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Abstract
Introduction: Nurses have important role in providing emotional support, decreasing stress
and educating the parents to involve them in care of premature infant. The aim of this study
was discovering the NICU Nurses’ perception about involving the parents in caring for
infants.
Methods: This qualitative study was carried out based on interpretative phenomenological
approach. The study setting was three separate NICUs of three teaching hospitals affiliated
with Tabriz University of Medical Sciences. Eleven in-service NICU nurses were selected
purposefully. Data collection was performed through semi-structured interviews and field
notes and was analyzed using the seven-stage Diekelmann, Allen, and Tanner approach.
Results: One of the important themes emerging in this study was “Patience to Progress” that
included four subthemes of “Developing intellectual movement”, “Sending off the family to
overpass the crisis”, “step by step until parents’ independency” and “help to correct decision
making”.
Conclusions: Nurses’ experiences showed that there is developing intellectual movement
on accepting the parents’ presence philosophy and their participation in the NICUs. This
changing in nurses’ perception has occurred because of emphasis on family and NIDCAP
importance. In nurses’ experiences involving parents in caring for premature infant, is gradual
and needs effort, patience, flexibility and continuous directing along with changing attitude.
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چکیده
مقدمــه :پرســتاران نقــش مهمــی در فراهــم کــردن حمایــت عاطفــی ،کاهــش اســترس و آمــوزش والدیــن جهــت درگیرشــدن در مراقبت
از نــوزاد نــارس ایفــا مــی کننــد .هــدف ایــن مطالعــه بررســی تجربــه پرســتاران بخــش هــای مراقبــت ویــژه نــوزادان از درگیرکــردن
والدیــن در مراقبــت از نــوزاد نــارس بــود.
روش کار :ایــن مطالعــه کیفــی بــر اســاس رویکــرد پدیدارشناســی تفســیری انجــام شــده اســت .محیــط پژوهــش بخــش هــای مراقبــت
ویــژه نــوزادان ســه بیمارســتان آموزشــی وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــود .یــازده مشــارکت کننــده بصــورت هدفمنــد
انتخــاب شــدند .جمــع آوری داده هــا بــا اســتفاده از مصاحبــه هــای نیمــه ســاختار یافتــه عمیــق انجــام شــد و بــا روش هفــت مرحلــه ای
دیکلمــن و آلــن و تنــر مــورد تجزیــه تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتــه هــا :یکــی از مقولــه هــای مهــم پدیــدار شــده در مطالعــه "شــکیبایی تــا فرایــش" بــود کــه از چهــار زیرمقولــه "حرکــت فکــری
رو بــه رشــد"" ،مشــایعت خانــواده بــرای گــذر از بحــران"" ،گام بــه گام تــا راه افتــادن والدیــن" و "کمــک بــه تصمیــم گیــری صحیــح"
تشــکیل شد.
نتیجــه گیــری :در چنــد ســال اخیــر ســیر رو بــه رشــدی در زمینــه ی پذیــرش فلســفه حضــور و مشــارکت والدیــن در بخــش هــای
مراقبــت ویــژه نــوزادان مشــاهده مــی شــود و ایــن تغییــر در دیــدگاه و نگــرش پرســتاران ،مرهــون توجــه و تاکیــد بــر اهمیــت نقــش
خانــواده و مراقبــت هــای تکاملــی فــردی نــوزادان مــی باشــد .در تجربــه پرســتاران ،درگیرکــردن والدیــن در مراقبــت از نــوزاد بســتری در
بخــش مراقبــت ویــژه نــوزادان ،تدریجــی بــوده و عــاوه بــر تغییــر نگــرش ،نیازمنــد پشــتکار ،صبــوری ،انعطــاف پذیــری و هدایت مســتمر
مــی باشــد.
کلیدواژه ها :تجارب پرستار ،مشارکت والدین ،نوزاد ،بخش مراقبت ویژه نوزادان ،پدیدارشناسی.
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
تولــد نــوزاد نــارس نــه تنهــا ســامتی نــوزاد ،بلکــه ســامتی
اعضــای خانــواده وی را بــا چالــش مواجــه مــی کنــد ( .)1والدیــن
اغلــب بــرای تولــد نــوزاد نــارس و ایفــای نقــش والــدی خــود آماده
نیســتند و فشــار عواطــف گیــج کننــده مــی توانــد ســبب بــروز
بحــران در آنــان شــود ( .)2توانمندســازی والدیــن توســط پرســنل
بیمارســتان و مشــارکت آنــان در امــر مراقبــت از نــوزاد نــارس،
روشــی اســت کــه مــی توانــد احســاس اســترس و ناامنــی والدیــن
را تــا حــد زیــادی کاهــش دهــد ( .)3هنگامــی کــه والدیــن خــود

