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Extended Abstract

1. Introduction

ackground and aim: The hospitalization 
of a child is one of the reasons for the ten-

sion and anxiety in families. But the presence of parents, 
especially mothers with an active role in child care reduces 
anxiety and increases their sense of empowerment. Anxiety 
can be considered an adaptive response to stimuli, but if the 
anxiety exceeds its balance and persists, it can no longer 
be considered compromised but should be considered as a 
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Background It is important for parents to have a child in the United States, but the presence of parents, 
especially mothers, with an active role in child care reduces anxiety and increases their sense of empow-
erment. 
Objective The purpose of this article is to review the family-centered support of maternal anxiety in 
hospitalized children.
Methods The study was a review. Articles were searched using google scholar, magiran، irandoc، 
pubmed,sid, Scopus، Web of Science databases. Search for original articles from 2010 to 2019 with Eng-
lish keywords Family-centered care, Children, Hospitalized, Anxiety and Persian words Family-centered 
support, maternal anxiety, and hospitalized child. A search of 20 articles found that 8 of them were 
finalized.
Findings All of the reviewed findings have examined the impact of family-centered support on maternal 
anxiety and performance and other aspects. In two studies, practical education of care has reduced 
mothers’ anxiety. In a family-centered study, the need to satisfy the need for hospitalized parents was 
met. One study also points to the impact of family-centered care on the care performance of preterm in-
fants. In a family-centered study, the impact of human well-being on the patient’s emotional well-being 
was studied. The impact of family functions on caregiver adjustment has been reported in one study
Conclusion Family-centered care and parental involvement, especially maternal care, reduce the burden 
on their children. It seems necessary to provide the necessary context to reduce Families anxiety by 
formulating, planning and presenting appropriate policies.
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source of helplessness and its treatment should be followed. 
Anxiety, therefore, leads to the overuse of medical care and 
exorbitant costs. It also has a significant negative impact on 
work performance and interpersonal relationships. Consid-
ering the prevalence of mental disorders, the World Health 
Organization reported an increase in the prevalence of men-
tal disorders, and the prevalence of anxiety was reported to 
be 38.6% in developing countries and 83.2% in developed 
countries. One out of every four people has one of the cri-
teria of at least one of the anxiety disorders and women are 
more prone to these disorders. The prevalence of anxiety 
disorders decreases in cases with higher levels of socioeco-
nomic status.

In recent years, the concept of patient and family has been 
considered in medical and nursing studies and can be one 
of the requirements of nursing. The use of family-centered 
theory first dates back to Carl Rogers in the 1950s, when he 
introduced the client-centered approach. According to this 
approach, control is in the hands of the client instead of the 
caregivers. This concept has been mentioned with different 
words focused on family, family-centered approach, and 
family-oriented approach. Family-centered philosophy has 
been used in a variety of specialties, including medicine, 
nursing, midwifery, and rehabilitation.

One of the dimensions of family-centered care is the pres-
ence of parents in the care of sick and hospitalized children. 
In the care process of each patient, his or her family should 
have an exact understanding of the disease, and nurses in 
addition to caring for the patient should help his/her fam-
ily to increase hope and trust. Such an approach increases 
the health and rehabilitation of the family. In this regard, 

the family-centered approach is one of the methods for the 
empowerment of the family, in which there is a close rela-
tionship between medical staff and the family. Therefore, 
not only the patient but also his/her family and medical staff 
benefit from the advantages. In the family-centered model, 
each patient and patient’s family form a single care unit. 
Implementing family-centered care more than a normal 
method of care reduces parental anxiety. The purpose of 
this article was to review the effect of family-centered care 
on the anxiety of mothers of hospitalized children.

2. Method

The study was a review. Google Scholar, Magiran, Iran-
Doc, PubMed, SID, Scopus, and Web of Science databases 
were used to find articles. Search for original articles pub-
lished from 2010 to 2019 was done using English keywords 
of family-centered care, anxiety, children, hospitalized, and 
Persian keywords of family-centered care, children, hospi-
talization, the effect of anxiety on family-centered care, and 
mothers’ anxiety. We found 20 articles, of which 8 related 
articles were included in the final review. To summarize the 
studies, the full text of each article was studied and noted. 
The extracted items were: name of the main researcher, 
year of publication, the purpose of the study, type of study, 
sample size, selection method, and assignment of samples 
to groups, type, and method of intervention, main variables 
and outcomes, measurement tools and method of examin-
ing outcomes, and main results of the study according to the 
outcomes studied (Figure 1).

Searched articles using the keywords = 546 articles

Total number of articles after removing duplicate 
articles = 157 article

Total number of articles after reviewing of the title 
and abstract = 32 articles

Articles meeting all inclusion criteria = 8 articles

Duplicate articles = 389

Articles removed after re-
viewing the title and abstract 

= 125

Removed articles due to lack 
of access to the full version 

= 24 

Figure 1. The process of searching and selecting articles based on PRISMA
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3. Results

All the reviewed findings had addressed the impact of 
family-centered care on maternal anxiety and performance 
and other aspects. In two studies, practical care training re-
duced maternal anxiety. In one study, family-centered care 
was effective on the amount of the need to obtain informa-
tion in parents of hospitalized children. One study also ad-
dressed the impact of family-centered care on the care per-
formance of preterm infants. In one study, family-centered 
care had an effect on the satisfaction of the family of hospi-
talized children. The effect of  family   functions on caregiver 
adaptation was expressed in a study.

