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 تحقیق کیفی  : دبستانی از بستری شدن در بیمارستان دانش آموزان ادراک
 

 2، دکتر محمد نریمانی 1محسن عبدی حمل آباد

 

 چکیده 

  یک  به صورت بیمارستان در  شدن  بستری از دبستانی دانش آموزان  مطالعه حاضر با هدف بررسی ادراک

  این آماری  بود. جامعه  کیفی  محتوای  تحلیل  رویكرد با ای  مطالعه  پژوهش  صورت گرفت. این کیفی  مطالعه 

  به  که  بوند  1398 سال اول ماهه سه در  اردبیل شهر بوعلی بیمارستان در بستریدانش آموزان  کلیه مطالعه 

  قرار   مطالعه مورد   و انتخاب دانش آموز 12 با لحاظ نمودن مالک های ورود، تعداد  هدفمند  گیری  نمونه روش 

  بستری  از  دبستانی دانش آموزان سه مولفه اصلی در خصوص ادراکیافته های پژوهش اساس بر. گرفتند 

مولفه های اصلی شامل: نگرانی از مدرسه)با زیر مولفه های  زیر مولفه شناسایی شد.  9بیمارستان با  در شدن

ک(، دوری از  دیدگاه هم کالسیان نیست به کود  -3عقب افتادن از درس ها،  -2دوری از محیط مدرسه،  -1

دوری از   -2دوری از اعضای خانواده به ویژه خواهر یا برادر کوچكتر،  -1خانواده و دوستان)با زیر مولفه های 

عدم برقراری ارتباط اجتماعی( و اضطراب مربوط به بیمارستان )با   -3دوستان و بچه های مدرسه و کوچه، 

  عدم -3های مربوط به درمان مانند آمپول و ...؛ درد -2شنا، قرار گرفتن در محیط ناآ -1لفه هایزیر مو 

مولفه های  غیره(. در نهایت قابل بیان است که  و خود اتاق شخصی، وسایل عالقه،  مورد عذاهای به دسترسی

بستری شده   دانش آموزان لی شناسایی شده بر لزوم توجه بر همه جنبه های روانشناختی، اجتماعی و تحصی

 تاکید دارد. 

 

 ، تحقیق کیفی ادراک کمات کلیدی: 
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 مقدمه 

کودکی شان در بیمارستان بستری می شوند که   درصد از کودکان حداقل یک بار در طی دوران 35حدود 

کودک   میلیون 5حدود  (.2003)جعفرنژاد، ا برای چندمین بار بستری شده اند آن ه درصد از 5حدود 

. بعالوه براساس گزارش انجمن  بیمارستان بستری می شوند  آمریكا به منظور تشخیص یا درمان درسالیانه در  

میلیون کودک سن مدرسه در بیمارستان ها   3( ساله 2014)1ملی کودکان بیمارستانی و موسسه های مرتبط 

با آن مواجه  بستری می شوند. در واقع بیماری و بستری شدن در بیمارستان اولین بحرانی است که کودک 

های ابتدایی عمر، نسبت به بحران های ناشی از بیماری و بستری شدن  می شود. کودکان خصوصاً در سال

(. این حقیقت که بستری شدن  2002حساس هستند، زیرا مكانیسم سازشی آن ها محدود است)مرتضوی، 

به خوبی   1960از دهه  در بیمارستان می تواند یک تجربه آسیب زا و استرس آور برای کودکان باشد،

 (.  2010،  2شناخته شده است)ویلسون، میگل، اینباخ و کارلسون 

بستری شدن های مكرر یا طوالنی مدت ممكن است اثرات منفی روی سالمت روانی کودکان داشته باشد و  

(. بسیاری  2000، 3ها به همراه آورد)لندسونخطر مشكالت عاطفی و رفتاری طوالنی مدت را برای آن

العات نشان داده اند که کودکان از اثرات منفی بستری شدن شامل اضطراب جدایی، کابوس های شبانه و  مط

(. تحمل دوره های درمانی دردناک، ناآگاهی و  1997، 5؛ شلدون 2011، 4تحریک پذیری رنج می برند)رابرتز 

