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  چکيده

ي والـدين کودکـان   منـد تيرضابنابراين ارزيابي . شود بستري شدن در بيمارستان هم براي والدين و هم براي کودکان باعث اضطراب مي :نه و هدفيش زميپ

هدف از اين مطالعه تعيين ميزان رضـايت والـدين از   . باشد ي والدين در بررسي کيفيت مراقبت کودک بسيار مهم ميمندتيرضارسد تعيين  ضروري به نظر مي

 . باشد هاي بهداشتي مي اقبتمر

والد کودکان مبتال به تاالسمي در سه بيمارستان واقع در شرق گيالن از طريق نمونـه   ٦٠اين تحقيق يک مطالعه توصيفي است که طي آن  :مواد و روش کار

ي از مراقبت بهداشـتي در شـش   مندتيرضانامه نامه اطالعات دموگرافيک و پرسشابزار گرد آوري اطالعات شامل در پرسش. گيري در دسترس انتخاب شدند

تجزيه  SPSSها با استفاده از نرم افزار آماري  داده. باشد ي کلي ميمندتيرضاهاي باليني، نيازهاي عاطفي و  حيطه اطالعات، مشارکت خانواده، ارتباطات، مهارت

 . و تحليل گرديدند

همچنين . هاي بهداشتي راضي هستند درصد والدين به ميزان خوب از مراقبت ٣/١٠. دهد لدين نشان ميي وامندتيرضانامه هاي حاصل از پرسش يافته :ها افتهي

 . وجود دارد دارمعنيهاي بهداشتي ارتباط  ي از مراقبتمندتيرضابين متغيرهاي سن والد، سطح تحصيالت والد، سابقه بستري کودک و 

 . ي مراجعان به بيمارستان تالش بيشتري الزم استمندتيرضادر جهت افزايش ميزان  :يريجه گيبحث و نت

  ي، کودک، والدينمندتيرضا :ها د واژهيکل
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 )نويسنده مسئول( النيگ يدانشگاه علوم پزشک يئت علميه يمدرس و مرب تربيت، دانشگاه کودکان رستاريپارشد  کارشناسي ١

 مدرس تربيتدانشگاه  ي،ار پرستاريدانش ٢

  مقدمه

 يبه عنـوان شاخصـ   يبهداشت يها سيت مددجو از سرويرضا

ر مورد توجه قرار يدر سه دهه اخ يبهداشت هاي مراقبتت يفياز ک

 يبهداشـت  يهـا  سيمـاران از سـرو  يت بيرضاگرفته است سنجش 

ت در يـ فيزان کين ميتواند عوارض و مشکالت درمان و همچن يم

گر يبه عبارت د. دهدرا نشان  يس بهداشتيسرو هاي مراقبتارائه 

). ۱(شـود   يمربـوط مـ   يشرفت سـالمت يزان پيبه م يمندتيرضا

 يمنـد تيرضا ين بار بررسياول يپژوهشگران دانشگاه هاروارد برا

کـا مـورد   ياالت متحـده آمر يـ در ا يک سـطح ملـ  يماران را در يب

ا، کانـادا و  ير اسـترال ينظ کشورهار يدر سا). ۲(استفاده قرار دادند 

انه جهـت  يماران به طور سـال يب يمندتيرضا يز بررسيس نيانگل

). ۳(رد يـ گ يمارسـتان انجـام مـ   يعملکـرد ب  يريش و اندازه گيپا

در کودکـان منجـر بـه     يمـان در يهـا  يشـرفت تکنولـوژ  يپامروزه 

مزمن شده است و  هاي بيمارياز  ياريع بسيشناخت و درمان سر

هـا   يمـار ين بيـ ن امر سبب شده تا تعداد کودکـان مبـتال بـه ا   يا

 ). ۴(ابد يش يافزا
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ن يـ ا يت زندگيفيو ک يد به زندگي، اميش آگهياما همچنان پ

