
بررسی اهمیت و میزان تأمین نیازهاي والدین کودکان بستري : مقایسه دیدگاه والدین و پرستاران

4، رقیه کریمی3، عبداله نوري2، لیال افضلی1مریم شیري

چکیده 
نیازهاي والدین کودکان بستري در بعضی از منابع علمی تا حدودي مورد توجه قرار گرفته است، اما تعداد کمی از هدف :مقدمه و

مطالعات انجام شده، دیدگاه والدین و پرسنل بیمارستان را در مورد اهمیت و میزان تأمین نیازهاي والدین در بیمارستانها مورد مقایسه 
لعه مقایسه دیدگاه والدین و پرستاران در مورد نیازهاي والدین کودکان بستري در بیمارستانهاي کودکان قرار داده اند. هدف از این مطا

دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده است. 
در بیمارستانهاي کودکان دانشگاه علوم 1385و از نوع مقطعی است که در سال یاین پژوهش یک مطالعه پیمایشمواد و روشها :

80نفر از والدین حقیقی کودکان بستري و 150و نمونه پژوهش شامل صورت گرفته پزشکی تهران انجام شد. نمونه گیري به روش آسان 
(کریس جان دوتیر) بود . براي توصیف )NPQ("کودکان بستري پرسشنامه نیازهاي والدین "نفر از پرستاران بود. ابزار گردآوري داده ها 

یافته ها از آمار توصیفی و براي مقایسه نتایج ، از آزمون کاي دو و من ویتنی یو استفاده شد . 
د .از بین نتایج پژوهش نشان داد هر دو گروه والدین و پرستاران ، تمام گروههاي نیاز والدین را داراي اهمیت می دانستنیافته ها :

گروههاي مختلف نیازهاي والدین ، تنها در مورد میزان اهمیت نیازهاي مربوط به اعتماد متقابل ، بین دیدگاه والدین و پرستاران ، تفاوت
)؛ و در سایر موارد ، تفاوت بین دیدگاه والدین و پرستاران ، از نظر میزان اهمیت نیازها ،P= 007/0آماري معنی داري وجود داشت (

معنی دار نبود . 
و هر دو گروه والدین و پرستاران ، بیان کرده بودند که نیازهاي والدین در بیمارستان ، تا حدودي برآورده می شوند . بین دیدگاه والدین 

.)P=666/0پرستاران از میزان برآورده شدن نیازهاي والدین در بیمارستان ، تفاوت آماري معنی داري وجود نداشت (
نتایج این پژوهش نشان داد والدین و پرستاران ، تمام نیازهاي والدین را داراي اهمیت می دانستند و بر اساس دیدگاه آنها گیري :نتیجه

درمانی جهت تسریع روند - مراقبتی ، کاستیهایی در میزان برآوردن این نیازها به چشم می خورد . لذا همکاري متقابل والدین و تیم 
نیازهاي والدین ، الزم و ضروري به نظر می رسد . به توجهري بابهبودي کودك بست
نیازهاي والدین، پرستار، کودك بستريواژه هاي کلیدي :

. مولف مسئول.عضو هیئت علمی دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1
(mshiri@zums.ac.ir). 0241-7280301تلفن: 

. عضو هیئت علمی دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان2
. کارشناس مشاوره و راهنمایی 3
یی دانشگاه علوم پزشکی تهران. عضو هیئت علمی دانشکده پرستاري و ماما4
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مقدمه