(، محدودیت  2003، 6و پارکر عدم اطمینان از آنچه در انتظارشان است)کرنی، مورپای، مككوالر، بیشاپ، کئرر 

زای بستری  فعالیت و کاهش استقالل، غیبت از مدرسه و جدایی از خانواده و دوستان، همگی عوامل استرس 

شدن در بیمارستان هستند که می تواند سبب افزایش اضطراب و اثرات منفی طوالنی مدت آن نظیر برگشت  

در نتیجه بر روی پیامدهای درمان نیز اثر نامطلوب  تكاملی کودک و یا سندرم اختالل پس از ضربه شود و 

 (.  1999، 8؛ بالک و فلیمن2005، 7بگذارد)بوارد 

نتایج مطالعات نشان دادند که در صورت داشتن تجربیات صدمه زای قبلی از بیمارستان، تمایل کودک به  

(. چنانچه در این  2006، 10؛ کانی 2005، 9همكاری با مراقبین بهداشتی کاهش خواهد یافت)هیسه و شونن 

زمینه مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه پیامدهای بستری شدن بر روی کودکان نشان داده است که  

پیامدهای منفی نظیر برگشت تكاملی، اضطراب جدایی، اختالالت خواب و عواطفی نظیر غمگینی و بی  

داوم خواهد داشت. خصوصاً وقتی که  عاطفگی تا ماه ها و حتی سال ها پس از ترخیص از بیمارستان نیز ت
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کودک، بستری شدن های مكرر را تجربه می کند شدت این پیامدهای منفی بیشتر می شود. نتایج این  

اجتماعی کودکان در مدت بستری در بیمارستان را  –مطالعات، اهمیت توجه به نیازهای فیزیكی و روانی

 (. 1997خاطر نشان می کند)شلدون،  

بستری شدن در بیمارستان و غیبت از مدرسه برای دانش آموزان همواره به عنوان یک عامل  عاله براین 

استرس زا تلقی می گردد. وجود ترس، اضطراب و دیگر مشكالت مربوط به بیمارستان از یک سو و نگرانی  

اعتقاد   کودک در خصوص بازماندن از تحصیل از سوی دیگر می تواند به بدتر شده وضعیت کودک دامن بزند.

بر این است که کودکان سن مدرسه به دلیل داشتن توانایی استدالل، درک توضیحات کالمی و بیان  

احساسات درباره تجربیاتشان و تحمل جدایی از خانواده، بهتر از کودکان کم سن تر قادرند با استرس ناشی  

یک مطالعه بر روی کودکان سن   (. در حالی که 2007، 1از بستری شدن کنار بیایند)بیتز، هانسبرگر و رایت

مدرسه نشان داده است که این کودکان ترس از آسیب و مرگ و همچنین ترس از تنها ماندن بیشتری را در  

( در  1391(. همچنین در مطالعه ای آئین و رفیعی) 1997، 2بیمارستان تجربه کرده اند)هانس و لودویگسون 

ر بیمارستان بیان کردند که یافته های مطالعه  خصوص تجربیات کودکان سن مدرسه از بستری شدن د

منعكس کننده تجربیات مثبت و منفی کودکان از بستری شدن بود. ترس از درد، تهدیدکننده بودن محیط  

بیمارستان، نگرانی از عقب ماندگی تحصیلی و کسالت آور بودن محیط بیمارستان، تجربیات منفی کودکان را  

به ترس و نگرانی، از استراتژی های مقابله ای خودمحافظتی و جستجوی   تشكیل می داد. کودکان در پاسخ

اطمینان خاطر استفاده می کردند. یافتن دوستان جدید، آشنایی با نقش های کادر درمان، ارتقاء سازگاری با  

استرس و آشنایی با دوره های تشخیصی و درمانی، تجربیات مثبت حاصل از بستری شدن در بیمارستان  

ا توجه به تجربه نسبتاً باالی بستری شدن کودکان در بیمارستان )انجمن ملی کودکان بیمارستانی،  بود. ب

دکان )رابرتز،  ( و انجام برخی پژوهش ها در زمینه تاثیر بستری شدن در اضطراب و افسردگی کو 2014

ادراک  بررسی ( و عدم انجام پژوهش های داخلی در این زمینه پژوهش حاضر با هدف 1997؛ شلدون، 2011