را جزئــی از تیــم مراقبتــی احســاس نماینــد ،اعتمــاد بــه نفــس و
حــس رقابــت آنهــا در مراقبــت از فرزندشــان افزایــش یافتــه و در
نهایــت توانایــی آنهــا جهــت تصمیــم گیــری در مراقبــت و درمــان
فرزندشــان افزایــش مــی یابــد (.)4
مراقبــت خانــواده محــور طبــق تعریــف ،روشــی از مراقبــت بــرای
ـزی مراقبــت
کــودکان و خانــواده هاســت کــه در آن از برنامــه ریـ ِ
حــول تمامیــت یــک خانــواده و نــه فقــط کــودک ،اطمینــان حاصل
شــده و تمــام اعضــای خانــواده بــه عنــوان گیرنــدگان مراقبــت
بــه رســمیت شــناخته مــی شــوند ( .)5اصــول اساســی مراقبــت
خانــواده محــور در بخــش مراقبــت ویــژه نــوزادان ،همــکاری مفیــد
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حجــم کاری زیــاد باشــد ( .)15برخــی از پرســتاران نیــز نســبت بــه
تهدیــد شــدن کنتــرل و قــدرت خــود توســط مشــارکت والدیــن
ـی
در مراقبــت هــا حســاس بــوده و نیــاز بــه ارزیابــی مکــرر توانایـ ِ
والدیــن قبــل از اجــازه بــه مشــارکت آنــان را در عمــل تــا حــد
زیــادی مشــکل مــی داننــد (.)7
مراقبــت خانــواده محــور یــک مفهــوم پیچیــده و دارای ابعــاد
گســترده اســت ( )8کــه مشــارکت خانــواده اصــل اساســی آن مــی
باشــد لــذا اســتفاده از رویکــرد کیفــی مــی توانــد الیــه هــای
ناشــناخته ایــن مفهــوم را آشــکار کــرده و درک بهتــری از آن
ایجــاد کنــد .اشــپیلبرگ معتقــد اســت کــه حقایــق ضــروری در
مــورد واقعیــت ،ریشــه در تجــارب اشــخاص دارد و ایــن تجــارب
زیســته هســتند کــه بــه درک افــراد از یــک پدیــده خــاص معنــا و
مفهــوم مــی بخشــد و نشــان مــی دهــد چــه چیــزی در زندگــی
آنهــا حقیقــت یــا واقعیــت اســت .روش پدیدارشناســی ،ابــزاری
جهــت رســیدن بــه درک عمیــق تــر وجــود و هســتی انســان از
طریــق توجــه بــه ماهیــت زبــان و معنــا و مفهــوم آن بــوده و
شــکاف میــان شــناخته هــا و ناشــناخته هــای مــا از جهــان هســتی
را برطــرف مــی کنــد .ایــن روش ،متــد ارزشــمندی بــرای مطالعــه
پدیــده هــای مرتبــط بــا آمــوزش ،تحقیــق و عمــل پرســتاری مــی
باشــد ( .)16در پدیدارشناســی تفســیری ،محقــق بجــای اینکــه
پیــش فــرض هــای خــود را تعلیــق کنــد ،آن هــا را آزموده و آشــکار
مــی کنــد و تجــارب قبلــی مــی توانــد منبعــی از دانــش بــوده و
وی را بــه معانــی موجــود در بیانــات شــرکت کننــدگان نزدیــک
نمایــد (.)17
مشــارکت اعضــای خانــواده بویــژه والدیــن در حیطــه نــوزادان،
مفهومــی اســت کــه در ســال هــای اخیــر در کشــور مــا بــه طــور
جــدی تــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه و از جملــه الویــت هــای اداره
ســامت نــوزادان وزارت بهداشــت مــی باشــد .بــا وجــود اینکــه
مطالعــات زیــادی مشــارکت والدیــن در مراقبــت از نــوزاد بســتری
در  NICUرا مدنظــر قــرار داده انــد لیکــن بیشــتر مطالعــات
بــر نیازهــای والدیــن متمرکــز بــوده و تعــداد اندکــی بــه بررســی
تجــارب پرســتارانی کــه هدایــت و آمــوزش والدیــن را بــر عهــده
دارنــد پرداختــه انــد .ســئوال پژوهــش مــا ایــن بــود کــه تجربــه
پرســتاران شــاغل در بخــش هــای  NICUاز درگیرکــردن
والدیــن در مراقبــت از نــوزاد چیســت؟ بــا توجــه بــه ماهیــت
ســئوال پژوهــش و تجربــه کاری محقــق در بخــش مراقبــت ویــژه
نــوزادان ،پدیدارشناســی تفســیری بعنــوان روش شناســی مناســبی
جهــت پاســخ بــه ســئوال پژوهشــی انتخــاب شــد.

متقابــل اســت کــه بــا حضــور بــدون محدودیــت والدیــن در بخش،
مشــارکت والدیــن در مراقبــت از نــوزاد و تعامــل بــاز پرســنل بــا
آنــان مشــخص مــی شــود ( .)6ایــن همــکاری متقابــل مــی توانــد
مراقبــت بــا کیفیتــی بــرای نــوزاد فراهــم آورد ( )7چــرا کــه والدیــن
بهتــر مــی تواننــد رفتارهــای نــوزاد خــود را تشــخیص داده و بــا
حضــور و توجــه بــدون محدودیــت خــود ،از آن هــا مراقبــت کننــد.
همچنیــن بدیــن ترتیــب مســئولیت پذیــری اعضــای خانــواده در
مــورد مراقبــت از نــوزاد در منــزل نیــز بــا اســتفاده از پتانســیل آنــان
فراهــم مــی شــود (.)8
در برنامــه مراقبــت تکاملــی فــردی نــوزاد (Newborn
Individualized Developmental Care and
 )Assessment Program : NIDCAPکــه مشــارکت
خانــواده مفهــوم مرکــزی آن بــوده و امــروزه مــورد تاکیــد جامعــه
جهانــی ســامت نــوزادان اســت نیــز بــر پیوســتگی نــوزاد بــا
والدیــن در یــک مراقبــت شــخصی تاکیــد شــده و از ارتباطــی کــه
بیــن مراقبــت دهنــدگان ،نــوزاد و اعضــای خانــواده ایجــاد شــده و
ســبب ارتقــای رشــد نــوزاد مــی شــود حمایــت مــی گــردد ( .)9این
مــدل مراقبتــی ،بــر اســاس حفــظ نزدیکــی فیزیکــی نوزاد-والدیــن
و گســترش نزدیکــی عاطفــی آنــان انجــام شــده و خانــواده را بــا
توانمنــد کــردن مــداوم و پیشــرونده حمایــت مــی کنــد ( .)10در
حقیقــت پرســنل سیســتم بهداشــتی بــا خانــواده کــودک بســتری
شــریک هســتند چــرا کــه هــر دو هــدف مشــترکی را دنبــال مــی
کننــد ،بنابرایــن هــر زمــان کــه ممکــن باشــد کارهایــی را بــا
خانــواده و نــه بــرای خانــواده انجــام مــی دهنــد ( .)11بــا توجــه
بــه اینکــه امــروزه والدیــن بعنــوان یــک جــزء مهــم تیــم مراقبتــی
در مراقبــت از نــوزاد نــارس در نظــر گرفتــه مــی شــوند و نگــرش
آنهــا بصــورت مشــارکت عمیــق در مراقبــت از کودکشــان تغییــر
یافتــه اســت ،عملکــرد مراقبــت دهنــدگان نیــز در جهــت تقاضــای
والدیــن بــوده ( )12و از بیــن آنهــا پرســتاران نقــش بســیار مهمی در
فراهــم کــردن حمایــت عاطفــی ،کاهــش دیســترس و تشــویق آنها
بــرای ایجــاد پیوســتگی بــا نوزادشــان بــازی مــی کننــد .پرســتاران
بهتریــن معلــم ،راهنمــا و تســهیل کننــده مشــارکت خانــواده در
محیــط )NICU) Neonatal Intensive Care Unit
هســتند ( )13و از طریــق فراهــم کــردن فرصــت هایــی جهــت
درگیرشــدن والدیــن در مراقبــت هــا ،آنــان را بــرای بــرآورده کــردن
نیازهــای نــوزاد توانمنــد مــی کننــد ( .)14برخــی از مطالعات نشــان
داده اســت بــا وجــود مثبــت بــودن نگــرش پرســتاران ،درگیرکــردن
والدیــن در مراقبــت هــا کاری پــر زحمــت بــرای آنــان اســت چــرا
کــه مســتلزم صــرف زمــان زیــادی بــوده و مــی توانــد بــه معنــی
61

نشریه پرستاری کودکان ،تابستان  ،1399دوره  ،6شماره 4

کننــدگان بصــورت هدفمنــد بــوده و معیارهــای ورود پرســتاران
شــامل اشــتغال بــه کار در بخــش مراقبــت ویــژه نــوزادان و ســابقه
کار حداقــل ســه ســال در بخــش مراقبــت ویــژه نــوزادان بــود.
پــس از اطــاع رســانی عنــوان و هــدف تحقیــق بــه محیــط
پژوهــش (بخــش هــای  NICUســه مرکــز آموزشــی درمانــی)،
تعــداد یــازده پرســتار شــاغل در بخــش مراقبــت ویــژه نــوزادان کــه
واجــد شــرایط بــوده و عالقمنــد بــه موضــوع مطالعــه بودنــد وارد
مطالعــه شــدند .مشــخصات دموگرافیــک مشــارکت کننــدگان در
(جــدول )1آمــده اســت.