وقتی که کودکی بیمار می شود، ممکن است یک بحران 

موقعیتی در خانواده ایجاد شود . در صورتی که بیماري 

منجر به بستري شدن شود، اضطراب در خانواده افزایش 

.)1(می یابد 

در طول بستري شدن کودك در بیمارستان، خانواده نیز 

تحت  تأثیر قرار می گیرد. در این حالت، نیازهاي طبیعی 

والدین از جمله غذا خوردن، استراحت کردن، بهداشت، 

عوامل روحی و روانی، عوامل اقتصادي و بسیاري از 

.)2(جنبه هاي دیگر دچار تغییر می شوند

ودك، نقش والدین و ابعاد واضح است که بستري شدن ک

مراقبتی را تحت تأثیر قرار میدهد. دانستن این نکته ، 

پیش شرط تأمین نیازهاي والدین توسط کارکنان 

. )3(بهداشتی است

تجربه داشتن یک کودك بیمار ، توان فیزیکی و عاطفی 

والدین را کاهش می دهد . والدین اغلب نیازمند آن 

شتر از خود شوند ، زیرا در هستند که تشویق به مراقبت بی

بیشتر موارد نیازهاي خود را نادیده می گیرند و یا از آن 

عدم توجه به درخواستها و نیازهاي . )4(بی اطالع هستند

والدین از سوي پرستاران سبب اختالل در ارتباط پرستار 

. )5(و خانواده می شود

روند مراقبت پرستاري از کودکان نیازمند اطالعات بیشتر 

در دهه هاي گذشته، در .)6(در مورد نیازهاي والدین است

خانواده محورمراقبت بهداشتی کودکان، تمایل به مراقبت

Family Centered Care (FCC) بر اساس ،

مشارکت نزدیک و مداوم خانواده در مراقبت از کودك 

مراقبت از بیماران باید بر اساس .)7(ایجاد شده است

. براي اینکه والدین بتوانند مراقبت و )6(نیازهاي آنان باشد

حمایت کافی را از کودك بعمل آورند و نیازهاي جسمی و 

عاطفی او را برآورده کنند، نیازهاي آنها که از بیماري 

در صورتی .)2(می شوند نیز، باید تأمین شوندکودك ناشی

که نیازهاي والدین تأمین نشود ، نه تنها مراقبت و حمایت 

اي آنها مشکل می شود، بلکه ممکن است آنها از کودك بر

. )8(اضطراب خود را به کودك هم منتقل کنند

ممکن است والدین و مراقبین، نظرات متفاوتی درباره 

و  Milesنیازهاي بیماران داشته باشند.  براي مثال، 

Carter دریافتند که با وجود اینکه بیشتر پرستاران به

خانه بروند  و  استراحت والدین توصیه می کنند که به

% از والدین فکر می کنند که این توصیه، 22کنند،  تنها 

و Hainesیک روش سازگاري مفید است. همچنین ، 

همکارانش طی تحقیقی دریافتند که نگرانی پرسنل در 

مورد نحوه انتقال اطالعات است و آنها فکر می کنند که 

حالیکه والدین در والدین نیز نگران این عامل هستند. در 

مورد اینکه اطالعات چگونه منتقل می شوند نگران 

نیستند، بلکه بیشتر صحت و صداقت اطالعات ارائه شده 

براي آنها مهم است.

یافته هاي این مطالعات، پیشنهاد می کنند که پرستاران 

نباید فرض کنند که آنها به طور کامل، نیازها و 

بستري شدن کودك، استرسورهاي والدین را در هنگام 

.)9(می شناسند

و همکارانمریم شیري...بررسی اهمیت و میزان تأمین نیازهاي والدین کودکان بستري 
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مواد و روشها