 مطالعه کیفی صورت گرفت.  و به عنوان  مارستانیشدن در ب یاز بستر  ی کودکان دبستان

 روش پژوهش 

انعطاف پذیر برای   محتوای کیفی است. تحلیل محتوای کیفی روشی پژوهش مطالعه ای با رویكرد تحلیل نیا

زمانی استفاده می شود که دانش کافی در  این رویكرد (. 2005، 3هسیه و شانان )ه های متنی استتحلیل داد

طبقات و تفسیر مطالب نوشتاری   باشد و به روش استقرایی بر ایجاد و توسعه مورد یک پدیده وجود نداشته

(. جامعه آماری این مطالعه کلیه کودکان بستری در بیمارستان  2008، 4لو و کینگاس)اِتأکید دارد  یا گفتاری

کودک   12 تعدادبوند که به روش نمونه گیری هدفمند  1398اول سال  بوعلی شهر اردبیل در سه ماهه
 

1 - Betz, Hunsberger & Wright 
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(  2( پایه ابتدایی بودن، 1انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. مالک های انتخاب این کودکان عبارت بود از: 

( رضایت والدین جهت شرکت  4روز، توانایی همكار با پژوهشگر،  3حداقل مدت بستری در بیمارستان 

( بدتر شدن  2( عدم رضایت به ادامه همكاری، 1در پژوهش. مالک های خروج نیز عبارت بود از:  فرزندشان

 وضعیت و ناتوانی در ادامه همكاری.

روش   ن یآن و همچن یاجرا  یپژوهش و چگونگ  اهداف ی قبل از شروع مصاحبه به شرکت کنندگان درباره 

آگاهانه   ت یپژوهش و گرفتن رضا یط  ندگانشرکت کن اریداده شد. پس از شرح حدود اخت حیتوض مصاحبه

ها با توافق شرکت   مصاحبه شد. زمان و مكان یگردآور  افتهیساختار مه ین ی مصاحبه از آنان، داده ها با

  اساس  مصاحبه و بر شرفت یتر شروع؛ و با پ یکل ی با سؤال ها مصاحبه شد. سپس روند  نییکنندگان تع

شد.   ده یتر پرس  یجزئ ی داده ها، سؤال ها همزمان ل یبه دست آمده از شرکت کنندگان و تحل یپاسخ ها

   1مرسوم یمحتوا  لیداده ها از روش تحل ل یتحل ی برا دقیقه بود.  45تا  30مصاحبه بین  مدت زمان هر 

آن   هدف  شود که  یاستفاده م  ییپژوهش ها یبرا كردیرو نیا (. 2004و همكاران،  2)گرانهیم شد  استفاده 

مرتبه به مصاحبه ها گوش داد و سپس آنها را به   چند  اول، پژوهشگر است. در مرحله ده یپد  کی  فیتوص

در نظر   یی ها و واژه ها را واحد معنا جمله  کرد؛ و پس از چند بار خواندن متن؛ پاراگراف ها،  لیتبد  متن

  یکدها را نام گذار سپس و د یرس  یمفهوم پردازنهفته در آنها، به سطح انتزاع و  مفهوم  گرفت و با توجه به 

  برچسب تر با یانتزاع ی و در طبقه ها سهیمقا گریكد یبا  شانیها تفاوت  کرد. در ادامه کدها از نظر تشابه ها و

آنها،   یرو  قیو عم قی و تأمل دق گریكد یها با  طبقهی  سه یبا مقا ت،یشد. در نها یمشخص، دسته بند 

 .شد  یپژوهش معرف  ی  هیدرون داده ها، درون ما  نهفتهی محتوا
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 یافته ها 

مشخصات   1پایه ابتدایی مورد مطالعه قرار گرفتند که در جدول  دانش آموزان  12در این مطالعه تعداد 

 جمعیت شناختی آنان ارائه شده است:

 

 : مشخصات جمعیت شناختی افراد مورد مطالعه 1جدول

 متغیر 
 درصد  تعداد

 سال

 25 3 سال  7-8

9-10 5 67/41 

11-12 4 33/33 

 جنسیت

 67/41 5 دختر 

 33/58 7 پسر

 نوع بیماری 

 67/16 2 سرطان

 25 3 دیابت

 66/41 5 بیماری های عفونی 

 67/16 2 سایر بیماری ها

 