روش کار
ایــن مطالعــه کیفــی بــه روش پدیدارشناســی تفســیری انجــام
شــده اســت .هــدف آن ،بررســی تجربــه زیســته ی پرســتاران
از درگیرکــردن والدیــن در مراقبــت از نــوزاد بســتری در بخــش
هــای مراقبــت ویــژه نــوزادان بــود .محیــط پژوهــش ،بخــش
هــای مراقبــت ویــژه نــوزادان ســه بیمارســتان آموزشــی وابســته
بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــود کــه مراکــز ارجاعــی اصلی
نــوزادان نــارس شــمالغرب ایــران مــی باشــند .انتخــاب شــرکت

جدول :1مشخصات دموگرافیک پرستاران شرکت کننده در مطالعه
کد مشارکت کننده

سن (سال)

وضعیت تاهل

مدرک تحصیلی

سابقه کار (سال)

محل انجام مصاحبه

1

40

متاهل

کارشناسی

15

بخش  NICUبیمارستانA

2

39

متاهل

کارشناسی

11

بخش  NICUبیمارستان A

3

31

مجرد

کارشناسی ارشد

10

دانشکده پرستاری

4

34

متاهل

کارشناسی

11

بخش  NICUبیمارستان B

5

41

متاهل

کارشناسی

12

بخش  NICUبیمارستان A

6

34

مجرد

کارشناسی
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بخش  NICUبیمارستان B

7

32

متاهل

کارشناسی

7

بخش  NICUبیمارستان C  

8

35

متاهل

کارشناسی

11/5

بخش  NICUبیمارستان A

9

35

متاهل

کارشناسی

8

دانشکده پرستاری

10

34

متاهل

کارشناسیارشد

5

بخش  NICUبیمارستان C

11

37

مجرد

کارشناسی

11

دانشکده پرستاری

میانگین

35/6

-

-

10

-

بــه اشــباع داده هــا ادامــه یافــت بــه ایــن معنــی کــه زمانــی کــه
تغییرپذیــری
اعضــای تیــم تحقیــق در حیــن تحلیــل دریافتنــد،
ِ
داده هــا کاهــش یافتــه ،توضیحــات یــا دیــدگاه هــای جدیــدی
ظاهــر نشــده و مقولــه هــای قبلــی تکــرار مــی شــوند ،مصاحبــه
هــا متوقــف گردیــد .بطــور کلــی دوازده مصاحبــه بــا مشــارکت
کننــدگان انجــام شــد 9 .مــورد از مصاحبــه هــا بــر اســاس تمایــل
شــرکت کننــدگان در اتــاق اســتراحت پرســتاران کــه در مجــاورت
بخــش هــای  NICUبــود و  3مصاحبــه در اتــاق دانشــجویان
دکتــری واقــع در دانشــکده پرســتاری مامایــی تبریــز انجــام شــد.
متــن مصاحبــه هــا طبــق هماهنگــی قبلــی و بــا اجــازه شــرکت
کننــدگان بــا اســتفاده از ضبــط کننــده دیجیتالــی ضبــط شــده و
پــس از پایــان جلســه توســط محقــق بطــور کامــل و کلمــه بــه
کلمــه پیــاده ســازی شــد .تجزیــه تحلیــل داده هــا بالفاصلــه پــس
از پایــان اولیــن مصاحبــه و همزمــان بــا جمــع آوری داده هــا ،بــا
اســتفاده از روش هفــت مرحلــه ای دیکلمــن و آلــن و تنــر انجــام

جمــع آوری داده هــا بــا اســتفاده از مصاحبــه هــای چهره بــه چهره
نیمــه ســاختار یافتــه و عمیــق در ســال  95انجــام شــد .در ابتــدای
مصاحبــه یــک ســئوال کلــی بصــورت "تجربــه شــما از مشــارکت
دادن والدیــن در مراقبــت از نــوزاد چیســت؟" و "مشــارکت دادن
والدیــن در مراقبــت از نــوزاد بســتری در NICUشــبیه چیســت؟"
مطــرح شــد و ســپس بــا تاکیــد بــر بیانــات شــرکت کننــدگان
جریــان مصاحبــه بــا طــرح ســئواالتی هدایــت شــده و بــه شــکل
نیمــه ســاختاریافته ادامــه یافــت .جهــت عمــق بخشــیدن بــه
مصاحبــه و دســتیابی بــه داده هــای غنــی ،از ســئواالت کاوشــی
ماننــد "مــی توانیــد در ایــن مــورد بیشــتر توضیــح دهیــد؟" یــا
"ممکــن اســت مثالــی بزنیــد" اســتفاده شــد.
در ایــن مطالعــه بــراي دســتيابي بــه داده هــای غنــی ،تــاش
گردیــد مصاحبــه هــا بــا نمونــه هــاي متفــاوت از نظــر ســوابق
کاری ،ســن و بیمارســتان محــل خدمــت انجــام شــود .ورود
مشــارکت کننــدگان بــه مطالعــه و انجــام مصاحبــه هــا تا دســتیابی
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شــد.
بــر اســاس مرحلــه اول فراینــد تجزیــه تحلیــل دیکلمــن ،متــن
مصاحبــه بــرای بدســت آوردن درک کلــی از بیانــات شــرکت کننده
چندیــن بــار خوانــده شــد .در مرحلــه دوم جهــت ســازماندهی و
مدیریــت بهتــر داده هــا ،متــن مصاحبــه هــا وارد نــرم افــزار
 Wordشــد ،ســپس بــرای درک بهتــر معانــی نهفتــه در متــون،
خالصــه تفســیری بــرای هــر مصاحبــه نوشــته شــده و بــا خوانــدن
خــط بــه خــط و تفکــر در جمــات شــرکت کننــده ،واحدهــای
معنایــی اســتخراج شــدند .در مرحلــه ســوم ،معانــی بصــورت تــم
هــای فرعــی و اصلــی شــکل گرفتــه و اســتعاره مناســبی بــرای
آنهــا انتخــاب گردیــد .در طــی مرحلــه چهــارم تجزیــه تحلیــل،
جهــت رفــع هرگونــه عــدم توافــق اعضــای تیــم تحقیــق در
تفاســیر ،بطــور مکــرر بــه متــون مصاحبــه هــا مراجعــه شــد.
در مرحلــه پنجــم بــرای تعییــن تــم هایــی کــه بیانگــر معانــی
مشــترک بودنــد ،متــون مصاحبــه هــا بــا یکدیگــر مقایســه شــده
و مقابــل هــم قــرار داده شــدند .در مرحلــه ششــم رابطــه بیــن تــم
هــای اصلــی شناســایی شــد و در مرحلــه نهایــی پیــش نویســی از
تــم هــای اســتخراج شــده و الگــوی ســاختاری توســط اعضــای
تیــم تحقیــق ارائــه شــدند (.)18
بــه منظــور دســتيابي بــه صحــت و اعتبــار مطالعــه ،معيارهــاي
ارايــه شــده توســط  Gobbaو Lincolnيعنــي مقبوليــت،
اعتمادپذيــري ،انتقــال پذيــري و تاییدپذيــري ( )19مــورد توجــه
و اســتفاده تیــم تحقیــق قــرار داشــت لــذا بــا تأكيــد بــر انتخــاب
عرصــه مناســب ،منابــع اطالعاتــي واجــد شــرايط ،تعامــل نزديــك
بــا مشــارکت کننــدگان ،درگیــری طوالنــي مــدت و مســتمر بــا
داده هــا ،اتخــاذ رويكــرد تيمــي و اســتفاده از نظــرات جمعــي
تيــم تحقيــق از اعتبــار و صحــت مطالعــه اطمينــان حاصــل
گرديــد .همچنیــن جهــت افزایــش اعتبــار داده هــا ،بالفاصلــه
پــس از انجــام مصاحبــه اطالعــات توســط خــود محقــق پیــاده
ســازی شــدند ضمــن اینکــه محقــق اصلــی خــود دارای ســابقه
کار نســبت ًا طوالنــی در بخــش مراقبــت ویــژه نــوزادان بــود کــه
بــه یافتــن معانــی نهفتــه در بیانــات شــرکت کننــدگان بــه وی
کمــک کــرد .محقــق بــرای اطمینــان از عــدم جهــت دهــی بــه