4. Discussion and Conclusion

The present study was conducted to investigate the effect 
of family-centered care on parental anxiety in hospitalized 
children. Sixty percent of the studies showed positive ef-
fects of family-centered care on parental anxiety, care 
performance, and other aspects. Despite the application of 
the results of these studies, their quality should also be con-
sidered. Family-centered care and the participation of par-
ents, especially mothers, in the care of children reduce their 
anxiety. It is expected that through providing the appropri-
ate condition by caregivers, families, especially mothers 
participate in care for the newborn and child by achieving 
needed skills. In this regard, the following suggestions are 
provided regarding nursing managerial and educational as-
pects to obtain more participation of the mothers in care 
for their children while hospitalization and consequently, 
reduce anxiety: 1) Nursing managers should strive for 
family-centered care and institutionalize it in the pediatric 
ward. 2) Nurses in the process of patient education should 
emphasize the training of mothers as the main person in 
care. 3) Programmers make it possible to participate moth-
ers in nursing care and motivate them. It seems necessary 
to provide the necessary ground for reducing the anxiety of 
families by formulating, planning, and presenting appropri-
ate policies.
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Table 1. Characteristics of studies used in this research

Row Type of study Percentage of studies

1 Clinical trial 50%

2 Semi-experimental 37%

3 Experimental 13%
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مقاله مروری

بررسی تأثیر حمایت خانواده محور بر اضطراب مادران کودکان بستری در بیمارستان: یک مطالعه مروری

زمینه بستري شدن کودك در بیمارستان یکی از دالیل اصلی تنش و اضطراب براي والدین است. اما حضور والدین خصوصاً مادر با نقش 
فعال در امر مراقبت از کودك باعث کاهش اضطراب و افزایش حس توانمندی در آنان می شود.

هدف هدف از تدوین این مقاله، مروري بر بررسی حمایت خانواده محور بر اضطراب مادران کودکان بستری در بیمارستان می باشد.
 Google Scholar، Magiran، Irandoc، مواد و روش ها مطالعه به صورت مروری انجام شد. جهت یافتن مقاالت از پایگاه های
Pubmed ،Sidو Scopus، Web of Scienceاستفاده شد. جستجوی مقاالت اصیل در بازه زمانی 2019-2010 با کلید واژه های 
انگلیسی Family-centered care، Anxiety، Children، Hospitalized و کلید واژه های فارسی مراقبت خانواده محور، کودکان، 
بستری در بیمارستان، اضطراب روی بررسی حمایت خانواده محور بر اضطراب مادران کودکان بستری در بیمارستان انجام شد. در جستجو 

20 مقاله پیدا شد که از بین آن ها 8 مقاله مربوط به موضوع وارد مرور نهایی شد.
یافته ها همه یافته های مرور شده به تأثیر حمایت خانواده محور روی اضطراب و عملکرد مادران و سایر جنبه ها پرداخته شده است. در 2 
مطالعه آموزش عملی مراقبت ها موجب کاهش اضطراب مادران شده هست. در یک مطالعه مراقبت خانواده محور بر میزان برآورده شدن 
نیاز به کسب اطالعات در والدین کودکان بستری مؤثر بوده است. یک مطالعه هم به تأثیر مراقبت خانواده محور بر عملکرد مراقبتی مادران 
نوزاد نارس اشاره دارد. در یک مطالعه مراقبت خانواده محور بر رضایتمندي خانواده بیماران بستري تأثیر داشته است. تأثیر کارکردهاي 

 خانواده  بر  میزان سازگاری مراقبین در یک مطالعه بیان شده است. 
نتیجه گیری مراقبت خانواده محور و مشارکت والدین خصوصاً مادران در امر مراقبت از کودکان از اضطراب آن ها می کاهد. ضروری به نظر 

می رسد با تدوین، برنامه ریزی و ارائه ی خط مشی  مناسب، زمینه ی الزم برای کاهش اضطراب خانواده ها فراهم شود.

کلیدواژه ها: 
مراقبت خانواده محور، 

کودکان، بستری در 
بیمارستان، اضطراب

تاریخ دریافت: 25 دی 1400
تاریخ پذیرش: 20 بهمن 1400
تاریخ انتشار: 09 اسفند 1400 

بهار حاجی بکلو1 ، شعیب محمدی2 ، معصومه عموعموها3 ، کاروان بکماز4 
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مقدمه

بستری شدن فرآیندی است که طی آن یک مشکل بهداشتی 
و سالمتی برای شخص تشخیص داده می شود و از مرحله پذیرش 
بیمارستانی تا بازگشت به خانه به طول می انجامد ]1[. بستری 
شدن در همه سنین بخصوص در دوران کودکی تجربه ای تنش زا 
از  مراقبت  اجتناب ناپذیر  عنصر  والدین   .]2[ می آید  به حساب 
کودکان بستري می باشند. در چنین مواقعی خانواده ها به دلیل 

اطالعات ناکافی اطمینان نداشتن از پیش آگهی کودك و مشکالت 
تامین هزینه هاي درمانی نگرانی و اضطراب زیادي دارند ]3[.