این پژوهش یک مطالعه پیمایشی و از نوع مقطعی است 

که به منظور مقایسه درك والدین و پرستاران از نیازهاي 

والدین کودکان بستري در بیمارستانهاي کودکان دانشگاه 

تعیین مشخصات ، 1385علوم پزشکی تهران در سال 

دموگرافیک کودکان بستري، والدین آنها و پرستاران 

نهاي کودکان دانشگاه علوم پزشکی شاغل در بیمارستا

تهران، تعیین و مقایسه درك والدین و پرستاران از میزان 

اهمیت نیازهاي والدین (در گروههاي مختلف نیازها)، 

تعیین اولویت اهمیت نیازهاي والدین کودکان بستري از 

دیدگاه والدین و پرستاران، تعیین و مقایسه درك والدین 

آورده شدن نیازهاي والدین، تعیین و پرستاران از میزان بر

و مقایسه درك والدین و پرستاران از احتیاج والدین به 

کمک در برآوردن نیازهاي خود؛ و تعیین ارتباط 

مشخصات فردي والدین و پرستاران با درك آنان از 

انجام شد. نیازهاي والدین 

بر اساس نتایج حاصل از مطالعه مقدماتی ، با ضریب 

%، تعداد نمونه ها با فرمول 05/0و خطاي % 95اطمینان 
2

1

2

ˆ ˆ
2Z pq

n
e

 
 محاسبه شد و حجم نمونه

نفر تعیین 113نفر و حجم نمونه والدین، 73پرستاران، 

نفر از پرستاران شاغل ( کاردانی، 80گردید که در نهایت ،

، و فوق لیسانس) در بیمارستانهاي کودکان لیسانس

ی تهران شامل مرکز طبی کودکان و دانشگاه علوم پزشک

نفر از والدین حقیقی (پدر و 150بیمارستان بهرامی و 

مادر با هم، تک والدي، طالق گرفته) کودکان بستري در 

بیمارستانهاي کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ با 

ساعت در 48بیماري حاد یا مزمن که حداقل به مدت 

ن نمونه پژوهش تعیین بیمارستان مستقر باشند، به عنوا

گردید .

در این پژوهش، از دو پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوري 

داده ها استفاده شده است که پرسشنامه اول ، مربوط به 

اطالعات فردي والدین و پرستاران و پرسشنامه دوم، 

سؤاالت مربوط به درك والدین از نیازهاي والدین بود که 

، )NPQ(ن کودکان بستري نیازهاي والدی"از پرسشنامه 

)Kristjánsdóttir(")10 ( استفاده شد و نمونه ها پس از

توضیح اهداف پژوهش و دادن اطمینان در مورد اینکه 

نظارت آنها محرمانه باقی خواهد ماند، در صورت تمایل به 

شرکت در مطالعه، شخصا  پرسشنامه ها را تکمیل کردند 

(پرسشنامه نمونه هاي بیسواد، توسط پژوهشگر از طریق 

مصاحبه تکمیل شد). 

یس جان دوتیر، در ابتدا براي بررسی درك پرسشنامه کر

ساله از نیازهاي والدین در طول 6تا 2والدین کودکان 

بستري بودن کودك در بیمارستان ایجاد شده و در سوئد، 

امریکا، ایسلند و کانادا، به دو زبان انگلیسی و فرانسه مورد 

استفاده قرار گرفته بود. بعدها این پرسشنامه بیشتر 

ساله مورد 12تا 2براي والدین کودکان تکمیل شد و

استفاده قرار گرفت. 

مورد داشت که از طریق 43این پرسشنامه در ابتدا 

مشورت با متخصصین، بررسی متون، تنظیم شده بود. 

سپس سؤاالت دیگري نیز به آن اضافه شد، به طوري که 

مورد رسید. این پرسشنامه با51تعداد سؤاالت آن به 

89سال اول/ دوره اول / پاییز ...بررسی اهمیت و میزان تأمین نیازهاي والدین کودکان بستري 
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10ایط فرهنگی و اجتماعی کشور، و با نظر توجه به شر

نفر از اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران،از 

سؤال تغییر داده شد ودر مجموع، 40سؤال به 51

گروه نیاز طبقه بندي شدند که 7نیازهاي والدین در 

نیازهاي  "، "نیازهاي مربوط به راحتی و آسایش"شامل: 

نیازهاي "، "و مشاوره مربوط به حمایت، راهنمایی

نیازهاي مربوط به برقراري "،"مربوط به کسب اطالعات

نیازهاي مربوط به اعتماد متقابل بین تیم "، "ارتباط

و "نیازهاي مربوط به کودك بیمار"، "درمانی و والدین

بودند."نیازهاي مربوط به سایر اعضاي خانواده"

زان می"متغیر را می سنجید: 3پرسشنامه در مجموع 

میزان برآورده شدن نیازها در "، "اهمیت نیازها

احتیاج والدین به کمک پرسنل در "، و "بیمارستان

. میزان اهمیت نیازها به صورت یک "تأمین نیازهاي خود

( امتیاز "اهمیت ندارد"موردي شامل 3مقیاس لیکرت 

اهمیت ") و 1(امتیاز "تا حدودي اهمیت دارد"صفر ) ، 

) بود. میزان برآورده شدن نیازها در 2ز (امتیا"دارد

موردي شامل: 3بیمارستان به صورت یک مقیاس لیکرت 

تا حدودي "(امتیاز صفر)، "اصال  برآورده نمیشود"