یافتــه هــا تــا حــد امــکان از تأویــل گرایــی ()Reflexivity
اســتفاده کــرد بدیــن ترتیــب کــه احساســات و تجــارب خــود را
در یــک دفترچــه یادداشــت روزانــه ثبــت مــی کــرد .یادداشــت
هــای ثبــت شــده در ایــن دفترچــه ،هنــگام تحلیــل داده هــا به وی
کمــک مــی کــرد تــا تجــارب مشــارکت کننــدگان را بــدون دخالت
پیــش فــرض هــای خــود تحلیــل و تفســیر نمایــد .مطالعــه حاضــر
در کمیتــه اخــاق دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز مطــرح شــده و
طــی نامــه شــماره  5/4/4954و کــد  1394/378از نظــر اخالقــی
تأییــد گردیــد .جهــت اخــذ رضایــت آگاهانــه از مشــارکت کنندگان،
اطالعــات كافــي در مــورد اهــداف و نحــوه ی انجــام پژوهــش
و زمــان کافــی جهــت تصمیــم گیــری مشــارکت در مطالعــه بــه
ایشــان داده شــده و توضیــح داده شــد کــه هــر زمانــی مایــل بــه
ادامــه مشــارکت در مطالعــه نبودنــد مختــار هســتند کــه مطالعــه
را تــرک کننــد .جهــت حفــظ راحتــی مشــارکت کننــدگان ،محــل
انجــام مصاحبــه بــه دلخــواه ایشــان انتخــاب شــده و جهــت ضبــط
صــدا بــا رکــوردر دیجیتالــی از ایشــان اجــازه گرفتــه شــد.
یافته ها
یکــی از مقولــه هــای مهــم پدیــدار شــده در مطالعــه "شــکیبایی
تــا فرایــش" بــود کــه از زیرمقولــه هــای "حرکــت فکــری رو بــه
رشــد"" ،مشــایعت خانــواده بــرای گــذر از بحــران"" ،گام بــه گام
تــا راه افتــادن والدیــن" و "کمــک بــه تصمیــم گیــری صحیــح"
تشــکیل شــد .پرســتاران شــرکت کننــده در مطالعــه ،بــه حرکــت
فکــری مثبتــی کــه در زمینــه ی درگیرکــردن اعضــای خانــواده
در مراقبــت از نــوزاد نــارس در چنــد ســال اخیــر ایجــاد شــده
اســت اشــاره کردنــد .در راســتای ایــن تغییــر دیــدگاه ،پرســتاران
تجربیاتــی از مدیریــت اســترس والدیــن در روزهــای اول بســتری
نــوزاد و کمــک بــه عبــور آنــان از بحــران تولــد نــوزاد نــارس بیــان
کردنــد .آنــان همچنیــن علــی رغــم چالــش هــای مختلفــی کــه با
آن روبــرو بودنــد قــدم بــه قــدم والدیــن را آمــوزش داده ،بــا ارائــه
اطالعــات و انجــام مشــاوره بــه تصمیــم گیــری آنهــا جهــت داده
و بــرای مشــارکت در مراقبــت هــا توانمنــد مــی کردنــد (جــدول.)2

جدول :2مقوله و زیرمقوله های استخراج شده از داده ها
مقوله

پروراندن ِجوانه ای نوپا

زیر مقوله اصلی

زیرمقوله فرعی

حرکت فکری روبه رشد

-

مشایعت خانواده برای گذر از بحران

-

گام به گام تا راه افتادن والدین

-

کمک به تصمیم گیری صحیح
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روزهــای آتــی و مشــارکت و همــکاری در مراقبــت تشــویق مــی
کردنــد.
"اکثــر پــدر و مادرهــا از تولــد نــوزاد نــارس شــوکه هســتن و
تــوی اولیــن برخوردشــون بــا نــوزاد اســترس خیلــی زیــادی دارن
مخصوص ـ ًا مادرهــا .چــون بیشــتر وقتــا حتــی نمــی دونــن بچــه
چــرا زود بدنیــا اومــده؟ واقعــ ًا چــه مشــکلی داره؟ گاهــی حتــی
تمایــل بــه پذیــرش نــوزاد نــدارن .اینجــور موقــع هــا وقتــی بــا
حوصلــه و آرامــش بهــش توضیــح مــی دیــم و نمونــه های مشــابه
و مثــال مــی زنیــم کــه مرخــص شــدن و رفتــن استرســش خیلــی
کمتــر مــی شــه( ".مشــارکت کننــده .)6
"خیلــی وقتــا پــدر و مــادر وقتــی دســتگاه هــا و ســیم هایــی کــه

زیرمقوله "حرکت فکری رو به رشد"
مصاحبــه بــا پرســتاران حاکــی از آن بــود کــه در چنــد ســال اخیــر
بــه دنبــال تاکیــد وزارت بهداشــت بــه مراقبــت هــای تکاملــی
نــوزادان نــارس کــه در رﺃس آن بــر حضــور و مشــارکت والدیــن
ﺗﺄکیــد مــی شــود ،همچنیــن توجــه بــه نتیجــه مطالعــات انجــام
شــده در ایــن زمینــه ســبب شــده اســت ،دیــدگاه مســئولین بخــش
هــا و بــه تبــع آن دیــدگاه پرســنل بــه تدریــج تغییــر کــرده و
حرکــت روبــه جلــوی چشــمگیری در ایــن زمینــه ایجــاد شــود.
" قوانیــن االن بــه نســبت چنــد ســال قبــل خیلــی ســبک تــر
شــده مثـ ً
ا حضــور مــداوم مــادر و همــکاری تــوی مراقبــت خیلــی
تشــویق میشــه .در مــورد مالقــات پدرهــا زیــاد ســخت گیــری