ن يتـر  ن عوامـل را از عمـده  يتوان ا يباشد و م يکودکان نامشخص م

ک مطالعـه در  يج ينتا). ۵(ن ذکر نمود يل بروز استرس در والديدال

 يدرصد کودکان در طول دوران کودک ۲۹تا  ۵کا نشان داد که يمرآ

 يون نفر از اعضـا يليم ۳باً يبرند و تقر يمزمن رنج م هاي بيمارياز 

 از). ۴(رند يگ يها قرار م يمارين بير اين کودکان تحت تاثيخانواده ا

ن يين پـا ياسـت کـه از سـن    يمزمن تاالسـم  هاي بيمارين يجمله ا

ندارد و درمان  يبروز کرده و درمان خاص يگماه ۱۲تا  ۱۰ يکودک

ق مکـرر خـون و   يـ اسـت کـه اغلـب بـه صـورت تزر      يتيفقط حما

بـه  ن يوالـد  يمنـد تيرضـا ). ۱(باشـد   يمارستان مـ يسفرال در بيد

د يـ شتر باياز کودکشان بيتوجه به نا که ب يا ژهيدر موارد و خصوص

رد يگ يدر ارتباط باشند مورد توجه قرار م يدرمان يبا مراکز بهداشت

)۱ .( 

شوند وقـت خـود را    ين مجبور ميشدن کودک، والد يبا بستر

در . م کننـد يمارستان تقسـ يروزانه و ماندن در ب يعاد ين کارهايب

 يه بر زندگيکنند که کنترل اول ين احساس مين هنگام اغلب والديا

ن در يوالـد  يمنـد تيرضـا ن يـي در واقع تع). ۶(اند  دست دادهز را ا

ن بـه  يوالـد ). ۷(باشد  يار مهم ميت مراقبت کودک بسيفيک يبررس

و توانند تنش  يکودک م يتيستم حماين افراد در سيتر عنوان مهم

ل عـدم  يـ ن اغلـب بـه دل  يوالد. ندياضطراب را به کودک منتقل نما

 يامدهاي، پيو مراقبت يدرمان يها از علت و نحوه انجام روش يآگاه

 ل شده بر فرزند در طوليفرزند، رنج تحم يمارياز ب يناش ياقتصاد

و احتمـال   يمـار ينده بياز آ ياز کودک، عدم آگاه يي، جدايماريب

 يهـا  مـدت و واکـنش   يطـوالن  هاي مراقبتو ) ۸(بودن آن  يمسر

توانـد   ين مسائل ميو ا. برند يکودک رنج م يماريجامعه در مقابل ب

در هـر   ياجتمـاع  يو مشکالت روان يمنجر به استرس عدم سازگار

  ). ۴(ها شود  ک از خانوادهي

اسـت کـه توسـط     يجـ ياس احساسـات را يـ رس، اضطراب، و ت

نشان داد که اضطراب مـادران   يشود پژوهش قاسم ين ابراز ميوالد

هـا آمـاده    کـه کـودک آن   يص نسبت به اضطراب زمانيپس از ترخ

تمن يکه توسط ب يا در مطالعه). ۹(افت يص شده بود، کاهش يترخ

 ين سـن يانگيـ کودک بـا م  ۱۳۶ن يوالد يمندتيرضا يجهت بررس

انجام گرفت، نشان داد کـه هرچـه    يجراح يها سال در بخش پنج

 بـاالتر ز ين نيوالد يمندتيرضازان يتر باشد م عيبهبود کودکان سر

ت يــفيک يديـ کل يهـا  از شـاخص  يکــي يمنـد تيرضـا ). ۷(اسـت  

  ). ۱۰(است  يخدمات بهداشت

مـاران ارائـه   يکـه بـه ب   يبهداشـت  هـاي  مراقبـت توان گفـت   يم

مـاران از آن  يسـت مگـر آنکـه ب   ين ييت بـاال يـ فيک يگردد؛ دارا يم

مـاران  يت بيزان رضايم يدر واقع بررس). ۱۱(باشند  يخدمات راض