فراوانی در بین سنین  ( مشاهده می شود از بین دانش آموزان مورد مطالعه کمترین 1همانطور که در جدول)

درصد دانش آموزان دختر و بقییه پسر   67/41سال قرار دارند.  10-9و بیشترین فراوانی در بین سنین  7-8

درصد   66/41بودند. همچنین کمترین فراوانی به طور مشترک دارای بیماری سرطان و بیشترین فراوانی 

 دارای بیماری های عفونی بودند.

تجربیات پایه  طبقه اصلی به عنوان آوری شده بعد از کدگذاری آنان در مجموع سه از تحلیل اطالعات جمع 

( اضطراب  3( دوری از خانواده و دوستان؛ 2( نگرانی از مدرسه؛ 1کودکان شناسایی شدند که عبارتند از : 

 ارائه شده است:   2مربوط به بیمارستان. در ادامه زیر بخش های این طبقات در جدول 
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 بستری شدناز   دانش آموزان مولفه ها و زیر مولفه های شناسایی شده در خصوص ادراکات    -2جدول

 زیر طبقات  طبقات

 نگرانی از مدرسه 

 دوری از محیط مدرسه   -1

 عقب افتادن از درس ها -2

 دیدگاه هم کالسیان نیست به کودک   -3

 دوری از خانواده و دوستان 

 ه خواهر یا برادر کوچكتردوری از اعضای خانواده به ویژ  -1

 دوری از دوستان و بچه های مدرسه و کوچه   -2

 عدم برقراری ارتباط اجتماعی -3

 اضطراب مربوط به بیمارستان 

 قرار گرفتن در محیط نااشنا -1

 درد های مربوط به درمان مانند آمپول، آزمایش گرفتن و ... -2

 شخصی، اتاق خود و ... عدم دسترسی به عذاهای مورد عالقه، وسایل  -3

 

 نگرانی از مدرسه: الف( 

مدرسه به عنوان خانه دوم دانش آموزان به عنوان مكانی برای برقراری ارتباط، دوست یابی، آشنایی با  

دیگران، کسب علم و ... همواره مورد توجه دانش آموزان می باشد. به ویژه اینكه امروزه با برنامه های  

برای دانش آموزان در حیطه های فرهنگی، هنری، تفریحی تدارک می بینند، میزان  متنوعی که مدارس 

گرایش دانش آموزان به آن افزایش یافته است. در این راستا بستری شدن موجب جدایی دانش آموزان از  

این شرایط می شود که این عامل موجب نگرانی آنان می شود. به طوری که در این خصوص یكی از دانش  

ساله(. کودک دیگر   10ه ام ، از دوستانم عقب افتاده ام)دختر، ان بیان کرد که  از درس هایم عقب افتادآموز

اما چون بستری شدن از   . دارم دوست را  هایم درس  همه  و  دارمو  دوست را  هایم کتاب   بیان کرد که من

 . ساله( 12درس هایم عقب می افتم. نمیدونم چكار کنم و چطوری جبران کنم)دختر، 

 : دوری از خانواده و دوستانب( 

 باعث بیمارستان شدن در بستری. می باشد  دوستان و خانواده  از جدایی تجربیات کودکان بستری شده، از

کودکان بستری شده می   روزمره فعالیت های و خانواده روال  در و اختالل دوستان و خانواده از جدایی تجربه

  را  خود دوستان و خانه برادر، محیط  خواهر، مادر،  پدر، از جدایی مورد  در نگرانی کودکان بستری شده،  .شود

  از  که گزارش نمودند  هم  را خود  خانه  در زندگی از جدایی تجارب از جنبهه ای دیگری آنها. می کردند  ابراز
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  تماس با خود، اتاق تختخواب مادر، دستپخت و  خانگی خانه، غذاهای رفاهی  وسایل  به  می توان جمله  آن

 اشاره نمود.  ... و همبازی ها و  دوستان

در این راستا یكی از کودکان بیان کرد که دلم برای بازی با خواهر و دوستان محله تنگ شده است. دلم  