بــه نــوزاد وصــل شــده رو مــی بینــن وحشــت مــی کنــن .اونوقــت
بهشــون توضیــح مــی دم کــه هــر دســتگاهی چیــکار مــی کنــه
و چــرا بــه نــوزاد وصــل شــده .اکثــر مــادرا مــی ترســن بــه نــوزاد
نزدیــک بشــن یــا بهــش دســت بزنــن کــه مــی گــم بــرو دســتاتو
بشــور بیــا بــا هــم دســت بزاریــم روی نــوزاد و بارهــا دیــدم کــه
وقتــی دستشــو میــزاره رو ســینه نــوزاد و نفس کشــیدن نــوزادو زیر
دســتش حــس مــی کنــه دیگــه ترســش مــی ریــزه( ".مشــارکت
کننــده .)5
زیرمقوله "گام به گام تا راه افتادن والدین"
مصاحبــه هــا نشــان داد پرســتاران جهــت درگیرکــردن والدیــن
بــه ویــژه مــادران در مراقبــت از نــوزاد ،پــس از کنتــرل اســترس
روزهــای اول و آشناســازی آنــان بــا محیــط بخــش ،مراقبــت هــا را
بــه تدریــج ،مطابــق بــا ســطح ســواد آنهــا و بــه زبــان ســاده و قابل
فهــم و از ســاده بــه پیچیــده آمــوزش مــی دادنــد .ســپس از طریــق
بازخــورد گرفتــن از مــادران ،نقــاط ضعــف آنــان را شناســایی کــرده
و در صــورت نیــاز آمــوزش هــا را تکــرار مــی کردنــد .در مرحلــه
بعــدی فرصــت مشــارکت در مراقبــت بــه مــادران داده و بــا نظارت
دقیــق تــاش مــی کردنــد آنــان را بــه اســتقالل در مراقبــت از
نــوزاد برســانند.
"بعضــی وقتــا مادرایــی کــه بچــه اولشــونه حتــی طــرز پوشــک
بســتن رو هــم بلــد نیســتن .در مــورد همــه چیــز ســئوال
میپرســن .مــا بتدریــج آمــوزش هــا رو از مســائل ســاده بــه پیچیــده
مــی دیــم ،روزای اول معمــو ًال آمــوزش هــای اولیــه در مــورد
شیردوشــی ،ذخیــره شــیر و  ....اگــر ســواد داشــته باشــن پمفلت هم
مــی دیــم کــه تــوی خونــه مطالعــه بکنــن( ".مشــارکت کننــده .)6
پرســتاران بیــان کردنــد بــا توجــه بــه اینکــه در شــیفت هــای
گردشــی و متغیــر مشــغول بــه کار بودنــد از طریــق تعامــل بــا
همــکاران خــود ،نقــاط ضعــف مــادران را شناســایی کــرده و فراینــد

نمیکنــن .باالخــره مســئولینی کــه میــرن کشــورهای خــارج مــی
بینــن اونجــا پــدر و مادرهــا هــر موقــع بخــوان میتونــن پیــش
نوزادشــون باشــن و ازش مراقبــت کنــن و ایــن چقــدر بــرای نــوزاد
خوبــه ،دیدگاهشــون بهتــر شــده و ســخت گیــری رو کمتــر کردن.
بخاطــر همیــن دیــدگاه ماهــا هــم تغییرکــرده( ".مشــارکت کننــده
.)11
مشــارکت کننــده دیگــر ،ﺗﺄکیــد بــر اهمیــت حضــور و مشــارکت
والدیــن و تاثیــر آن در رشــد و تکامــل نــوزاد را در افزایــش انعطــاف
پرســتاران و پذیــرش حضــور خانــواده ﻣﺅثــر دانســت.
"یادمــه اوایــل کارم همکارهایــی داشــتیم کــه از حضــور والدیــن
کنــار نــوزاد ناراحــت مــی شــدن .خیلــی سرســختانه باهاشــون
برخــورد مــی کــردن .بداخالقــی مــی کــردن .تقریبـ ًا همــه دوســت
داشــتن دور و برشــون خلــوت باشــه تــا بتونــن کار کنــن .ولــی االن
کــه خیلــی تاکیــد میشــه بــه حضــور والدیــن و اهمیــت اون بــرای
نــوزاد ،پرســتارها تغییــر کــردن و مــی شــه گفــت االن پرســتارهای
مخالــف انگشــت شــمارن( ".مشــارکت کننــده .)7
زیرمقوله "مشایعت خانواده برای گذر از بحران"
بــر اســاس تجــارب پرســتاران ،خانــواده هــا بــا تولــد نــوزاد نــارس
کــه در بیشــتر اوقــات غیرقابــل پیــش بینی اســت در شــرایط بغرنج
روحــی قــرار گرفتــه و جهــت پذیــرش نــوزاد بســتری و ســازگاری
بــا ایــن موقعیــت نیازمنــد مشــاوره صحیــح و حمایــت روحــی مــی
باشــند .در چنیــن شــرایطی پرســتاران بــه نقــش حمایتــی خــود
کامــ ً
ا واقــف بــوده و تــاش مــی کردنــد ارتبــاط مناســبی بــا
والدیــن برقــرار کــرده ،آنــان را بــا محیــط و تجهیــزات بخــش
آشــنا کــرده و اطالعــات را بــه زبــان ســاده و قابــل فهــم ارائــه
دهنــد بطــوری کــه ســبب کاهــش اســترس و ایجــاد امیــدواری
شــود .بدیــن وســیله عــاوه بــر همراهــی بــا والدیــن ،بــرای عبــور
از بحــران و پذیــرش موقعیــت ،آنــان را جهــت حضــور مســتمر در
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آمــوزش را ادامــه مــی دادنــد.
"بعــد از اینکــه بــه مــادر آمــوزش دادم میگــم حــاال تــو انجــام بــده
ببینــم درســت انجــام میــدی؟ اگــر خــوب بلــد نباشــه مــی فهمــم
کــه آموزشــش کافــی نبــوده و دوبــاره از اول بهش توضیــح می دم.
اگــر هــم شــیفتم تمــوم بشــه بــه همــکارم مــی ســپارم کــه مــادر
تــو ایــن زمینــه ضعیفــه تــا اونــم آمــوزش بــده .اینطــوری آمــوزش
حالــت پیوســته پیــدا مــی کنــه( ".مشــارکت کننــده .)4
پرســتاران در تجــارب خــود بــه ســطح آموزشــی مــادران اشــاره
کــرده و بیــان کردنــد کــه بــرای آمــوزش مــادران بــی ســواد،
انــرژی و زمــان زیــادی صــرف کــرده و بــرای مشــارکت دادن
ایشــان در مراقبــت هــا عــاوه بــر تکــرار آمــوزش هــا ،کنتــرل و
نظــارت بیشــتری انجــام مــی دادنــد.
"آمــوزش مادرهایــی بــی ســوادن ســخت تــره بعضــی وقتــا مجبور
مــی شــم یــه مطلبــو ســه چهــار بــار آمــوزش بــدم تــا اهمیــت
قضیــه رو متوجــه بشــن .اینجــا از کلمــات خیلــی ســاده اســتفاده
مــی کنــم ،اگــه اون مطلبــو گرفتــه باشــه میــرم ســراغ مطلــب
بعــدی .اینجــور مادرهــا معمــو ًال طــول مــی کشــه تــا راه بیافتــن"
(مشــارکت کننــده .)1
"مــن شــخص ًا زیــاد کنتــرل مــی کنــم یعنــی زود کارو
نمــی ســپرم بــه مــادر مخصوص ـ ًا اونایــی کــه ســواد کمــی دارن.
چــون مســئولیتش بــا منــه .بعــد از اینکــه چنــد بــار از نزدیــک
کارشــو دیــدم اگــر خــوب یــاد گرفتــه باشــه و مراقبتــو درســت
انجــام بــده ،اونوقــت اجــازه میــدم کــه خــودش انجــام بــده".
(مشــارکت کننــده .)8
زیرمقوله "کمک به تصمیم گیری صحیح"
پرســتاران اگرچــه در مــورد حــدود اختیــارات و تصمیــم گیــری
والدیــن نــکات مبهــم زیــادی در ذهــن داشــتند ،بیــان کردنــد
غالــب تصمیــم گیــری هایــی کــه نظــر والدیــن در آن دخالــت
داده مــی شــود مربــوط بــه احیــاء یــا عــدم احیــای نــوزادان آنومــال
و یــا اعــزام نــوزاد بــه ســایر مراکــز جهــت جراحــی یــا انجــام یــک
رویــه درمانــی خــاص مــی باشــد .مشــارکت کننــدگان در تجــارب
خــود بــه تصمیمــات نادرســتی کــه والدیــن بدلیــل آگاهــی انــدک
در امــور درمانــی گرفتــه بودنــد اشــاره کــرده و بیــان کردنــد در
ایــن مواقــع بــرای کمــک بــه تصمیــم گیــری صحیــح والدیــن ،بــا
آنــان مشــاوره کــرده و فراینــد تصمیــم گیــری را جهــت دهــی می
کننــد .زیرمقولــه "کمــک بــه تصمیــم گیــری صحیــح" از دو زیــر
مقولــه فرعــی "تصویــر گنــگ از تصمیــم گیــری مســتقل والدین"
و "جهــت دادن بــه تصمیــم والدیــن" تشــکیل شــده اســت.
زیرمقولــه فرعــی "تصویــر گنــگ از تصمیــم گیــری مســتقل

