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دوره بیست و دوم ،شماره  ،3پاییز  ،9313شماره مسلسل  ،64صفحات  46تا 82

مقاله پژوهشي

تاثير مداخله مبتني بر توانمند سازي خانواده محور برشدت تهديد درك شده
در مراقبين بيماران مبتال به سكته مغزي :يﻚ مطالعه نيمه تجربي
نرگس خيرالهی ،1دکتر مهناز خطيبان ،*2دکتر خدايار عشوندی ،2دکتر فاطمه الحانی ،3دکتر جواد فردمال
 -9مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن در منزل ،دانشﮕاه علﻮم پزشکی همدان ،همدان ،ایران

 -2مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کﻮدک ،دانشﮕاه علﻮم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 -3دانشیار ،ﮔروه آمﻮزش پرستاری ،دانشکده علﻮم پزشکی ،دانشﮕاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 -6استادیار ﮔروه آمار و اپیدمیﻮﻟﻮژی ،دانشکده بهداشت ،دانشﮕاه علﻮم پزشکی همدان ،همدان ،ایران

دریافت13/8/6:

پذیرش13/1/24 :

چكيده:
مقدمه :اعضاي خانواده بيماران مبتال به سكته مغزي به علت مواجهه ناگهاني با سكته مغزي اتخاذ نقش جديد به عنوان مراقب
بيمار ،عالوه برتحمل فشار و استرس جسمي و روحي دچار اختالل در فعاليتهاي اجتماعي مي شوند .پژوهش حاضر با هدف
بررسي تاثير مداخله مبتني برتوانمندسازي خانواده محور بر شدت تهديد درك شده مراقبين بيماران مبتال به سكته مغزي
انجام شد.
روش کار :اين مﻄالعه مﻄالعه نيمه تجربي دو گروهي قبل و بعد با شرﻛت  88مراقـب از مبتاليـان بـه سـكته مغـزي انجـام
شـد شرﻛت ﻛنندگان بـا نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و به ﻃور تﺼادفي در گروههاي ﻛنترل ( 44نﻔر) و مداخله (44
نﻔر) قرار گرفتند .ابـزار پـژوهش شـامل :مشخﺼات فردي ،مقياس بارتل و پرسشنامه شدت تهديد درك شده بود .ﻛه قبل و
يك ماه بعد از مداخله توسط ﻛليه مراقبين تكميل شد .مداخله آموزشي در گروههاي  11نﻔري در دو جلسه انجام شد .دادهها
با آزمونهاي مجذورﻛاي ،تي مستقل و زوجي در سﻄح اﻃمينان  %59تحليل شد.
یافته ها :بين ميانﮕين نمرات شدت تهديد درك شده گـروه هـاي ﻛنترل و مداخله در بدو ورود به مﻄالعه اخـتالف معنـي
داري وجـود نداشـت ( .)P=0/541اما يك ماه پس از مداخله ،تﻔاوت معناداري در ميزان شدت تهديد درك شده در سه بعد
جسمي ،روحي و اجتماعي در گروه ﻛنترل نسبت به مداخله مشاهده شد(.)P >0/09
نتیجه نهایی :مداخله مبتني بر توانمندسازي خانواده محور مـي توانـد منجـر بـه ﻛاهش فشار مراقبتي و استرس هاي جسمي
و روحي و انزواي اجتماعي مراقبين بيماران مبتال به سكته مغزي مي گردد.
کلیدواژه ها :انﻔارﻛتوس مغزي  /تنش  /خانواده درماني  /مراقبت پرستاري

مقدمه:

سی و یک درصد از نجات یافتگان از سکته مغزی
ناتوانی عملکردی دارند که منجر به وابستگی نسبی تا
کامل آنها به دیگران جهت انجام کارهای روزمره شان می-
شود( .)1ميزان بروز ساليانه سکته بار اول در ایران 131
نفر در هر صد هزار نفر برآورد شده که این آمار به ميزان
قابل توجهی از اغلب کشورهای غربی باالتر است( .)2اخيراً

با افزایش هزینه های خدمات بيمارستانی ،طول مدت
بستری مبتالیان به سکته مغزی در بيمارستان کوتاهتر
شده است در نتيجه مسئوليت بيشتری برای مراقبت از
مبتالیان بر عهده خانواده بيمار قرار میگيرد که دانش و
مهارت کافی برای مراقبت از بيمار ندارند ( .)3همچنين با
توجه به عوارض و طول مدت دوام آنها در مبتالیان به
سکته مغزی ،خانواده به عنـوان مؤثـرتـرین نهـاد از ميـان

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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تاثیر مداخله مبتنی بر تﻮانمند سازی خانﻮاده محﻮر بر شدت ...

