 تیفیبهبود کي والدین و به دنبال آن، ازهایني برطرف کردن  زمینهند توا می

در این  يا مداخله پژوهش هاي مانجارا فراهم نماید. لذا،  مراقبت از کودك
 گردد. پیشنهاد میزمینه 
 

 تعارض منافع
 نویسندگان بیان نشده است.از سوي گونه تعارض منافع  هیچ
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 سهم نویسندگان
 و تدوین مقالهاجرا ی، طراح: سلمانی نیر

 و تدوین مقاله ها وتحلیل داده تجزیه در مشارکت: عباس عباس زاده

 و تدوین مقاله ها وتحلیل داده زیهتجدر  مشارکت: مریم رسولی
  .و تدوین مقالهها  مشارکت در جمع آوري داده شیرین حسنوند:

 سپاسگزاري
ــه   ــن مقال ــهای ــاله برگرفت ــی   از رس ــد اخالق ــا ک ــري ب  16075-12893دکت

و منتخـب  هـاي   بیمارسـتان  کارکنـان و  نیولومسـ  کلیـه باشد. نویسندگان از  می

ــدردانی   ،انـد  اري داشـته ایـن پـژوهش همکـ   کـه در   ینیوالـد  کلیـه  صـمیمانه ق
 .یندنما می
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Original Article 

ABSTRACT 
 
Background and Objective: One of the main sources of tension and anxiety for parents is 

hospitalization of child in hospital. Considering the importance of family-centered care, it is 
essential to understand the needs of parents in order to provide them. This study was 
conducted to identify the needs of parents during child hospitalization. 
Materials and Method: The current qualitative study was conducted through conventional 

content analysis. Eighteen parents of hospitalized children in pediatric ward of hospitals in the 
city of Yazd in 2012 were selected through purposive sampling and semi-structured interviews 
were done. Data analysis was conducted using qualitative content analysis.  
Results: Data analysis revealed “the continuing role of parent” as the major theme. This 

theme is including the five main categories of need to receive information, need to participate 
in care, need to comfort, need to psychological-emotional support and need to peace of mind. 
Conclusion: Based on the results, it is essential that nurses focus on the identified needs of 

parents and try to meet them in order to maintain the role of parent and thus improving the 
quality of child care. 
 
Keywords: Need, parents, child, qualitative study 
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