فیزیولوژیکی  و  روانی  حالت  یک  اضطراب  گفت  می توان 
رفتاری  و  احساسی  شناختی، جسمی،  اجزای  دارای  که  است 
می باشد که ترکیب آن ها در ایجاد یک احساس ناخوشایند که 
است.  دخیل  دارند،  ارتباط  نگرانی  یا  ترس  دلهره،  ناآرامی،  با 
همچنین اضطراب می تواند واکنش نرمال به استرس یا تهدید 
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باشد و همچنین می تواند به فرد برای مقابله با شرایط پر استرس 
یا تهدیدآمیز کمک کند. اما هنگامی که بیش از حد و دائمی 
گردد، به یک وضعیت ناتوان کننده با عنوان اختالالت اضطرابی 
تبدیل می شود که در صورت عدم درمان بدتر شده و با عالئم 
فیزیولوژیکی مانند سردرد، تعریق، اسپاسم عضالنی، تپش قلب، 
خستگی و حتی ضعف همراه است ]4[. می توان اضطراب را یک 
پاسخ سازشی در برابر محرك ها تلقی کرد، اما اگر اضطراب از حد 
متعادلش فراتر رود و تداوم پیدا کند، دیگر نمی توان آن را سازش 
یافته تلقی کرد، بلکه باید آن را به عنوان منبع درماندگی دانست 
و به دنبال یک راه حل برای درمان آن بود ]5[. لذا اضطراب باعث 
استفاده زیاد از مراقبت پزشکی و صرف هزینه های گزاف می شود. 
همچنین تأثیر منفی قابل توجهی بر عملکرد کاری و روابط بین 

فردی می گذارد ]6[. 

اخـتالالت  میزان  بررسی  از  پس  جهانی1  بهداشت  سازمان 
به خصوص  روانی  ناراحتیهاي  که  است  کرده  گزارش  روانـی، 
اضـطراب افزایش یافته و میزان اضطراب در کشـورهاي در حـال 
توسـعه 38/6 درصد و در کشورهاي پیشرفته 83/2 درصد است 
]7[. مطالعــات نشــان داده انــد که از هر 4 نفر یک نفر دارای 
مالكهاي تشخیصی حداقل یکی از اختالالت اضطرابی است و 
زنان بیشتر از مردان به این اختالالت مبتال میشوند. در نهایت 
شیوع اختالالت اضطرابی با موقعیتهاي اجتمـاعی- اقتصـادي 

باالتر کاهش مییابد ]8[.

را  جایگاه خاصی  خانواده  و  بیمار  مفهوم  اخیر  در سال های 
در مطالعات پزشکی و پرستاری به خود اختصاص داده است و 
می تواند یکی از ملزومات پرستاری باشد ]9[. استفاده از مفهوم 
خانواده محور، اولین بار به کارل راجرز و دهه 1950، زمانی که وی 
رویکرد مددجو محور را مطرح کرد، باز می گردد. بر اساس این 
رویکرد کنترل به جای مراقبت کنندگان در دست مددجو است. 
این مفهوم با واژه های مختلف متمرکز بر خانواده، خانواده محور 
و خانواده مدار ذکر گردیده است ]10[. فلسفه خانواده محور در 
و  مامایی  پرستاری،  پزشکی،  جمله  از  گوناگون  تخصص های 

توان بخشی کاربرد داشته است ]11[.

بررسی ها بیانگر آن است که تامین نیازهاي حمایتی و اطالعاتی 
والدین در محیط بیمارستان طی مراقبت از کودك، دانستن طرح 
درمانی آموزش به والدین و به کارگیری مشارکت آن ها از جمله 
ارتباط حمایتی-آموزشی  نیازهاي والدین می باشد که  مهمترین 
کادر درمان بخصوص پرستاران با والدین را طلب میکند ]12[. 
یکی از ابعاد مراقبت خانواده محور حضور والدین در مراقبت از 

اطفال بیمار و بستری شده است ]13[.

در جریان مراقبت از بیمار، خانواده وي نیازمند درك صحیح 

1. World Health Organization

از بیماری است و وظیفه پرستار در کنار مراقبت بیمار، کمک به 
خانواده در جهت افزایش امید و اعتماد است. چنین رویکردي 
باعث ارتقاء سالمت و رفاه خانواده خواهد شد. در همین راستا 
والدین، اجراي مراقبت خانواده محور  توانمندسازي  راه هاي  یکی 
می باشد که در آن همکاري و ارتباطی تنگاتنگ بین پرسنل و 
خانواده کودك برقرار می گردد. در چنین فضایی نه تنها بیمار، 
بلکه خانواده و پرسنل بهداشتی نیز از فواید آن بهره مند خواهند 
تمامی  در  دارند  تمایل  خانواده ها  اغلب  واقع  در   .]14[ شد 
جنبه هاي مراقبت از کودك بستري شرکت داشته باشند و اغلب 
براي خود و کودکشان مفید توصیف می کنند  را  این مشارکت 
]15[. همچنین حضور و مشارکت والدین براي کودك مفید و 
باعث تسریع بهبودي و کم شدن عوارض بیماري و کمتر شدن 
مشارکت  و  حضور  طرفی  از  می شود.  کودك  بستري  روزهاي 
والدین در مراقبت از کودك بستري باعث تقویت روابط خانوادگی 

و کاهش اثرات منفی بیماري کودك بر خانواده می شود ]16[.