والدیــن"
پرســتاران بــا اینکــه حــق تصمیــم گیــری بــرای والدیــن قائــل
بودنــد ولــی تصویــر مبهمــی نســبت بــه ایــن موضــوع داشــته
و معتقــد بودنــد کــه تصمیــم گیــری نبایــد بــه طــور کامــل بــه
والدیــن واگــذار شــود چــرا کــه تصمیــم والدیــن مــی توانــد بــه
دلیــل شــرایط بحرانــی خانــواده غیــر قابــل اعتمــاد و از روی
احساســات باشــد.
"مــن بــه تصمیــم گیــری والدیــن حــس خوبــی نــدارم .چــون
احتمالــش زیــاده پــدر و مــادر تــوی اون لحظــه احساســاتی برخورد
کنــن و تصمیــم درســتی نگیــرن یــا تصمیمــی کــه مــی گیــرن
بــه نفــع نوزادشــون نباشــه ،عمــ ً
ا هــم چنیــن چیــزی اتفــاق
نمــی افتــه( ".مشــارکت کننــده .)3
"داشــتیم نــوزاد پــره ترمــی کــه بــا وزن خیلــی پاییــن متولــد
شــده بــود وقتــی پــدر و مــادر بــار اول دیدنــش گفتــن مــا اصـ ً
ا
ایــن بچــه رو نمــی خواییــم ،رضایــت مــی دیــم کــه اگــر نیــاز بــه
احیــا داشــت احیــاش نکنیــد یعنــی یــه تصمیــم عجوالنــه گرفتــن
ولــی بعــدش کــه اون دوران بحرانــی رو گذرونــدن از تصمیمشــون
منصــرف شــدن" (مشــارکت کننــده .)10
زیرمقوله فرعی "جهت دادن به تصمیم والدین"
مشــارکت کننــدگان بــا اشــاره بــه تجــارب خــود بیــان کردنــد
خانــواده هــا جهــت اتخــاذ تصمیــم درســت نیازمنــد حمایــت و
هدایــت گــروه پزشــکی مــی باشــند و پرســتاران بــه دلیــل ارتبــاط
نزدیــک تــر بــا والدیــن و تعامــل بیشــتر بــا آنــان نقــش پررنگــی
در ارائــه توضیحــات و مشــاوره در ایــن زمینــه داشــتند.
"یادمــه یــه کیــس آتــرزی مــری داشــتیم کــه نیــاز فــوری بــه
عمــل داشــت .پــدر اص ـ ً
ا اجــازه عمــل نمــی داد و مــی گفــت
مــا راضــی هســتیم کــه همیــن طــور بمونــه و فــوت بکنــه .مــن
و همــکارام کلــی بــه پــدر توضیــح دادیــم تــا رضایــت عمــل
داد .یعنــی اگــر تصمیــم گیــری رو ک ً
ال بــه والدیــن واگــذار کنیــم
احتمالــش زیــاده کــه حتــی بــه قیمــت جــون نــوزاد تمــوم بشــه"
(مشــارکت کننــده .)4
"شــده کــه گاهــی والدیــن تصمیــم اشــتباهی بگیــرن .مثــ ً
ا
نــوزادی داشــتیم کــه بــا وجــود اینکــه وابســته بــه اکســیژن بــود
پــدر و مــادر اصــرار داشــتن کــه بــا رضایــت شــخصی مرخصــش
کنــن ،هــر چقــدر بهشــون توضیــح مــی دادیــم قانــع نمــی شــدن،
آخــرش پزشــک بخشــمون هــم اومــد بــرای پــدر توضیــح داد تا از
تصمیمشــون صــرف نظــر کــردن( ".مشــارکت کننــده .)7
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ناآشــنا و میــان تجهیــزات و دســتگاه هــای مختلــف دچــار وحشــت
زدگــی مــی شــوند .پرســتاران بــا آگاهــی از نقــش حمایتی خــود در
چنیــن شــرایطی تــاش مــی کردنــد اســترس والدیــن را مدیریــت
کــرده و بــا دادن اطالعــات بــه زبــان ســاده در مــورد شــرایط
نــوزاد ،پاســخ دادن صبورانــه بــه ســئواالت والدیــن و همچنیــن
آشــناکردن آنــان بــا عملکــرد تجهیــزات و دســتگاه هایــی کــه بــه
نــوزاد وصــل شــده بــود ،گذرانــدن ایــن دوره بحرانــی را بــرای
والدیــن تســهیل کننــد .بــه طــور کلــی گفتــه مــی شــود نــوزادی
کــه نــارس متولــد مــی شــود والدیــن نــارس نیــز دارد کــه بدنبــال
بســتری شــدن نــوزاد ،از سیســتم حمایتــی خــود جــدا مــی شــوند.
از طــرف دیگــر محیــط بخــش ویــژه بــرای اکثــر والدیــن یــک
محیــط بیگانــه اســت و تجربــه اول آن هــا در ایــن محیــط بــه
صــورت شــوک و آســیب زننــده اســت ( .)24افــکار آشــفته و
احســاس ناتوانــی بــرای مراقبــت از نــوزاد نــارس در والدیــن
بصــورت عــدم تمایــل آنــان بــه صحبــت کــردن در مــورد مراقبــت
از نــوزاد ،احســاس بیگانگــی و مســائل مرتبــط بــا پیوســتگی
بــا نــوزاد مشــخص مــی شــود ( .)25در ایــن شــرایط پدرهــا و
مادرهــا بــه طــور مســاوی نیــاز بــه کمــک هــای فــوری پــس از
تولــد و بســتری نــوزاد داشــته و مداخــات زودرس مــی توانــد از
مشــکالت بعــدی در ارتباطــات آنهــا بــا نــوزاد جلوگیــری کنــد (27
 .)26،مشــخص شــده اســت کــه ایــن نیازهــاي خــاص مــی توانــد
بــا کمــک و حمایــت پرســنل بیمارســتان مدیریــت شــده و میــزان
اســترس هــاي عاطفــی و روانــی منفــی وارد شــده بــه خانــواده
را تقلیــل دهــد ( .)28بنابرایــن اولیــن مالقــات از لحــاظ عاطفــی
بــرای والدیــن ســخت و فشــارآور اســت و در ایــن مرحلــه هــدف
بایــد یــک مالقــات کوتــاه و پرمعنــی باشــد کــه محیطــی بــرای
تســهیل پیوســتگی ایجــاد کنــد .فراهــم کــردن محیطــی خلــوت
بــا کمتریــن مداخلــه گرهــا بــرای والدیــن جهــت مالقــات ،تعامــل
آنــان بــا نــوزاد را تشــویق مــی کنــد ( .)29در مطالعــه Aliabadi
هــم مشــخص گردیــد کــه خواســته والدینــی کــه نــوزاد بســتری
در  NICUدارنــد در وهلــه اول ایــن اســت کــه از ســوی پرســنل
درک شــوند و معتقدنــد تیــم حرفــه ای مــی توانــد نقــش بزرگــی
در کاهــش اســترس آنــان داشــته باشــند (.)30
در مطالعــه مــا پــس از گــذر والدیــن از بحــران روزهــای اول
بســتری نــوزاد ،پرســتاران بــه تدریــج آنــان را بــا بخــش مراقبــت
ویــژه آشــنا کــرده و نحــوه ی مشــارکت در مراقبــت هــا را بــه