"کامال  برآورده میشود")و 1(امتیاز "برآورده میشود
"بله") بود. احتیاج والدین به کمک هم بصورت2(امتیاز 
امتیاز صفر) سنجیده شد.("خیر") و یا 1(امتیاز 

براي تعیین اعتبار علمی از روایی محتوي و براي تعیین 

اعتماد ابزار از آزمون آلفا کرونباخ استفاده شد و نتایج آن 

، براي مقیاس میزان برآورده 92/0براي مقیاس اهمیت، 

بود. نتایج 96/0و براي مقیاس استقالل، 94/0شدن، 

رسنل نیز مشابه بود آزمون اعتماد براي پرسشنامه پ

). تجزیه و تحلیل داده ها با کمک 96/0، 97/0، 94/0(

) و با استفاده از آمار SPSS)Ver 11/5نرم افزار 

توصیفی (جداول فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار 

استنباطی (آزمون کاي دو و آزمون من ویتنی یو) انجام 

شد.

یافته ها 

واحدهاي مورد پژوهش با مشخصات در این مطالعه، 

متنوع مورد بررسی قرار گرفتند، به طوري که اکثریت 

% داراي 3/41سال و 30%) در گروه سنی زیر 66والدین (

اکثریت کودکان بستري تحصیالت زیر دیپلم بودند.

% پسر بودند 3/57سال، 14تا 6%) در گروه سنی 3/37(

تان را داشتند، % سابقه بستري شدن در بیمارس7/64و 

% مبتال به بیماري مزمن با طول مدت بیماري بیش 3/57

روز بستري 7% کمتر از 3/59% )، 7/36از یک سال (

30%) در گروه سنی زیر 5/72بودند. اکثریت پرستاران ( 

% داراي تحصیالت لیسانس بوده 80% متأهل ، 5/62سال، 

کمتر از % 50سال سابقه خدمت و 2% کمتر از 45اند . 

سال سابقه خدمت در بخش اطفال داشتند.2

نتایج پژوهش نشان داد هر دو گروه والدین و پرستاران ، 

اراي اهمیت می دانستند تمام گروههاي نیاز والدین را د

بر اساس نتایج مطالعه از بین گروههاي ) .1(جدول

مختلف نیازهاي والدین، تنها در مورد میزان اهمیت 

به اعتماد متقابل ، بین دیدگاه والدین و نیازهاي مربوط 

پرستاران، تفاوت

و در سایر )؛P=007/0آماري معنی داري وجود داشت (

موارد، تفاوت بین دیدگاه والدین و پرستاران، در مورد 

میزان اهمیت نیازها، معنی دار نبود. 

و همکارانمریم شیري...بررسی اهمیت و میزان تأمین نیازهاي والدین کودکان بستري 
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، هر دو گروه والدین و پرستاران، 1مطابق جدول شماره 

بیان کرده بودند که نیازهاي والدین در بیمارستان، تا 

الدین و پرستاران حدودي برآورده میشوند. بین دیدگاه و

از میزان برآورده شدن نیازهاي والدین در بیمارستان ، 

). در P=666/0تفاوت آماري معنی داري وجود نداشت (

مورد میزان برآورده شدن نیازهاي مربوط به حمایت، 

)، برقراري ارتباط >001/0Pراهنمایی و مشاوره (

)031/0P=) 003/0)، اعتماد متقابلP= و نیازهاي ،(

)، بین دیدگاه والدین >001/0Pبوط به کودك بیمار (مر

و پرستاران، تفاوت آماري معنی داري وجود داشت؛ و در 

سایر موارد، تفاوت بین دیدگاه والدین و پرستاران، در 

مورد میزان برآورده شدن نیازها، معنی دار نبود.

از میان گروههاي مختلف نیازها، نیازهاي مربوط به سایر 

%)، به طور کامل برآورده می شدند. 3/57واده (اعضاي خان

والدین عقیده داشتند که نیازهایشان در رابطه با آسایش و 

%)، اصال  تأمین نمی شوند و سایر نیازها، تا 7/56راحتی (

پرستاران نیز عقیده داشتند که حدودي برآورده می شوند.