 ساله(.  10میخواد با بچه ها دچرخه سواری و توپ بازی کنم. من توپ بازی را خیلی دوست دارم. )پسر 

 بیمارستان  به مربوط اضطرابج( 

  و  داشته باشد  کودکان روانی سالمت روی منفی اثرات ممكن است مدت طوالنی یا مكرر شدن های بستری

که   ی کودک (.2000، 1لندسون )آورد  همراه به  هاآن را برای مدت طوالنی رفتاری و عاطفی مشكالت  خطر

  ی ها دوره  ازمند یکند، ن ی م د یتهد  ی اش را به طور جد  ی که زندگ ، یماریب ل یدل است، به  ض یسخت مر

  ی که با آن آشنا است، جدا م یطی علت، از مح نیا به .مكرر است یشدن ها یبستر  ایشدن  یبستر یطوالن

که قبال   یدر تماس با افراد و  ناآشنا یمختلف، و در مكان ی و عملكردها نیتازه، با قوان تیموقع ک یگردد و به 

در  (. 2006، 2)دیل نورا بر رفتار کودک بگذارد  ینامطلوب ریتواند تأث یم که  ابد ی یشناخته است، انتقال م  ینم

با   ییها ط یگذارد و مح ی م ر یبر رفتار فرد تأث یکالبد  ط یکه مح کند ی م انیب  ی النی پروفسور د نهیزم نیا

دچار استرس   ا ی ند و توانند سبب شوند که فرد بر استرس خود غلبه ک ی م  ، یمنف و  مثبت  ۀ تجرب

مانند   ی منف یجانیهی واکنش ها ،یمارستانیب ی ها ط یدر رابطه با مح  نی بنابرا(. 2000، 3)دیالنی گردد 

  دن یگردد و د ختهیو برانگ  انیتواند نما یم( مارستانیساختمان ب) ترس، فقط با نام بردن از آنها ایاضطراب 

  ی را فراهم م یترسناک  ۀخصوص کودک، تجرب  هبی هر فرد  یبرا  ،یبا هر اندازه و شكل یمارستانیب یها ط یمح

  یبستر  یفضا و مارستانیب ط یجهت مح نیبد (. 2001و همكاران،  5؛ وایت هوز 2006، 4)مارسفاوی کند 

“دور از فهم”، “ناآشنا”، و   ب”،یکه “عج شودی م  فیتوص یمعموالً به عنوان مكان مار،یکودک ب یبرا

  ی کودک بستر نیبنابراد. مفهوم را شكل داد هاند، ارتباط دار نیدرمان و معالجه که ا با  “ترسناک” است و

  از  بودن و دور ماندن ی و اثرات بستر  ابد ی یم یبزرگ یجانی ه ضعف ت یخود را در موقع مارستان،یشده در ب

 (. 2006)دیل نورا،  ان، دشوارتر است و درم یماری او، از اثرات خود ب ی خانه برا

  های کابوس  جدایی، شامل اضطراب شدن بستری منفی  اثرات از کودکان که اند  نشان داده مطالعات بسیاری

  ناآگاهی  دردناک،  پروسیجرهای تحمل (. 1997، ؛ شلدون2011رابرتز، )پذیری رنج می برند  تحریک  و شبانه

  استقالل،  کاهش و  فعالیت محدودیت (،2003است)کرنی و همكاران،  انتظارشان در  آنچه از  اطمینان و عدم 

  هستند  بیمارستان در شدن  زای بستریاسترس  عوامل همگی دوستان، و  خانواده  از و جدایی  مدرسه  از غیبت

 
1 - Landsdown 

2 - Del Nord 
3 - Dilani 
4 - Marsafawy 
5 - Whitehouse 
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  سندرم  یا  و  کودک  تكاملی نظیر برگشت آن  مدت  طوالنی منفی  اثرات  و  اضطراب سبب افزایش تواند  می  که 

 (.  2005،  بوارد)نامطلوب بگذارد اثر نیز  درمان پیامدهای  روی بر  نتیجه در و  ضربه شود  از  پس اختالل

 