مراقبت خانواده محور یک رویکرد ابتکاری برای برنامه ریزی، 
اجرا و ارزیابی مراقبت های بهداشتی است که بر همکاری های 
سودمند دوطرفه بین بیماران، خانواده ها و مراقبین بهداشتی بنا 
نهاده می شود ]17[. در مدل خانواده محور، پرستار و اعضای تیم 
بهداشتی و درمانی از طریق زمینه سازی و ایجاد فرصت برای 
یکایک اعضای خانواده، جهت به نمایش گذاشتن ظرفیت ها و 
نیازهای  توانایی های خویش در خصوص تأمین پاسخگویی به 
وظایف   .]18[ می سازد  قدرتمند  و  توانمند  را  خانواده  کودك، 
متقابل  ارتباط  و  تعامل  خانواده محور،  ارائه حمایت  در  پرستار 
با  خانواده،  در  مثبت  تغییرات  ایجاد  توان  و  خانواده  اعضای  با 
بهره گیری از توان و قدرت فردی هر یک از اعضا می باشد ]19[. 
در مدل خانواده محور، هر بیمار و خانواده بیمار، یک واحد مراقبت 
را تشکیل می دهند. چهار جزء اصلی مراقبت خانواده محور شامل؛ 
احترام، دریافت اطالعات، شرکت در مراقبت و تشریک مساعی 
می باشد ]20[. کاهش استرس، کاهش اثرات منفی بستری شدن، 
اطمینان ازکفایت برنامه ترخیص، و تأمین راحتی و حمایت از 
بیمار از فواید مراقبت خانواده محور می باشد ]21[. اجرای مراقبت 
خانواده محور بیش از یک روش عادی مراقبتی منجر به کاهش 
اضطراب والدین می شود. با وجود این مطالعات زیادی که به مرور 
و جمع بندی مطالعات در همه ی زمینه های مراقبت خانواده محور 
پرداخته باشد در دسترس نمی باشد. با توجه به کمبود مطالعه در 
همه زمینه های مراقبت خانواده محور و نیز به دلیل نقش مطالعات 
مروری در فراهم آوردن اطالعات الزم در زمینه تأثیر مراقبت های 
خانواده محور بر اضطراب و پریشانی مادران کودکان بستری این 
مطالعه مروری به منظور تعیین بررسی حمایت خانواده محور بر 

اضطراب مادران کودکان بستری در بیمارستان انجام شد.
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مواد و روش ها

اینترنتی جهت شناسایی  این مطالعه مروری جستجوی  در 
حمایت  بررسی  برای  سال های 1389-1398  از  که  مطالعات 
خانواده محور روی اضطراب و پریشانی و نیازهای مادران کودکان 
 Google اطالعاتی  پایگاه های  در  است.  شده  انجام  بستری 
 Scopus Scholar، Magiran، Irandoc، Pubmed، Sidو 
Web of Science انجام شد. کلمات کلیدی برای جست و جو در 
Family-centered care، Children، Hos-  پایگاه التین شامل

pitalized، Anxiety بود.

 AND، OR ابتدا با استفاده از اپراتورهای PubMed در پایگاه
با سایر واژه ها ترکیب شدند. با توجه به عدم حساسیت پایگاه های 
فارسی به AND، OR در پایگاه فارسی SID ابتدا واژه ی مراقبت 
کودکان،  واژه ی  سپس  شد.  استفاده  اضطراب  خانواده محور، 
به  مقاالت  ورود  معیارهای  شد.  اضافه  بیمارستان،  در  بستری 
مطالعه عبارت بود از اینکه مطالعات توصیفی و تجربی باشند. 
گروه هدف کودکان بستری در بیمارستان می باشند. حداقل یک 
متغیر پیامد مورد بررسی مانند حمایت خانواده محور و اضطراب 
مادران یا والدین و کودك بستری با مطالعه عنوان یا چکیده مقاله 
قابل تشخیص باشد. متن کامل مقاله به زبان انگلیسی و یا فارسی 
قابل دسترسی باشد. براي خالصه سازي مطالعات، متن کامل هر 
مقاله مطالعه و سپس از مقاالت فیش برداري شد. موارد استخراج 
شده عبارت بودند از: نام محقق اصلی، سال انتشار، هدف مطالعه، 
نوع مطالعه، حجم نمونه، روش انتخاب و تخصیص نمونه ها به 
گروه ها، نوع و نحوه مداخله، متغیرهاي اصلی و پیامدهاي مورد 
اصلی  نتایج  پیامدها،  بررسی  و روش  اندازه گیري  ابزار  بررسی، 

مطالعه با توجه به پیامدهاي مورد بررسی (تصویر شماره 1).

یافته ها 

ویژگي هاي مطالعات

8 مطالعه وارد مطالعه شدند. از بین این مقاالت 7 تا فارسی 
و 1 مقاله انگلیسی بود. جدول شماره 1 روند ورود مطالعات به 
پژوهش را نشان می دهد. 7 تا مطالعه در ایران ]29-22[ و یک 

مطالعه در ایرلند انجام شده است ]20[.

بر  مطالعه  یک  نارس،  نوزادان  والدین  روی  بر  مطالعه  یک 
بر  مطالعه  یک  رت2،  سندرم  به  مبتال  کودکان  مراقبین  روی 
روی مراقبین افراد بستری در بخش ویژه، یک مطالعه بر روی 
والدین کودکان مبتال به عفونت ادراری، یک مطالعه هم بر روی 
والدین کودکان مبتال به عفونت ادراری و یک مطالعه هم بر روی 
به  بود. روش کار محققان  انجام شده  والدین کودکان بستری 
لحاظ ابزارهاي بررسی، متغیر هاي مورد بررسی ، حجم نمونه 
، طراحی مطالعات و نوع پیامد مورد بررسی متفاوت بود. یک 
مطالعه به صورت  مقطعی  گذشته نگر انجام شده بود ]28[. چهار 
مطالعه دیگر به صورت کارآزمایی بالینی انجام شده بود ]27 ،24 
انجام شده  نیمه تجربی  به صورت  ،20[. سه مطالعه هم   23،
بود ]29 ،25 ،22[. بر اساس حجم نمونه بررسی یک مطالعه 
باالی 100 نفر ]26[ و پنج مطالعه زیر 100 نفر بودند ]25-