و  نيازهــاکنــد  يمــار احسـاس مــ يدارد؛ ب يج متعــدديد و نتــايـ فوا

 يبـرا  يا نـه يز زميو ن). ۱۲(انتظاراتش مورد توجه قرار گرفته است 

کنـد   يقابل رفع را فراهم م ص نقاط قوت و ضعف و مشکالتيتشخ

 يمنـد تيرضـا ان يـز ن اسـت کـه م  يـ ق به دنبال اين تحقيا). ۱۰(

ن يـ ا يتا بـا بررسـ  . دين نماييتع يبهداشت هاي مراقبتن را از يوالد

ت مراقبــت يــفيهرچنــد کوچــک در جهــت بهبــود ک يمهــم گــام

  .ميبردار يبهداشت

  

  مواد و روش کار

در  ۱۳۸۸کـه در سـال   . است يفيک مطالعه توصين مطالعه يا

. الن انجـام گرفـت  يمارسـتان شـرق گـ   يب سـه  يتاالسم يها بخش

تـا   ۳ يکودک مبتال به تاالسم ين دارايت مورد مطالعه والديجمع

در دسـترس انتخـاب    يريـ ق نمونه گيها از طر نمونه. سال بودند ۷

ــزار گــردآور. شــدند اطالعــات  نامــهپرســش شــاملاطالعــات  ياب

 يالت، سابقه بسـتر يسن، جنس، سطح تحص: لسوا ۶ک يدموگراف

ــع ــودک، وض ــلت يک ــع تأه ــاليو وض ــود يت م ــشو . ب ــهپرس    نام

 نامـه پرسـش ن يـ ا. باشـد  يم يبهداشت هاي مراقبتاز  يمندتيرضا

، مشارکت خانواده )سوال ۵(طه اطالعات يح ۶سوال در  ۲۴: شامل

، )سـوال  ۳( ينيبـال  هـاي  مهـارت ، )سـوال  ۵(، ارتباطـات  )سوال ۴(
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. باشد يم) سوال ۳( يکل يمندتيرضاو ) سوال ۴( يعاطف يازهاين

از صـفر   يا شده است محدوده نمره ينمره گذار ۴ -۰از  سوالهر 

  ). ۱۳. (باشد يم) نيشتريب( ۹۶تا ) ترين کم(

نـان دادن جهـت   يح در مـورد هـدف کـار و اطم   يبعد از توضـ 

 شـرکت در  يبـودن بـرا   ياريـ محرمانه ماندن اطالعات و ذکـر اخت 

) ا مـادر يـ همـراه کـودک پـدر    (ن ين والديها ب نامهپرسشپژوهش، 

ن يکه والديدر صورت. ديگرد يع و بعد از پاسخ دادن جمع آوريتوز

ن ين فرم با مصاحبه همکار پژوهشگر با والـد ينداشتند ا يکافد سوا

اطالعـات،   يگـردآور  يابزارهـا  يـي ن روايـي تع يبرا. ديل گرديتکم

  . روش اعتبار محتوا به کار برده شد

ات ابزار گرد يق که پس از مطالعه منابع، کتب و نشرين طريبد

و بـا اسـتفاده از نظـر اسـتاد راهنمـا و      . م شـد ياطالعات تنظ يآور

صاحب نظر  يعلم هيأتتن از اعضاء  ۱۰ل و سپس از يمشاور تکم

 يبـرا . ديـ گرد اعمـال  يو موارد اصالح ينظر خواه يگروه پرستار

 يب همبسـتگ ين ابزار از آزمون مجدد استفاده شد و ضـر يا ييايپا

 يمندتيرضازان يم نهايتدر . ديمحاسبه گرد) r% = ۸۲(رسون يپ

، ۱= ، کم۰=  هيچکرت يل يا نهيگز پنجاس ين با استفاده از مقيوالد

. ؛ مـورد سـنجش قـرار گرفـت    ۴= اديز يلي، خ۳=اد ي، ز۲=متوسط 

 يکـا ( هـاي  آزمونو  spssها از نرم افزار  ل دادهيتحله و يتجز يبرا

  .شر استفاده شديو ف) دو

  