 بحث و نتیجه گیری 

  مطالعه  بیمارستان و به صورت در شدن بستری از دبستانی  دانش آموزان این مطالعه به منظور بررسی ادراک

دارد.   وجود کودکان بخش های در کودکان بستری در ترس  و نگرانی که داد کیفی انجام شد. نتایج نشان 

بستری شده، نگرانی در خصوص مدرسه و تحصیل بود. در واقع مدرسه   دانش آموزانیكی از نگرانی های 

همواره مكان مناسبی جهت دوستیابی و بازی برای دانش آموزان می باشد و وجود این عامل در گرایش و  

سزایی دارد. بستری شدن در بیمارستان موجب می گردد که دانش  عالقه دانش آموزان به مدرسه تاثیر ب

آموزان بازی با دوستان را از دست بدهند و دلتنگ دوستان و بازی با آنها شوند. به طوری که در خصوص  

کالس   ،یباز یفضاها وجود ( بیان کردند که2007اهمیت بازی با دوستان و همكالسی ها بیتز و همكاران)

و خانواده   مارانیب گریکند تا با د یکمک م کودکان بستری به  لم یف شینما یاتاق ها  ی و حت ی درس  یها

تحمل نمایند. عالوه براین   را  یمار یب نیبتوانند بار سنگ  ی برقرار کرده و از لحاظ روان مناسبی ارتباط شانیها

ب افتاده را از آنان نیز  دانش آموزان به سبب دوستی که با یكدیگر دارند انتظار کمک در مطالب درسی عق 

 دارند.

  بسزایی  تأثیر  نوجوانان سازگاری بر که بود و دوستان خانواده از  جدایی تجربه حاضر، مطالعه نتایج از یكی

  بستری  از ناخوشایندی تجربه  کودک  باعث می شود که است نامطلوبی جنبه های شامل بخش محیط  .داشت

  و  بخش  صدای و  سر مانند گرما،  فیزیكی عوامل خصوص در  ویژه به  موارد  این که  داشته باشند  شدن

  برای پرستاری مراقبت های (. همچنین،2008و همكاران،  1بیشتری دارد)استانبک نمود روشن چراغهای

  نوجوانان  که  این  با. نیست نیازهای آنها با  مطابق  که  می شود  انجام محیط هایی از کودکان در  بسیاری

  خدمات  بهتر ارایه  بنابراین، جهت نمی باشد، آنها نیازهای  با متناسب کودکان بخشهای کنند  می احساس 

  کودک باشد. بوید  دوستدار محیط های  دیده، آموزش  کارکنان  آنها باید برای کودکان، نیازهای برآوردن برای

  در مقابله  بستری  کودکان به  دوستان  و خانواده  فیزیكی و  اجتماعی حمایت  که دریافتند ( 1998)هانسبرگر  و

  صحیح  بیان  برای  که و تنظیمی  ارتباط  در برقراری  همساالن کردن  بیماری کمک کرده است. پیدا با

  عوامل  با برخورد  در اختالل یا بیماری درمان و تشخیص طول در و بعد  اجازه می دهد، احساس   احساسات

  خود  شرایط  به  بهتر پاسخ بیمارستان تمایل به دادن  در  کودکان  است. همچنین مفید  بیماری  از زا استرس 

داده شد، دارند.   درمان روند  و تشخیص با خود همراه وضعیت مورد در اطالعات جستجوی  آنها به زمانی که

 
1 - Steinbeck 
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  در  بیشتر راحتی احساس  زیاد  احتمال به  آنها دارد  وجود  خود  وضعیت  مورد  در  آگاهی افزایش  که  صورتی  در

 هستند.  خود موقعیت مورد 

 بستریهمچنین اضطراب مربوط به بیمارستان و عوامل آن از مهم ترین نگرانی کودکان بود. در واقع 

است.  بزرگساالن بخش های حتی و سایر بخشها در آنها شدن بستری از بهتر کودکان  در بخشهای کودکان

  و  اضطراب ناخوشایند، ساتایجاد احسا باعث می تواند  نامأنوس  و ناآشنا محیط  یک در گرفتن کودکان  قرار

  بخش  محیط  و  شرایط مراقبت  بودن  همگن  می تواند  ترس ها این  کاهش از راه های یكی . گردد آنها در  ترس 