%)، 3/51بجز نیازهاي مربوط به سایر اعضاي خانواده (

نیازهاي والدین، تا حدودي برآورده می شود.تمام

، ترتیب اهمیت نیازهاي والدین بر اساس 2جدول شماره 

دیدگاه والدین و پرستاران را نشان می دهد. ترتیب 

اهمیت نیازهاي والدین بر اساس دیدگاه والدین ، به این 

%)، 3/99صورت بود: نیازهاي مربوط به کودك بیمار (

%)، 7/98مایت ، راهنمایی و مشاوره (نیازهاي مربوط به ح

نیازهاي مربوط به اعتماد متقابل بین تیم درمانی و والدین 

%)، 3/95%)، نیازهاي مربوط به کسب اطالعات (98(

%)، نیازهاي 92نیازهاي مربوط به آسایش و راحتی (

%) و در نهایت ، نیازهاي 86مربوط به برقراري ارتباط (

%). 80اده (مربوط به سایر اعضاي خانو

بر اساس دیدگاه پرستاران، ترتیب اهمیت نیازها ، به این 

صورت بود: نیازهاي مربوط به حمایت، راهنمایی و مشاوره 

%) 2/96%)، نیازهاي مربوط به کودك بیمار (5/97(

%) و 95مساوي، نیازهاي مربوط به کسب اطالعات (

%)، نیازهاي 95نیازهاي مربوط به آسایش و راحتی (

%)، 90عتماد متقابل بین تیم درمانی و والدین (ه امربوط ب

%) و در 8/88نیازهاي مربوط به سایر اعضاي خانواده (

%). 5/87نهایت ، نیازهاي مربوط به برقراري ارتباط (

و نتیجه گیريبحث

بر "اهمیت نیازها"نتایج پژوهش نشان داد در مقیاس 

اساس دیدگاه والدین و پرستاران ، تمام نیازهاي والدین 

داراي اهمیت بودند. 

مورد وجود 30)،2003در تحقیق شیلدز و همکاران (

بین "اهمیت"ت که در آنها از نظر آماري در مقیاس داش

امتیازات والدین و پرسنل، تفاوت معنی داري وجود 

نداشت، یعنی پرسنل و والدین، پاسخهاي مشابهی در 

.)3(مورد اهمیت نیازهاي والدین داده بودند

بر اساس نتایج مطالعه،از بین گروههاي مختلف نیازهاي 

والدین تنها در مورد میزان اهمیت نیازهاي مربوط به 

بین دیدگاه والدین و پرستاران، تفاوت اعتماد متقابل،

)؛ و در سایر P=007/0آماري معنی داري وجود داشت (

والدین و پرستاران، از نظر میزان موارد، تفاوت بین دیدگاه

اهمیت نیازها، معنی دار نبود.
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توزیع فراوانی و درصد فراوانی اهمیت و میزان برآورده شدن - 1جدول شماره 
نیازهاي والدین بر اساس دیدگاه والدین و پرستاران

جامعه هدف
پرستارانوالدین

نتیجه آزمون

فراوانی
اهمیت و میزان 

نیازهاتامین 
درصدفراوانی

درصدفراوانیفراوانی
Mannفراوانی

WhitneyU
525/2 -=Z

012/0 =P

ازه
ت نی

همی
ا

ا
ي 

ین
والد

16/052/6تا حدودي اهمیت دارد
1494/99758/93اهمیت دارد

15010080100جمع

زان
می

ي 
زها

 نیا
دن

ه ش
ورد

برآ
ین

والد

527/34197/23اصال  برآورده نمی شود

Mann
WhitneyU

949/0 -=Z

343/0 =P

833/55573/71تا حدودي برآورده میشود
151045کامال  برآورده میشود

15010080100جمع

به اعتقاد محقق، دستیابی به چنین نتایجی بیانگر آن 

خوشبختانه دیدگاه پرستاران و والدین در مورد است که 

می نیازهاي والدین مشابه می باشد. این موضوع نشان

دهد که پرستاران از لحاظ دانش نظري ، نیازهاي مختلف 

می شناسند و آنها را داراي اهمیت باال والدین را به خوبی

می دانند. 