22 ،20[. از کل مطالعات یک مطالعه بر روی  میزان سازگاری 
مراقبین افراد مبتال ]26[، دو مطالعه بر روی اضطراب والدین 
ابزار پرسشنامه  ]25 ،23[، از مجموع مطالعات یک مطالعه از 
رضایت خانواده از کیفیت مراقبت ]24[، دو مطالعه از پرسشنامه 
استاندارد اضطراب آشکار و پنهان اسپیل برگر3 ]25 ،23[، یک 
مطالعه هم از پرسشنامه نیازهای والدین کودکان بستری ]22[، 
یک مطالعه هم از پرسشنامه عملکرد مراقبتی مادر ]20[، استفاده 
کردند. در اینجا نتایج مطالعات با تمرکزبر پیامدهاي اصلی بررسی 
شده در مطالعات بررسی می شوند. اکثر مطالعات گزارش کرده 
اند حمایت خانواده محور بر اضطراب و عملکرد مراقبتی والدین و 
مراقبین بیماران و کودکان بستری تأثیر داشته است. اما به طور 

2. Rett syndrome 
3. Speilberger

تصویر 1. فرایند جستجو و انتخاب مقاالت بر اساس نمودار پریزما
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 فرایند جستجو و انتخاب مقاالت  بر اساس نمودار پریزما-1تصویر        

  :هایافته

 :مطالعات هایویژگی

 مطالعات ورود روند 2جدول . بود انگلیسی مقاله 1 و فارسی تا 7 مقاالت این بین از. شدند مطالعه وارد مطالعه 8

 مطالعه یک و ( (29) (،28، )(27) ،(25) ،(24) ،(23) ،(22) )  ایران در مطالعه تا 7. دهد می نشان را پژوهش به

 .(20) است شده انجام ایرلند در

 مطالعه یک رت، سندرم به مبتال کودکان مراقبین روی بر مطالعه یک نارس، نوزادان الدینو روی بر مطالعه یک

 یک ، ادراری عفونت به مبتال کودکان والدین روی بر مطالعه یک ویژه، بخش در بستری افراد مراقبین روی بر

 انجام بستری کودکان لدینوا روی بر هم مطالعه یک و ادراری عفونت به مبتال کودکان والدین روی بر هم مطالعه

 مطالعات طراحی ، نمونه حجم ، بررسی مورد های متغییر ، بررسی ابزارهای لحاظ به محققان کار روش. بود شده

 چهار(. 28) بود شده انجام نگر گذشته مقطعی صورت به مطالعه یک. بود متفاوت بررسی مورد پیامد نوع و

 مقاله 546مجموع مقاالت جستوجو شده با کلید واژه های تحقیق = 

 مقاله 157مجموع مقاالت باقی مانده بعد از خروج مقاالت تکراری = 

 (مقاله32و چکیده = ) مجموع مقاالت باقی مانده بعد از بررسی عنوان

 مقاله( 6مقاالت دارای تمام معیارهای ورود به مطالعه = )

 389مقاالت تکراری = 

 125مقاالت خارج شده بعد از بررسی عنوان و چکیده = 

 26مقاالت خارج شده به دلیل عدم دسترسی به نسخه کامل = 

 مقاله( 8مقاالت دارای تمام معیارهای ورود به مطالعه = )

 24مقاالت خارج شده به دلیل عدم دسترسی به نسخه کامل = 

بهار حاجی بکلو و همکاران. بررسی تأثیر حمایت خانواده محور بر اضطراب مادران کودکان بستری در بیمارستان: یک مطالعه مروری
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کلی می توان پیامدهای حمایت خانواده محور را در چند موضوع 
بیماران  خانواده  رضایت مندي  مراقبین،  سازگاری  کلی  میزان 
بستري، اضطراب والدین کودکان بستری، میزان برآورده شدن 
نیاز به کسب اطالعات والدین کودکان بستري و عملکرد مراقبتی 

مادران نوزاد نارس بستری دسته بندی کرد.

تأثیر  مشارکت خانواده  در مراقبت از بیماران:

انجام مشارکت  با  کنترل  و  آزمون  گروه  دو  در  مطالعه  یک 
خانواده در مراقبت های اولیه بر کاهش میزان اضطراب، از روز 
چهارم بستری، یکی از اعضای خانواده به مدت پنج روز در جلسات 
یک ساعته و قبل از پانسمان بر بالین بیمار حاضر شدند. با گروه 
کنترل طبق روتین بخش (عدم حضور و مشارکت خانواده) رفتار 
شد. این عمل، موجب کاهش اضطراب در گروه آزمون طی 5 روز 
شده بود ]27[. همچنین طبق نتایج مطالعه ای دیگر، در گروه 
آزمون، اعضای خانواده از روز دوم تا ششم اجازه داشتند روزانه 
حداکثر دو ساعت در نوبت عصر بر بالین بیمار حضور یابند. با این 
کار، اضطراب اعضاي خانواده بیماران بستري دربخش مراقبت هاي 
بیش  معنی داري  به صورت  مداخله  درگروه  درروز ششم  ویژه 
ازگروه کنترل شد ]28[. طبق مطالعه ای دیگر نیز، عضو خانواده 

مداخله از روز سوم بستری بیمار تا روز هفتم، روزی 2 ساعت بر 
بالین بیمار حاضر شده و در مراقبت های بهداشتی اولیه بیمار 
شرکت داشت. به طوری که مشارکت دادن اعضاي خانواده بیماران 
بستري در بخش مراقبت هاي ویژه در برنامه مراقبتی از بیمار، 

باعث کاهش اضطراب در اعضای خانواده شد ]29[.