  ها يافته

 درصـد ۶۰هـا   نامـه پرسـش والد پاسخ دهنده به  ۶۰مجموع ز ا

مـادران   ين سـن يانگيـ و م ۴/۳۷پدران  ين سنيانگيم. مونث بودند

مـادران   درصد۳۰پدران و  درصد۲۵الت ياز نظر تحص. بود ۱۵/۳۳

يـک  ر يـ کودکان ز درصد۶۱ ياز نظر سابقه بستر. دندپلم بوير ديز

 درصـد ۸۸متوسـط و   يت مالين وضعيوالد درصد۴۸. سال داشتند

 .بودند متأهل

  يکيدموگراف تيوضع ):۱(جدول شماره 

 درصد تيوضع مشخصات

 جنس
 %۶۰ مونث

 %۴۰ مذکر

 سن پدر
۲۵-۳۵ ۳/۵۳% 

۳۶-۴۵ ۷/۴۶% 

 سن مادر
۲۵-۳۵ ۳/۷۳% 

۳۶-۴۵ ۷/۲۶% 

 الت پدريتحص
 %۲۵ پلمير ديز

 %۷۵ پلم و باالتريد

 الت مادريتحص
 %۳۰ پلمير ديز

 %۷۰ پلم و باالتريد

 يسابقه بستر
 %۶۱ سال ۱ر يز

 %۳۹ سال ۱ يباال

 يت ماليوضع

 %۲۵ خوب

 %۴۸ متوسط

 %۲۷ بد

 تأهلت يوضع
 %۸۸ متأهل

 %۱۲ ا طالقيفوت 

  

 هـاي  مراقبـت ن از يوالـد  يمنـد تيرضاق در مورد يج تحقينتا

، ۷۶/۵۳ يمنـد تيرضـا نمـره   ين کليانگينشان داد که م يبهداشت

توجـه بـه   ا ب. بود ۶۵نمره کسب شده  باالترينو  ۳۰نمره  ترين کم

زان کـم،  ين به ميوالد درصد۱۵ ،يمندتيرضا نامهپرسشنمره کل 

زان خـوب از  يـ درصد بـه م  ۳/۱۰زان متوسط و يدرصد به م ۷/۷۴

 يمنـد تيرضـا زان يـ م. هسـتند  يراضـ  يبهداشت هاي مراقبتارائه 

طـه  يح درصـد ۴/۲۴ ينيبال هاي مهارتطه يب در حين به ترتيوالد

، درصـد ۳/۱۷طه مشارکت خانواده ي، حدرصد۲/۱۸ يعاطف يازهاين

، و درصـد ۱۴طـه اطالعـات   ي، حدرصـد ۳/۱۵ يکل يازمنديطه نيح

در  يمنـد تيرضازان ين ميشتريب. بود درصد۸/۱۰طه ارتباطات يح

مربوط به سـوال پرسـتاران تـا چـه حـد      ( ينيبال هاي مهارتطه يح

را داشـته   يدرد يو ب يکنند که فرزند شما حداکثر راحت يتالش م

  .بود) ۲جدول شماره ) (باشد؟
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  ينيبال يها طه مهارتيمورد پژوهش در ح يواحدها ينسب يع درصد فراوانيتوز ):۲(جدول شماره 

 ينيبال هاي مهارت

 ينسب فراوانيدر صد 

 رتبه
  در صد

 طهيکل ح
  چيه

)۰( 

  کم

)۱( 

  متوسط

)۲( 

  اديز

)۳( 

  اديز يليخ

)۴( 

 يازهايبرآورده کردن ن يپرستاران تا چه حد برا. ۱

 ؟کنند ميت يفرزند شما احساس مسئول

۳/۳۳% ۴۶% ۱۵% ۳/۳% ۶/۱% ۲ 
  

  