کمک   چالش این کاهش به هم، کنار در  نوجوانان گرفتن  که قرار میشود پیشبینی بنابراین،. باشد 

  برای  را و نگرانیها ترسها از وسیعی  طیف بیمارستان در شدن بستری  (. 1994، 1گاسكویت و چوکویت )کند 

  کارکنان بیمارستان  و درمانی اقدامات ناآشنا، رویه های مورد در  آنها بیشتر ترسهای. دارد همراه به  نوجوانان

مراقبتی   یا درمانی  اقدام از  قبل قبولی قابل توضیح که نشان داد  همكاران و سبزواری مطالعه نتایج. می باشد 

  ایجاد  بنابراین، . داشت وجود  نوجوانان در اقدامات درمانی  انجام از  زیاد  ترس  آنها، تحقیق  در . نمی شود انجام

  انجام  از  ترس  کاهش در  می تواند  نحوه مراقبت، حتی و  احتمالی خطرات  و اقدامات مورد  در و توضیح ارتباط

 (. 2010)سبزواری و همكاران، باشد  درمانی مؤثر  اقدامات

( در یک مطالعه ای فراتحلیلی لیستی از عوامل استرس زا برای کودکان بستری در بیمارستان  2014آنجی )

عود،   مارستان،یدر ب یطوالن یر روش، سوزن، عفونت ها، از دست دادن کنترل، بستبه این شرح گزارش کرد: 

از دوستان، عدم استقالل،   ییجدا ج،یدر حال مرگ، چک کردن نتا گریکودکان ددیدن ترس از مردن، 

  ، یپزشك شاتیآزما ،یدرمان ی میش همچنین  .حرکت ت یها و محدود ت یعدم فعال مارستان،یب ست یز ط یمح

کودکان   ن،ی. همچن بودمرتبط باعث نوسانات سطح استرس کودک  ی روش ها گر یو د ،یتهاجم یجراح

  یکننده تحت فراموش  ج یمانند گ ی روش ها تیطور کامل درک اکثر خردسال اغلب فاقد درک درست به 

.  کودک است کیاضطراب در  شیرا به عنوان مرگ منجر به افزا "بودن به خواب  ر قرا" ایو  رد،یگ یقرار م

بستری شده  سطح استرس در کودک کننده  د یتشد  زیمشابه ن یپزشك تیوضع ک یدر  گریمرگ کودکان د

همه   ،یخصوص  میو عدم حفظ حر ،ی شخص یاز سلب ها مارستان،یسر و صدا ب ن یعالوه بر ا بود. مارستانیب

،  2؛ مک کافرئی 2014)آنجی،  اغلب نگران کننده استعامل استرس  مارستانی در ب یبستر ماریهر ب یبرا

2006.) 

  شدن بستری  از دبستانی کودکان  در مجموع برای اساس در این مطالعه سه مولفه اصلی در خصوص ادراک

زیر مولفه شناسایی شد. مولفه های شناسایی شده بر لزوم توجه بر همه جنبه های   9بیمارستان با  در

روانشناختی، اجتماعی و تحصیلی کودکان بستری شده تاکید دارد. چرا که توجه به این عوامل گامی موثر در  

 
1 - Gasquet & Choquet 
2  - McCaffrey 
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همراه بود که از جمله آنها می توان به   افزایش روند بهبودی خواهد بود. مطالعه حاضر با محدودت های نیز 

اشاره کرده که تعمیم   مشخص تحصیالت سنی ویژه، ی گستره خاص، متمرکز بوده پژوهش بر روی قشر

گردد برای افزایش تعمیم نتایج به دست آمده،  نتایج را با محدودیت روبرو می کند. بنابراین پیشنهاد می

 ورت گیرد. چنین پژوهشی بر روی جامعه آماری دیگر ص

 منابع

 یکک: بیمارستان در شدن بستری از مدرسه سن کودکان (. تجربیات1391رفیعی، حسین. ) فرشته و آئین،

 .402 -391(، 5)16کرمانشاه،  پزشكی علوم دانشگاه پژوهشی علمی ماهنامه کیفی. تحقیق
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