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نارس یاز داشتن نوزاد چند قلو نیوالد ستهیتجارب ز نییتب  

 چکیده

 روانی و-چالش های روحی به ویژه زمانی که سه قلو و بیشتر باشند چند قلو ان نارستولد نوزادمقدمه: 

 یسخت تر از حد انتظار مشته و دا همراهبه  و شیرخوارگی برای والدین بالینی متعددی را در دوره نوزادی

 باشد. ینارس م یاز داشتن نوزاد چند قلو نیوالدتجارب  یپژوهش کشف معنا نیهدف از ا .گردد.

ساختارمند  مهیمصاحبه ن قیبوده و از طر هرمنوتیک پدیدارشناسی کردیو با رو یفیمطالعه ک نیا روش کار:

 ژهیدر بخش مراقبت و یچند نوزاد آنها سابقه بستر ای کیکه  شترینوزاد نارس سه قلو و ب یوالد دارا 15با 

 خشبه شرکت کنندگان، ب ی. مکان دسترسشدانجام  1398در سال  هدفمند یرینمونه گ قیداشتند از طر

و  هیتجزدر نوزادان و منازل مشارکت کننده ها بود.  یها ومطب ها کینینوزادان ، کل ژهیو یمراقبتها یها

 اده شد.استف(  1989آلن و تنر ) کلمن،یروش د ازداده ها   لیتحل

 هی. درون مادیگرد یفرع هیدرون ما 20و  یاصل هیدرون ما 6داده ها منجر به استخراج  لیتحل ها: افتهی

حس فدا شدن و " ،"تالطم درونی" ،"ی هراس ندهیآ "، "ی و درماندگ صالیحس است "شامل  یاصل یها

همچنین در بررسی ارتباط  باشند. یم  "ینیفرازم نیوالد" ،"یو پختگ یافتگیرشد تبلور"، "خود یفراموش

سختی و رنج مراقبت از نوزادان در کنار فرصتی برای رسیدن "الگوی ساختاری میان درون مایه های اصلی، 

 .گشت داریپد "به رشد و تعالی

والدین نوزادان نارس چندقلو تجارب تلخ و شیرینی را تجربه می نمایند که موجب  :یریگ جهیبحث و نت

 یتوان انتظار داشت با منعکس کردن صدا یلذا ممی شود نوعی حس پاندولی متضاد در آنها ایجاد گردد. 

 زانیمنموده و  لیتبد  نیریش یو مشکالتشان ، تجارب تلخ آنان را به تجارب ازهایو درک ن نیوالد

 داد. شیکننده افزا تیمراقبت حما کیآنان را با توسعه  یتمندیرضا
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Abstract 

Purpose: Birth of preterm multiple newborns, especially when they are triplet or more, 

causes numerous mental-psychological and clinical challenges for parents during neonatal 

and infancy period This study aimed to discover the conception of parents’ experiences while 

having preterm multiple-birth newborns. 

Design & Method: This is a qualitative and interpretive phenomenology study. A purposive 

sampling of 15 parents with three or more premature newborns who had one or more 

neonates admitted to the NICU was undertaken. Data were collected by face-to-face and 

semi-structured interviews and analyzed with Diekelmann, Allen and Tanner method (1989). 

The research settings included the Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Pediatric clinics and 

the participant’s homes. 

Results: Six themes and 20 sub-themes were constructed during data analysis. These 

included; Feeling desperation and helplessness, Fear of the future, Emotional fluctuations, 

Sacrifice and self-forgotten, The manifestation of growth and maturity, and extraterrestrial 

parents. Also, investigating relationship between main themes a constructive pattern of 

"difficulty and suffering of caring for infants along with an opportunity to achieve growth 

and excellence" emerged. 

Conclusion: The parents of preterm multiple-birth neonates would have bitter and sweet 

experiences, which results in a contradictory pendulum sense. By reflecting the voices of 

parents and understanding their needs and problems, we as health care providers and decision 

makers would be able to change their bitter experiences into sweet ones. We also are able to 

increase their satisfaction level with the development of a supportive and unique family-

centered care. 
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