) نیز در مطالعه خود به 2004علی الحسن و هویدي (

یج نسبتا  مشابهی رسیده اند. در این مطالعه، بیش از نتا

نیمی از نمونه ها، نیازهاي والدین را مهم یا خیلی مهم 

.)11(می دانستند

بر اساس نتایج ،مهمترین گروه نیازها از بین نیازهاي 

والدین ،بر اساس دیدگاه والدین،نیازهاي مربوط به کودك 

هاي مربوط به بیمار و بر اساس دیدگاه پرستاران،نیاز

حمایت،راهنمایی و مشاوره بود.

)، نیاز به تسکین 2001و همکاران(Simonsدر مطالعه

درد کودك ، مهمترین نیاز والدین بود و والدین بیان کرده 

نمی بودند که به اندازه کافی در این امر شرکت داده

)، 2003و همکاران(Thompsonدر مطالعه.)12(شوند

والدین مورد پژوهش، نیاز به پاسخهاي صریح تقریبا  تمام 

و صادقانه به پرسشها و ارائه اطالعات صحیح در تمام 

مراحل بستري کودك را مهمترین نیاز خود بیان کرده 

)، 2004(و همکاران Shieldsدر مطالعه.)13(بودند

مهمترین نیازها از نظر پرسنل، نیازهاي مربوط به اعتماد 

ترتیب، نیازهاي مربوط به کسب آن بهبه والدین، و پس از 

اطالعات، نیاز به مورد اعتماد پرسنل بودن، نیازهاي 

خانواده، نیازهاي مربوط به کودك بیمار و سایر اعضاي

مربوط به آسایش و راحتی، و نیازهاي مربوط به حمایت و 

. )14(راهنمایی بود

و همکارانمریم شیري...بررسی اهمیت و میزان تأمین نیازهاي والدین کودکان بستري 
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درصد فراوانی اولویت اهمیت نیازهاي والدین بر اساس دیدگاه والدین و پرستارانتوزیع فراوانی و-2جدول شماره 
نمونه  پژوهش