۴/۲۴%  

  

  

 

که فرزند شما  کنند ميپرستاران تا چه حد تالش .  ۲

 را داشته باشد ؟ يدرد يو ب يحداکثر راحت

۳/۲۸% ۶/۳۱% ۲۵% ۳/۸% ۶/۶% ۱ 

کمک به شما و فرزندتان  يپرستاران چقدر برا. ۳

 ؟گذارند ميجهت بازگشت به خانه وقت 

۶۰% ۲۰% ۱۵% ۳/۳% ۶/۱% ۳ 

مربـوط بـه   (طه ارتباطـات  يدر ح يمندتيرضازان يم ترين کم

ت سـالمت و  يح دادن وضـع يتوضـ  يسوال پرستاران تا چه حد بـرا 

د، وقـت صـرف   يـ کـه بفهم  يا وهيبـه شـما بـه شـ    درمان فرزندتان 

 .بود) ۳جدول شماره ) (کنند؟ يم

  طه ارتباطاتيمورد پژوهش در ح يواحدها ينسب يع درصد فراوانيتوز ):۳(جدول شماره 

 ارتباطات

 ينسب فراوانيدر صد 

 رتبه
درصد کل 

 طهيح
  چيه

)۰( 

  کم

)۱( 

  متوسط

)۲( 

  اديز

)۳( 

  اديز يليخ

)۴( 

او  يت سالمت و درمان فرزندتان را برايپرستاران تا چه حد وضع. ۱

 ۴ ۰ %۳/۳ %۳/۸ %۱۵ %۷۵ ؟دهند ميح يکه بفهمد، توض اي گونهبه 

۸/۱۰% 

ت سالمت و درمان يح دادن وضعيتوض يپرستاران تا چه حد برا.  ۲

 ؟ کنند ميد، وقت صرف يکه بفهم اي شيوهفرزندتان به شما به 
۶/۷۶% ۱۶% ۶/۶% ۰ ۰ ۵ 

 دهند؟ هاي شما گوش مي ها و نگراني پرستاران تا چه حد به حرف. ۳
60% 20% 15% 3/3% 6/1% 1 

پرستاران تا چه حد شما را براي آنچه که قرار است در طي .  ۴

 2 0 %6/1 %6/11 %15 %6/71 کنند؟ هاي درماني براي فرزندتان اتفاق بيفتد، آماده مي مراقبت

پرستاران تا چه حد فرزند شما را براي آنچه که قرار است در طي . ۵

 3 %6/1 %6/1 %3/3 %6/21 %6/71 کنند؟ هاي درماني براي فرزندتان اتفاق بيفتد، آماده مي مراقبت

 هـاي  مراقبـت از  رضـايت جـنس و   بـين ارتبــاط   تعيينجهت 

ــداد  آن بــينرا  داريمعنــيارتبــاط  نتــايج يبهداشــت دو نشـــان ن

)۰۵/۰P> .(سـن والـد و    بـين  کـه نشان دادنـد   ها يافته همـچنين

) >۰۵/۰P. (وجود دارد داريمعنيآنان ارتباط  يمندتيرضا ميزان

 هـاي  مراقبـت آنـان از   يمندتيرضاو  تحصيالتدر ارتباط با سطح 

 ميـزان ، تحصـيل سـطح   افـزايش با  کهنشان داد  ها يافته، يبهداشت

 تحصـيالت  سـطح  بين داريمعنيو ارتباط   يابد مي کاهش رضايت

ـ ). >P ۰/۰ ۵( وجـود دارد  يمنـد تيرضازان يوالد و م ن سـابقه  يب

وجـود    دارمعنـي ن ارتبـاط  يوالـد  يمنـد تيرضاکودک و   بستري

کـودک و   يص تاالسـم يمدت زمان تشـخ  يعني )>P ۰۵/۰(داشت

 يمندتيرضا مـيزانا يق خون، يمارستان جهت تزريمراجعه او به ب

ن ، يوالـد  يت مالين وضعين بيهمچن. م داشتين رابطه مستقيوالد

 وجــود داشــت دارمعنــيارتبــاط  يمنــدتيرضــازان يــو م تأهــل

)۰۵/۰P<.(  
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  بحث و نتيجه گيري