بیماران  خانواده  رضایت مندي  بر  خانواده محور  مراقبت  تأثیر 
بستري

یک مطالعه با انجام مراقبت خانواده محور برای گروه آزمون 
بدین ترتیب که در مورد مقررات بخش، تجهیزات و فضاي مربوط 
به بیمار و کارکنان بخش و همچنین نوع بیماري به یکی از اعضاي 
خانواده بیمار آموزش داده می شد. سپس از وي درخواست می شد 
تا طبق نیاز بیمار و به دلخواه خود در انجام برخی مراقبـت هـاي 
روزانـه بیمار از قبیل حمـام، اصالح، ماسـاژ دسـت و پـا، مراقبـت 
پرستار بخش  نظارت  دادن، تحت  و غذا  مراقبت دهان  چشـم، 
مشـارکت نماید. در طی مدت چهار روزمداخله، هـر گونـه تغییـر 
وضـعیت بیمار به اطالع خانواده وي رسانده می شد و در صـورت 
نیـاز بـه تصمیم گیري جدید در مورد مراقبت و درمان از آن ها 
و  روتـین  طبق  همچنان  کنترل  گروه  در  می شد.  نظرخـواهی 

جدول 1. برخی مطالعات انجام شده در زمینه حمایت خانواده محور بر والدین و مراقبین کودکان بستری

حجم عنواننویسندگاننوع مطالعهردیف 
نتایجزماننمونه

کارآزمایی 1
بالینی تصادفی

فرنیا و همکاران 
]24[

تأثیر خانواده مراقبت محور بر 
رضایت مندي خانواده بیماران بستري در 

بخش مراقبت ویژه
نتایج نشان داد که مراقبت خانواده محور مي تواند رضایت 742015

خانواده بیمار بستري در بخش مراقبـت ویـژه را ارتقـا بخشد.

خلیل زاده و نیمه تجربی 2
همکاران ]25[

بررسی تأثیر مراقبت خانواده محور بر 
اضطراب والدین کودکان بستری مبتال 

به عفونت ادراری
نتایج نشان داد که اجرای مراقبت خانواده محور بیش از روش 802013

معمول مراقبتی منجر به کاهش اضطراب والدین می شود.

زینالی و همکاران نیمه تجربی 3
]22[

تأثیر مراقبت خانواده محور بر میزان 
برآورده شدن نیاز به کسب اطالعات در 

والدین کودکان بستري
762011

نتایج نشان داد مراقبت خانواده محور بر میزان برآورده شدن 
نیاز به کسب اطالعات در والدین کودکان بستری مؤثر بوده و 

منجر به افزایش میزان برآورده شدن این نیاز می شود. 

کارآزمایی 4
بالینی تصادفی

میالن و همکاران 
 ]20[

بررسی اثربخشی برنامه آموزشی 
مراقبت خانواده محور بر عملکرد مراقبتی 

مادران نوزاد نارس بستری در بخش 
مراقبت های ویژه نوزادان

602016

نتایج نشان داد یکی از عواملی که می تواند مادرانی را که 
نوزادان آنها بستری شده اند را به آرامش برساند و از اضطراب 
آنها بکاهد؛ مشارکت دادن مادر جهت مراقبت از نوزادشان 

می باشد. لذا انتظار می رود ضمن فراهم آوردن زمینه مناسب 
مشارکت خانواده فراد خانواده به ویژه مادران در مراقبت از 
نوزاد با کسب توانمندی الزم مشارکت کافی داشته باشند.

کارآزمایی 5
بالینی تصادفی

نوحی و همکاران 
]23[

بررسي تأثیر مشارکت و مراقبت 
خانواده محور بر اضطراب مادران 
کودکان مبتال به عفونت گوارشی

902014
نتایج نشان داد یکي عواملی که مي تواند مادرانی را که 

کودکان آنها بستری شده اند را به آرامش برساند و از اضطراب 
آنها بکاهد مشارکت دادن مادر برای مراقب از کودکان شان 

می باشد.

صادقی و همکاران نیمه تجربی6
]29[

تأثیر مشارکت خانواده در مراقبت از 
بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه بر 

اضطراب خانواده
702013

حضور عضو خانواده روزی 2 ساعت بر بالین بیمار و شرکت 
در مراقبت های بیمار نقش مؤثری در کاهش اضطراب عضو 

خانواده دارد و موجب بهبود روند مراقبت می شود.

گل آقایی و تجربی7
همکاران ]28[

اثر مداخله بالینی خانواده محور بر 
اضطراب خانواده بیماران بستری در 

بخش مراقبت های ویژه
802016

انتقال اطالعات، حضور بر بالین و شرکت اعضای خانواده در 
مراقبت از بیمار در هفته اول بستری بیمار ممکن است به 

افزایش اضطراب اعضای خانواده منجر شود.

کارازمایی 8
بالینی تصادفی

کوهی و همکاران 
]27[

تأثیر مشارکت خانواده در مراقبت های 
 اولیه برکاهش میزان

اضطراب ناشی از درد بیماران بستری در 
بخش مراقبت ویژه سوختگی

موجب کاهش میزان اضطراب در گروه آزمون نسبت به گروه 1102017
کنترل شد. 
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موارد  این  رفتار شد.  بیماران  خانواده  با  بخش،  قـوانین جـاري 
موجب رضایت مندي خانواده بیماران بستري در گروه آزمون شد 

.]24[

تأثیر مراقبت خانواده محور بر اضطراب والدین کودکان بستری

ارتباط  برقراري  شامل:  که  مداخالتی  طریق  از  مطالعه  دو 
مناسب با مادر، آشنایی با بخش و امکانات موجود، ایجاد آمادگی 
نیازهاي  به  توجه  آن،  انجام  روند  و  مشارکت  برنامه  توجیه  و 
شخصی و استراحت مادران، آگاهی هاي الزم در زمینه بیماري 
از ترخیص در زمینه  کودك، مراقبت هاي حین بستري و پس 
تغذیه کودك، تعویض لباس و پوشک، گرفتن درجه حرارت زیر 
بغل،کنترل جذب و دفع، نظافت کودك، تعویض مالفه و مرتب 
کردن محیط کودك و دادن داروهاي خوراکی بود دریافت کردند. 
نمونه هاي گروه کنترل با شرایط معمول بخش صرفاً حضور مادر 
گروه  بستری  کودکان  والدین  اضطراب  نمودند.  عمل  بالین  بر 

آزمون بعد از مداخله کاهش یافته بود ]25 ،23[.