پرستارانوالدین

فراوانی

رتبه اولویتدرصد فراوانیفراوانیرتبه اولویتدرصد فراوانیفراوانینیازهاي والدین

13892576954نیازهاي مربوط به آسایش و راحتی

نیازهاي مربوط به حمایت ، راهنمایی و 
مشاوره

1487/982785/971

1433/95476953نیازهاي مربوط به کسب اطالعات

129866705/877نیازهاي مربوط به برقراري ارتباط

14798372905مربوط به اعتماد متقابلنیازهاي 

1493/991772/962نیازهاي مربوط به کودك بیمار

120807718/886نیازهاي مربوط به سایر اعضاي خانواده

والدین بیان )،2005و همکاران(Hopiaدر مطالعه 

و سایر تیم کرده بودند که دریافت حمایت از سوي پرستار 

مراقبتی درمانی و برقراري ارتباط مناسب با والدین، از نظر 

.)15(آنان داراي اهمیت باالیی است

Price & Gwin )2005 بیان می کنند که ارائه (

مراقبت با کیفیت باال به کودك حتی در غیاب والدین، 

محرمانه ماندن اطالعات، و مشارکت والدین در تصمیم

و درمان کودك از جمله موارد مطرح گیري براي مراقبت

در این گروه از نیازها است . ایجاد ارتباط همراه با اعتماد 

با والدین، اغلب، امري محوري براي کمک به کودك 

.)16(است

Helseth)2002 ، در مطالعه خود دریافت که والدین (

برقراري ارتباط همراه با اعتماد متقابل را بسیار با اهمیت 

می دانند، اما این ارتباط، همیشه به درستی و اساسی 

.)17(شکل نمی گیرد

، بر اساس "میزان برآورده شدن نیازها"در مقیاس 

%) و اکثریت پرستاران 3/55دیدگاه اکثریت والدین(

%) مورد پژوهش، نیازهاي والدین در بیمارستان، تا 3/71(

حدودي برآورده می شدند. از دیدگاه والدین از میان 

گروههاي مختلف نیازها، نیازهاي مربوط به سایر اعضاي 

خانواده، به طور کامل برآورده می شدند. والدین عقیده 

داشتند که نیازهایشان در رابطه با آسایش و راحتی، اصال  

تأمین نمی شوند و سایر نیازها، تا حدودي برآورده می 

ط شوند. پرستاران نیز عقیده داشتند که بجز نیازهاي مربو

سایر اعضاي خانواده، تمام نیازهاي والدین، تا حدودي به

برآورده میشوند.

Shieldsدر مطالعه خود به نتایج )،2004(و همکاران

نسبتا  مشابهی دست یافتند. در امتیاز میزان برآورده شدن

نیازها، در تعداد کمی از موارد، والدین و پرسنل با هم 

89سال اول/ دوره اول / پاییز ...بررسی اهمیت و میزان تأمین نیازهاي والدین کودکان بستري 
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مورد نیاز توافق کامل 51مورد از 7بودند. تنها در موافق

.)14(وجود داشت

می با توجه به یافته هاي پژوهش، پژوهشگران پیشنهاد

کنند که براي پرسنل شاغل در بیمارستان، دوره هاي 

نیازهاي والدین کودکان بستري برگزار بازآموزي درباره

شود تا دیدگاه پرستاران در این زمینه همواره بیشتر و 

بهتر گردد. از طرفی فراهم کردن امکانات الزم در 

بیمارستان جهت تأمین نیازهاي والدین در تمام ابعاد نیز 

باید مورد توجه مسئولین مربوطه قرار گیرد. 

نتیجه گیري 

شان داد والدین و پرستاران، تمام نتایج این پژوهش ن

نیازهاي والدین را داراي اهمیت می دانستند و بر اساس 

هایی در میزان برآوردن این نیازها به دیدگاه آنها، کاستی

چشم می خورد. لذا همکاري متقابل والدین و تیم 

مراقبتی درمانی جهت تسریع روند بهبودي کودك بستري 

الزم و ضروري به نظر میرسد. توجه به نیازهاي والدین،با

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از همکاري معاونت محترم پژوهشی دانشکده 

پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پرستاران 

محترم بیمارستان مرکز طبی کودکان و بیمارستان 

بهرامی و همچنین والدین کودکان بستري در بیمارستان 

ق شرکت کردند، قدردانی می گردد.که در این تحقی
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Assessment of  Importance and level of Meeting of Parental Needs of Hospitalized Children:
comparison of parents and nurses perspectives.

Shiri M.  Afzali L. Nouri A. Karimi R.

Abstract

Background & Objectives: Parental needs of hospitalized children in some literatures give
some attention, but few studies compare parents and hospital staff’s perspectives about
importance and satisfaction of parental needs of hospitalized children. The Aim of this study
was to Compare Parent’s and Nurse’s Perceptions of Parental Needs of Hospitalized
Children.

Materials & Methods: This research is a cross sectional survey that has been done in
1385(2006) in pediatric hospitals of Tehran University of Medical Sciences. Sampling was
done with easy method and Study sample included 150 parents of hospitalized children and
80 nurses in pediatric hospitals. Data gathering tool was "Parental needs of hospitalized
child” questionnaire that is made by “Kristjánsdóttir" (1996). Data analysis was done using
descriptive and analytical methods.

Results: Research findings showed that in both parents and nurses perspectives, all of
parents needs was important. Among all categories of parental needs, meaningful
relationship was  found only between the parents and nurses perspectives toward importance
of parental needs (P value=0/007). Parents and nurses believed that parent’s needs are met
partly. There wasn't a meaningful relationship between the parents and nurses perceptions
toward meeting parental needs (P value=0/666).

Conclusion: Considering results of present research, parents and nurses had percept all of
parental needs as important. Although,  There are some deficits in meeting these needs.
Therefore, parent's cooperation with health care team for promoting recovery of sick child,
considering parent’s needs is really necessary.

Key words: Parent’s Needs; Nurse; Hospitalized child
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