بحث
تحلیــل تجربیــات پرســتاران از درگیرکــردن والدیــن در مراقبــت از
نــوزاد بســتری نشــان داد ،توانمندســازی والدیــن بــرای مشــارکت
در مراقبــت ،تدریجــی بــوده و رســاندن ایشــان بــه اســتقالل،
نیازمنــد پشــتکار ،صبــوری ،انعطــاف پذیــری و هدایــت مســتمر
پرســتاران مــی باشــد .تجــارب مشــارکت کننــدگان نشــان داد در
ســال هــای اخیــر ســیر رو بــه رشــدی در زمینــه ی بــه رســمیت
شــناختن خانــواده بــه عنــوان جــزء مهمــی از تیــم مراقبتــی نــوزاد
و انعطــاف پذیــری بیشــتر پرســنل درمانــی در زمینــه حضــور
بــدون محدودیــت والدیــن در کنــار نــوزاد نــارس و فراهــم کــردن
تمهیداتــی جهــت درگیرشــدن آن هــا در مراقبــت هــا در بخــش
هــای مراقبــت ویــژه نــوزادان کشــورمان مشــاهده مــی شــود کــه
مرهــون توجــه سیاســت گــزاران عرصــه نــوزادان و مســئولین
بخــش هــا بــه اســتانداردهای جهانی و عملکرد کشــورهای توســعه
یافتــه در ایــن زمینــه مــی باشــد .پرســتاران بیــان کردنــد ایــن
تغییــر تدریجــی در دیــدگاه و نگــرش کــه در ســال هــای اخیــر
ســرعت چشــمگیری داشــته اســت ،ســبب شــده آنــان بیــش از
گذشــته بــه نیازهــای حمایتــی خانــواده هــا توجــه کننــد .بطــور
کلــی تغییراتــی کــه در ســطح سیســتم بــرای بــه اشــتراک گــذاری
اطالعــات و توانمندکــردن خانــواده هــا و تصمیــم گیــری آنــان
ایجــاد مــی شــود ،نوعــی همــکاری ایجــاد مــی کنــد کــه منجــر
بــه بهبــود پیامدهــا مــی شــود .ایــن پیشــرفت هــا نشــان مــی دهد
تغییــر شــکل کامــل بــه مراقبــت خانــواده محــور کــه بــا درگیــر
شــدن تمــام اعضــای خانــواده مشــخص مــی شــود ،مــی توانــد بــا
تغییــرات کوچــک آغــاز شــود ( )20همانگونــه کــه پیشــرفت قابــل
مالحظــه دســتورالعمل کشــورهای اروپایــی از محدودیــت مالقــات
والدیــن و ســایر بســتگان در  NICUبــه ســمت حضــور بــدون
محدودیــت آنــان در طــی ده ســال اخیــر صــورت گرفتــه ( )21و
بــا ارتقــای تعامــل والدیــن -نــوزاد ،بطــور معنــی داری رضایــت
والدیــن را افزایــش داده اســت ( )22بــا ایــن حــال بایــد در نظــر
داشــت کــه انتقــال پرســتاران از نقــش مراقبــت دهنــده بــه آموزش
دهنــده و هدایــت کننــده یــک تغییــر در پارادایــم اســت و ممکــن
اســت پرســتاران بــه دســت کشــیدن از عــادت هــای حرفــه ای
خــود بــی تمایــل بــوده و پرســتاران جدیــد بــه دلیــل بــی تجربگی
در آمــوزش والدیــن ،احســاس ناامنــی در نقــش جدیــد کننــد (.)23
پرســتاران در تجــارب خــود بیــان کردنــد والدیــن نــوزادان نــارس
هنگامــی کــه بــرای اولیــن بــار بــه بخــش مراجعــه مــی کننــد،
اضطــراب شــدید و وضعیــت روحــی آشــفته دارنــد و بیشــتر آن هــا
بــا دیــدن نــوزاد کوچــک و آســیب پذیــر خــود در یــک محیــط

زبــان ســاده و قابــل فهــم و از ســاده بــه پیچیــده بــه آنــان آموزش
مــی دادنــد .در مطالعــات دیگــر نیــز مشــخص شــده اســت کــه
تعییــن نیازهــای آموزشــی والدیــن و حمایــت و آمــاده ســازی آنــان
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درگیــر مــی شــوند کــه پرســتاران اطالعــات کامــل را بــا آن هــا
بــه اشــتراک گذاشــته و فرصتــی بــرای پرســیدن ســئواالت بــه آن
هــا بدهنــد ( .)40یافتــه هــای مطالعــه فــوق از نظــر نیــاز والدیــن
بــه آمــوزش و مشــاوره جهــت تصمیــم گیــری صحیــح بــا مطالعــه
حاضــر همســو مــی باشــد.