تأثیر مراقبت خانواده محور بر میزان برآورده شدن نیاز به کسب 
اطالعات والدین کودکان بستري

یک مطالعه مداخالتی را در گروه آزمون که شامل مشارکت 
پوشک  و  لباس  تعویض  شامل:  کودك  از  مراقبت  در  والدین 
دفع،  و  جذب  کنترل  بغل،  زیر  حرارت  درجه  گرفتن  کودك، 
و  کودك  محیط  کردن  مرتب  و  مالفه  تعویض  کودك،  نظافت 
دادن داروهاي خوراکی بود را انجام دادند. در گروه آزمون میزان 

برآورده شدن این نیاز افزایش یافته بود ]22[.

نوزاد  مادران  مراقبتی  عملکرد  بر  خانواده محور  مراقبت  تأثیر 
نارس بستری

یک مطالعه هم با انجام مداخالتی در گروه آزمون بدین صورت 
انجام و از  ابتدا مراقبت ها توسط پژوهشگر در حضور مادر  که 
مادر بازخورد گرفته شد. در مرحله اول اطالعات الزم در ارتباط 
بیداری، عالئم  و  الگوهای خواب  با ظاهر، خصوصیات و رفتار، 
استرس در نوزادان نارس و راه های رفع آن، نقش مادر درمراقبت 
با  ارائه شد. در مرحله دوم بهترین زمان تعامل  نارس  نوزاد  از 
نوزاد، اصول و روش های صحیح مراقبت های روتین روزانه نوزاد 
نارس، تغذیه، استحمام، حفظ دمای بدن و لباس مناسب، تعویض 

دیاپر، مراقبت بندناف به طور عملی به مادرارائه شد و سپس مادر 
مراقبت های فراگرفته شده را به طور عملی در حضور پژوهشگر 
انجام می داد موجب اثربخشی بر عملکرد مراقبتی مادران نوزاد 

نارس شد (جدول شماره 2) ]20[.

بحث

مرور حاضر با هدف بررسی حمایت خانواده محور بر اضطراب 
والدین کودکان بستری انجام شد. 60 درصد مطالعات آثار مثبت 
مراقبت خانواده محور را بر اضطراب والدین و عملکرد مراقبتی و 
سایر جنبه ها نشان دادند. با وجود کاربرد در نتایج این مطالعات 
باید به کیفیت آنها نیز توجه داشت. نکته مهم در این زمینه آن 
است که بخش عمده اي از این مطالعات داراي نقاط ضعف علمی 
در طراحی خود بوده اند. یک مورد از 6 مطالعه مرور شده به صورت 
 مقطعی گذشته نگر بود ]26[. که با توجه به اینکه نتایج مربوط 
به گذشته افراد هست. این امر قابلیت اتکا به نتایج این مطالعه 
را کاهش می دهد. در بیشتر مطالعات نتایج حاصل از مداخله 
مثبت شده اند و توجه چندانی به اینکه ممکن است سایر عوامل 
محیطی و آموزشی تأثیرگذار باشد نداشته اند. اگر چه نمی توان 
برخی از نتایج آموزشی را برای بهبود عملکرد مادران در زمینه 
تأثیر  مروری  مطالعات  تمامی  در  کرد.  انکار  ازکودك  مراقبت 
حمایت خانواده محور بر روی والدین و مراقبین کودك بستری 
سنجیده شده است و تأثیر روی خود کودکان بستری و سایر 
اعضای خانواده سنجیده نشده است . در اکثر مطالعات مرور شده 

مداخالت تحت نظارت پرستار انجام شده است. 

از بین مطالعات مرور شده 4 مورد مداخالت به صورت عملی 
و مشارکت همزمان والدین و انجام مستقل برخی از مراقبت ها 
توسط خود والدین و خصوصا مادران بود ]25 ،23 ،22 ،20[.

در یک مطالعه نیز مداخالت به صورت آموزش عملی به یکی از 
اعضای خانواده و انجام برخی از مراقبت های بیمار تحت نظارت 

پرستار بود ]24[. 

در مطالعه فرنیا و همکاران (2015) مراقبت خانواده محور منجر 
به افزایش رضایت خانواده در بخـش مراقبـت ویژه شـد و رضـایت 
خـانواده در گـروه آزمون پس از گذشت یک هفته در مقایسه با گروه 
کنترل به طور معناداری افزایش یافت ]24[. نتایج مطالعه خلیل زاده 
و همکاران (2013) نشان داد پس از اجرای مراقبت خانواده محور 
میانگین اضطراب گروه کنترل در طی بستری و ترخیص همچنان 