طــه ين در حيوالـد  يتين نارضـا يشــتريج نشـان داد کـه ب  ينتـا 

 هـاي  سوالپرستاران به  يطرز پاسخ ده( سوالارتباطات مربوط به 

ن ييتع يل کمبود وقت پرستار برايکه احتماالً به دل. باشد مي) شما

ن يهمچن. باشد يان ميآموزش به مددجو يو اجرا يآموزش يازهاين

 مندنظاممار به شکل يپرستاران در مورد آموزش به ب يکمبود آگاه

 يمورد انتظار برا يج و اهداف آموزشيبه نتا هاآنت يو عدم حساس

 يبرخ يز با بررسيلز ن يو م يچنانکه ل. باشد يز مطرح ميماران نيب

زان اطالعـات  يـ مـاران خـاص نشـان داد کـه م    يب يآموزش يازهاين

مـار در حـد قابـل قبـول     يپرستاران شـاغل، در امـر آمـوزش بـه ب    

بـه نحـوه برخـورد و     يمـار بسـتگ  يت بيزان رضايم). ۱۴(باشد  ينم

مهـارت ارتباط ارائه دهنـده مراقـبت دارد، مطالعات گذشته نشـان  

مــار يو ب يبهداشــت مــراقبينن يانــد کــه ارتبــاط دو طرفــه بــ داده

 يگريد هدر مطالع). ۱(آنان دارد  يمندتيرضابا  ياديز يهمبستگ

ــط جل  ــه توس ــک ــارانش ي ــ ) ۲۰۰۵(ل و همک ــور بررس ــه منظ    يب

کودکـان انجـام    يبهداشـت  يهـا  سياز سـرو  نيوالـد  يمنـد تيرضا

، پزشـکان ن بـا  يوالد يک مساعيها نشان دادند که تشر گرفت؛ داده

 ). ۱(دهد  يش مين را افزايوالد يمندتيرضازان يم

 يفـرد  يهـا  يژگـ يو ارتباط آن با و يمندتيرضازان ياز نظر م

 يفـرد  هـاي  ويژگيو  يمندتيرضان يج نشان داد که بين نتايوالد

ــاط  تأهــلو  يت مــاليالت، وضــعيزان تحصــيــســن، مر يــنظ   ارتب

وت و يتوان به مطالعـه گـار   ين رابطه ميوجود دارد، در ا داريمعني

ماران سرخ پوست يدر ب يمندتيرضا يهمکاران تحت عنوان بررس

 ). ۱۵(اشاره کرد  ييکايآمر

زان يـ و م يبسـتر  ين سابقه قبلـ يج نشان داد بين نتايهمچن 

کـه   يمـاران يبه نظر پژوهشگر ب. بوده است داريمعنت، ارتباط يرضا

کننـد   يمراجعه مـ  يک مرکز ارائه خدمات درمانين بار به ياول يبرا

را يدا کنند زيپ يطول بکشد تا انتظارات و توقعات يممکن است مدت

بـه نظـر   . رديـ گ يشـکل مـ   ياز انتظارات در اثر تجارب قبل ياريبس

ل انتظارات ياند با تعد داشته يقبل يبستر سابقهکه  يرسد افراد يم

انـد ، توانستهاند کردهکـسب  يکه از مرکـز درمانـ يخود با شناختـ

زان يـ در ارتبـاط بـا سـن و م   . داشته باشـند  يشتريب يمندتيرضا

   بـاالتر ن بـا سـن   يهـا نشـان دادنـد کـه والـد      افتـه ي يمنـد تيرضا

. داشـتند  يبهداشـت  هـاي  مراقبـت نسبت به  يشتريب يمندتيرضا

با  يمندتيرضازان يو همکاران نشان داد که م يق مدنيج تحقيتان

 خـواني  هـم ق مـا  يج با تحقين نتايکه ا. ابدي يش ميش سن افزايافزا

 يمنـد تيرضـا زان يالت و ميدر ارتباط با سطح تحص). ۱۶(داشت 