بــرای مراقبــت از نــوزاد بســتری در بخــش مراقبــت ویــژه نــوزادان
فراینــدی اســت کــه از بــدو پذیــرش نــوزاد در  NICUشــروع می
شــود ( .)31بعبــارت دیگــر ارتبــاط متقابــل بــا اعضــای خانــواده و
توانمنــد کــردن آنــان یکــی از مســئولیت هــای مهــم پرســتاران
بخــش هــای  NICUمــی باشــد تــا بدیــن وســیله تغییــرات
مثبــت در قابلیــت هــای فــردی اعضــای خانــواده ایجــاد کننــد.
آنــان بایــد از طریــق ارتبــاط پایــدار بــا والدیــن و رهــا نکــردن
آنــان بــرای انجــام مراقبــت هــا بــه تنهایــی ،اضطــراب را کــم
کــرده ( )32و جــوی ایجــاد کننــد کــه اعضــای خانــواده بتواننــد
از خصوصیــات فــردی و توانایــی هــای خــود اســتفاده کننــد ()33
بــه ایــن وســیله بــا تمرکــز بـــه نقـــش والـــدي و مشــارکت در
مراقبت از نـــوزاد ،اســـترس والــدين كـــاهش یافته ( )34و والدین
احســاس مــی کنند نقــش فعالــی در بهبــود نوزادشــان دارنــد (.)35
موضوعــات آموزشــی پرســتاران بــرای پــدر و مادرهایــی کــه اولین
تجربــه والدیشــان اســت مــی توانــد شــامل مــوارد بــی شــماری از
مراقبــت هــای اولیــه از قبیــل چگونگــی بســتن پوشــک ،حمــام
کــردن تــا تغذیــه و غیــره باشــد ( .)36در مطالعــه مــا نیز پرســتاران
تــاش مــی کردنــد ابتــدا آمــوزش هــای اولیــه در مــورد مراقبــت
هــای ســاده را بــه مــادران داده و بــه تدریــج بــا پیشــرفت آگاهــی و
افزایــش اعتمــاد بــه نفــس والدیــن ،مــوارد پیچیــده تــر را آمــوزش
دهنــد.
مشــارکت کننــدگان مطالعــه مــا بــا بیــان اینکــه تصمیــم گیــری
والدیــن در بخــش هــای مراقبــت ویــژه نــوزادان حالتی غیررســمی
دارد تجاربــی از تصمیمــات نادرســت والدیــن بــه دلیــل فشــار و
اســترس ایــن شــرایط ،برخــورد احساســی و اطالعــات انــدک آنــان
بیــان کــرده و ایــن تجربیــات را عاملــی در عــدم اعتمــاد پرســنل
بــه تصمیمــات والدیــن دانســتند .در مطالعــه  Belcherهــم
پرســتاران عقیــده داشــتند زمانــی کــه وضعیت نــوزاد بحرانی اســت
والدیــن تحــت اســترس شــدید هســتند لــذا تصمیماتــی کــه مــی
گیرنــد ممکــن اســت بــر اســاس اطالعــات داده شــده و قضــاوت
بــر اســاس آن اطالعــات نباشــد ( .)37تصمیماتــی ماننــد قطــع
حمایــت هــای زندگــی نــوزاد بــرای والدیــن بســیار اســترس آور
اســت و بســیاری از والدیــن گرفتن چنیــن تصمیماتــی را غیرممکن
مــی داننــد ( .)38از دیــدگاه پرســتاران بــه نظــر مــی رســد
تصمیمــات والدیــن بــه ویــژه زمانــی کــه در مــورد بقــای نــوزاد می
باشــد از روی تــرس اســت بــه همیــن علــت پرســتاران ،مشــارکت
والدیــن در تصمیــم گیــری را زمانــی قابــل قبــول مــی داننــد کــه
بتواننــد بــه آن تصمیمــات اعتماد کننــد ( .)39در مطالعــه Feeley
نیــز مشــخص شــد پدرهــا زمانــی در تصمیــم گیــری هــای نــوزاد

نتیجه گیری
تجــارب پرســتاران مشــارکت کننــده در مطالعــه نشــان داد
در ســال هــای اخیــر ســیر صعــودی چشــمگیری در زمینــه ی
پذیــرش فلســفه حضــور و مشــارکت والدیــن در مراقبــت از نــوزاد
نــارس بســتری در بخــش هــای مراقبــت ویژه نــوزادان کشــورمان
مشــاهده مــی شــود که ایــن تغییــر در دیــدگاه و نگرش پرســتاران،
مرهــون توجــه و تاکیــد بــر اهمیــت نقــش خانــواده و بویــژه تمرکز
اداره ســامت نــوزادان وزارت بهداشــت بــر مراقبــت هــای تکاملــی
فــردی نــوزادان مــی باشــد .تحلیــل تجربیــات بیــان شــده نشــان
داد توانمندســازی والدیــن جهــت درگیرکــردن آنــان در مراقبــت از
نــوزاد بســتری در  NICUتدریجــی بــوده و عــاوه بــر تغییــر
نگــرش ،نیازمنــد تــاش ،انعطــاف پذیــری ،هدایــت و صبــوری
پرســتاران مــی باشــد.
محدودیت های مطالعه و پیشنهاد برای مطالعات بعدی:
از نقــاط ضعــف ایــن مطالعــه مــی تــوان بــه عــدم دخالــت تجــارب
والدیــن اشــاره کــرد ،لــذا پیشــنهاد مــی شــود در مطالعــات آتــی
جهــت دســتیابی بــه درک جامــع تــری از پدیــده درگیــر شــدن
خانــواده هــا در مراقبــت از نــوزاد بســتری ،تجــارب والدیــن نیــز
مــد نظــر قــرار گیــرد.
سپاسگزاری
ایــن مقالــه بخشــی از پایــان نامــه دکتــری پرســتاری و منتــج
از طــرح تحقیقاتــی مصــوب دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه
شــماره ( )1394/387مــی باشــد .بدینوســیله از معاونــت پژوهشــی
دانشــگاه بــه جهــت همــکاری هــای الزم و مشــارکت کننــدگان
بابــت بــه اشــتراک گــذاری تجــارب خــود تشــکر و قدردانــی مــی
گــردد.
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