جدول 2. ویژگی های مطالعات استفاده شده در این تحقیق

درصد مطالعات استفاده شدهنوع مطالعات استفاده شدهردیف

50کارآزمایی بالینی1

37نیمه تجربی2

13تجربی3
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در سطح متوسط ولی گروه مداخله از سطح شدید به سطح خفیف 
کاهش یافته است ]25[. نتایج مطالعه زینالی و همکاران (2011) 
اختالف آماري معنی دار بین دو گروه از نظر نیاز میزان برآورده شدن 
والدین کودکان بستري به کسب اطالعات میباشد. یافته ها نشان داد 
بیشترین افزایش میزان برآورده شدن نیاز والدین کودکان بستري 
وضعیت  مورد  در  ساده  زبان  به  کتبی  (اطالعات  عبارت  به  مربوط 
کودکم دریافت کرده ام می باشد) که در گروه آزمون میزان برآورده 
شدن کامل این نیاز 86/8 درصد افزایش یافته است ]22[. مادران 
گروه آزمون مراقبت های روزانه نوزاد نارس مانند تغذیه، استحمام، 
بندناف  تعویض دیاپر، مراقبت  لباس مناسب،  و  حفظ دمای بدن 
نسبت به قبل از مداخله با سطح عملکردی باالتری ارائه می دهند. 
مداخله  گروه  مادران  مراقبتی  عملکرد  تمام حیطه های  همچنین 
بهبود یافته است ]20[. با توجه به استفاده از ابزار استاندارد برای 
اضطراب آشکار و پنهان مادران کودکان در مطالعه نوحی و همکاران 
(2014) میانگین نمرات اضطراب آشکار و پنهان مادران در هر دو 
گروه در پیش آزمون در سطح متوسط به باال بود، اما پس از مداخله 
میانگین نمره اضطراب آشکار به طور معناداری در گروه آزمون نسبت 
به قبل از مداخله کاهش یافت. هم چنین نمره اضطراب پنهان گروه 
آزمون کاهش معنادار داشته است ]23[. میزان سازگاری مراقبین با 
خودکارآمدی والدین و مقابله با تمرکز عقالنی ارتباط مستقیم دارد. 
یک خانواده خودکارآمد که از روش های مقابله مؤثری استفاده می کند 
مراقبین از مبتالیان به سندرم رت سطح سازگاری باالتری خواهد 
داشت ]26[. بر اساس نتایج مطالعه اکبربگلو و همکاران (1390) 
نیز دادن اطالعات به والدین باعث می شود که آنان احساس کنترل 
و قدرت بر روی موقعیت های خود داشته باشند و بیشتر در مراقبت 
از کودك شان شرکت کنند ]30[. همچنین مطالعه اعتمادي فر و 
همکاران کـه بـا هدف تأثیر مداخالت توانمندسازي خــانواده محور 
بر استرس، اضـطراب و افسردگی در مراقبان خانواده بیماران مبتال 
بــه صرع انجام شد، نشان داد که توانمندسازي خانواده محور باعث 
کاهش افسردگی، اضطراب و استرس در گروه آزمون نسبت بـه گـروه 
کنترل می شود ]31[. مطالعه مرور سیستماتیک هارپر4 و همکاران 
نشــان دهنــده تــأثیرات متعــدد مراقبــت خانواده محور بر 
تأثیرات  این  بوده  آسم  بـه  مبـتال  و خـانواده کودکـان  کودك 
شامل رضایت خانواده کودك، بهبود توانایی عملکردي بیمار، بهبود 
رتبه بندي کلـی و درك از مراقبـت، بهبـود کیفیـت ارتباط کـودك 
آگاهی  بهبود  بهداشتی،  مراقبت هاي  ارائه دهندگان  با  خانواده  و 
خانواده کودکان و بهبود حمایت دریافت شده بــراي رفع نیازها 
است ]32[. کــه نتایج مطالعات ذکر شده هم راستا با مطالعه حاضر 
می باشـد. علی رغم نتایج مطالعات فوق، مطالعه کو5 و همکاران در 
مـورد بررســی تــأثیر مداخالت خانواده محور بر بهبود مراقبت هاي 
طوالنی مدت از کودکان مبـتال بـه آسم، تفاوتی را در عملکرد خانواده 
نشان نـداد. ایـن تفاوت می تواند ناشی از عوامل مختلف نظیر مسائل 

4. Harper
5. Kuo

فرهنگـی و زمینه اي شرکت کنندگان باشد ]33[. مرور حاضر تنها بر 
روي گزارشات فارسی و انگلیسی زبان انجام شد، که متن کامل آنها 
در جستجوي اینترنتی قابل دسترسی بوده است، لذا ممکن است 
مطالعاتی به زبان هاي دیگر موجود باشد و یا به دلیل عدم دسترسی 
به متن کامل آنها، در مورد حاضر مورد توجه قرار نگرفته باشند. 
همچنین ممکن است مطالعاتی وجود داشته باشند که به صورت 
الکترونیک قابل دسترسی نبوده اند و یا در پایگاه هاي تعبیر از آنچه 
در تحقیق حاضر مورد جستجو قرار گرفته است منتشر شده باشند. 
لذا انتظار می رود ضمن فراهم آوردن زمینه مناسب مشارکت خانواده 
از سوي مراقبین، افراد و خانواده به ویژه مادران در مراقبت از نوزاد 
و کودك با کسب توانمندي الزم مشارکت کافی داشته باشند. در 
همین راستا پیشنهادات زیر در ابعاد مدیریتی و آموزش پرستاری 
از کودك خود در  انجام مشارکت بیشتر مادران در مراقبت  جهت 
زمان بستري و به تبع آن کاهش اضطراب آن ها ارائه می شود: 1- 
خصوصاً  و  نموده  همت  خانواده محور  مراقبت  بر  پرستاري  مدیران 
آن را در بخش هاي کودکان نهادینه کنند؛ 2- پرستاران در فرایند 
آموزش بیمار، بر آموزش مادران به عنوان عامل مراقبت تاکید نمایند؛ 
3- برنامه یزان، امکان مشارکت مادران در مراقبت پرستاري از کودك 

براي مادران فراهم نموده و آن ها را به این امر ترغیب کنند. 
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