ش يها نشـان داد کـه بـا افـزا     افتهي، يبهداشت هاي مراقبتن از يوالد

 داريمعنـي ابد و ارتبـاط  ي يکاهش م تيزان رضايل، ميسطح تحص

بـا  ). >۰۵/۰P(وجـود دارد   يمنـد تيرضـا الت و يتحص سطحن يب

ش ي، سـطح انتظـارات فـرد افـزا    يالت و آگـاه يزان تحصيش ميافزا

به سطح انتظارات  يکينزد يماران وابستگيت بيزان رضايابد، مي يم

باشد، مسلماً مار يشتر از انتظار بياگر خدمات ارائه شده ب. ها دارد آن

که اگر انتظار از خـدمات،   يدر صورت. ابدي يش ميت افزايسطح رضا

در ). ۳۸(به وجود خواهد آمد  يتيباشد، نارضا ياز سطح واقع باالتر

و همکاران تحت عنـوان عوامـل مـوثر بـر      ين راستا مطالعه اکبريا

ز يـ ن مطالعه نياشاره نمود در ا يماران بستريب يمندتيرضازان يم

 ). ۱۷(م داشت يارتباط مستق يمندتيرضاالت با يتحص زانيم

دهد کـه پرسـتاران بـا شـناخت      يج به دست آمده نشان مينتا

ق يها و تطب تيتر نمودن موقع مراقبت استاندارد و روشن يها برنامه

و انتظـارات   يفـرد  هاي تفاوتو با در نظر گرفتن  استانداردهاآن با 

خـود افـزوده و بـا     يو عملـ  يعلم هاي مهارتتوانند بر  يماران ميب

مــاران و يت بيزان رضــايـ خـود بــر م  يشــغل هـاي  مهــارتش يافـزا 

مـار  ينـد آمـوزش بـه ب   يدر فرآ). ۱۸(ر بگذارنـد  يز تـأث يها ن خانواده

ز شرکت داشته باشند و آموزش بـا  ين او نيخانواده و مراقب يستيبا

دات و با در نظر گرفتن اعتقـا  يو آموزش يبهداشت يازهايتوجه به ن

 ). ۱۹(رد يماران صورت گيو فرهنگ ب
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 دکتر فاطمه الحاني سميه حامد توسلي،
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جامعه، اسـتفاده   يازهاين نيتر ياز اساس يکيکه نيبا توجه به ا

باشـد و بـا    يت مطلوب ميفيبا ک يدرمان ينه از خدمات بهداشتيبه

گردد که مسئوالن امر در  يشنهاد ميج به دست آمده، پيتوجه به نتا

ــا  ــع نارض ــدامات الزم رايب يتيجهــت رف ــاران، اق ــد م ــل آورن . بعم

آنـان   يها ماران و خانوادهيکه آموزش به بنيبا توجه به ا. نيهمچن

شـنهاد  ياست، لـذا پ  يبهداشت هاي مراقبتکه در ارائه  يرکن اساس

د نموده و يمار تأکيبر مسأله آموزش به ب يران پرستاريشود مد يم

ارتقـاء سـطح    يآن نظـارت مسـتمر داشـته و بـرا     يبر حسن اجرا

  .ندينما يزيران برنامه رپرستا يآگاه

 

  تقدير و تشکر

ن يخـود را از والـد   يله مراتب کمال تشکر و قـدردان يوسين بد

ن يشرکت کننـده در پـژوهش و همچنـ    يکودکان مبتال به تاالسم

  .ميدار يابزار م يمسئوالن و پرستاران شاغل در بخش تاالسم
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