میتواند بسيار مفيد باشد .از مهم ترین مزایای چنين
امکاناتی ،کاهش فشار بار مراقبتی ،افزایش احساس راحتی،
کاهش استرس و نيز کاهش اثرات منفی مراقبت بر روی
فرد مبتال می باشد( .)11نویدیان نيز بيان می دارد که
مداخالتی از قبيل آموزش ،خانواده درمانی و گروه درمانی
برای کاهش ميزان فشارهای وارده بر مراقبت کننده باید
به کار گرفته شود تا هم کيفيت مراقبت از بيمار بهتر شود
و هم سالمت جسمی و روانی مراقبت کننده به عنوان یک
بيمار پنهان ارتقا یابد (.)4
در سال های اخير مفهوم توانمندی بيمار و خانواده در
پژوهش های پرستاری و پزشکی از جایگاه ویژه ای
برخوردار شده است و از آن به عنوان ضرورت حرفه
پرستاری نام برده میشود ( .)12از این رو توانمند کردن
خانواده بر اساس مشارکت داشتن و درگير کردن اعضای
خانواده برای حل یک مشکل ممکن است گام موثری باشد
که از طریق آن بتوان به اعضای خانواده کمک کرد تا
عالوه برافزایش دانش مراقبتی و درک بهتر شرایط بيماری
و کاهش فشار های جسمی و روحی خود ،جهت بهبودی
وضعيت بيمار خود نقش مناسبی را ایفاء کند ( .)13به
همين لحاظ پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثير مداخله
مبتنی بر توانمند سازی خانواده محور بر شدت تهدید
درک شده در مراقبين بيماران مبتال به سکته مغزی،
صورت گرفته است.
روش کار:

این پژوهش از نوع نيمه تجربی دو گروهی با طرح
پيش آزمون و پس آزمون می باشد ،جامعه پژوهش را
کلية مراقبين بيماران مبتال به سکته مغزی مراجعه کننده
به مرکز آموزشی درمانی فرشچيان همدان ،تشکيل می
دادند .معيارهای ورود برای مراقبين مورد بررسی شامل:
مراقبت از بيمار مبتال به سکته مغزی که طی  6هفته
اخيرمبتال به سکته مغزی شده بود و دارای همه یا مواردی
از عوارض ابتال به سکته مغزی از قبيل اختالل شناختی،
اختالل حرکتی ،اختالل تکلم ،اختالل بلع ،اختالل بينایی
و اختالالت دفع ادرار و مدفوع بود ،توانایی همکاری در
امور مراقبتی ،درمانی و داروهای تجویز شده برای بيمار،
داشتن سواد خواندن و نوشتن و معيارهای خروج برای
مراقبين مورد بررسی شامل :تصميم به قطع همکاری در
هر لحظه از مطالعه بود.
نمونه گيـری به روش در دستـرس به مدت  5مـاه تـا
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نهادهای اجتماعی است که میتواند حمایت جسمی و
عاطفی جهت بازتوانی بيمار را فراهم کند ،البته در صورتی
که در مراقبت از بيمار خود دچار سردرگمی ،یأس و
نااميدی نشود(.)4
مراقبت از فرد مبتال به سکته مغزی مانند مراقبت از
سایر بيماریهای ناتوان کننده مزمن ،تنش زیادی برای
مراقب و خانواده بيمار ایجاد میکند .مراقبين اصلی به
ویژه در معرض تنش بيشتری هستند؛ زیرا نيازهای
زیستی ،اجتماعی و روانی بيمار بر نيازهای خود آنها پيشی
می گيرد .به همين لحاظ مراقبين در گروه افرادی قرار می
گيرند که به علت فشارها و تقاضاهای بيش از اندازه دچار
فرسودگی میشوند ( .)5اغلب مراقبين این بيماران در
معرض خطر مشکالت جسمی و روانی میباشند .از جمله
مشکالتی که ممکن است برای آنها پيش بياید میتوان به
استراحت ناکافی ،اختالل در خواب ،خستگی مزمن،
مشکالت اقتصادی و افسردگی اشاره کرد ،از سوی دیگر
فرسودگی مراقبت کنندگان منجر به کاهش کيفيت
زندگی مراقبت کنندگان و کاهش کيفيت ارائه مراقبت
توسط آنها می شود ( .)6چنانچه در یک پژوهش انجام
شده در استراليا مشخص شد که سالمت فيزیکی مراقبت
کنندگان از بيمار مبتال به سکته مغزی  3هفته و  3ماه
بعد از ترخيص بيمارشان به طور معنی داری کاهش یافت
( .)7در پژوهش  Takaiو همکاران مراقبين ،مراقبت از
بيمار مبتال به بيماری های مزمن را به عنوان زندگی 36
ساعت در روز تعبيـر نموده اند که باعث بـروز مشکالت
جسمی ،روانی وعاطفی برای آنها شده بود( .)8در ایران
نيز ،اکثر خانوادههای مراقبت کننده از سالمندان نـاتوان،
از مشکالتی در ارتباطات خارجی ،در حد متوسط تا زیاد،
مشکالتی در گذراندن اوقات فراغت در حد متـوسط و
زیـاد ،مشکالت اقتصادی در حد متوسط شاکی بوده اند
(.)1
تهدید درک شده ،مشکالت اجتماعی ،شخصی ،جسمی
و روحی است که ممکن است ،خود مراقب در مراقبت از
بيمار مبتال به سکته مغزی با آن روبرو شود .از آنجا که
تغييرات پس از سکته مغزی ،حاد هستند و مراقبت کننده
بایدخود را با تغييرات ناشی از سکته مغزی سازگار کند و
شيوه زندگی خود را نيز به سمت ارایه مراقبت تغيير
دهد( .)11چنانچه برای مراقبين از طریق منابع رسمی
برنامه های مداخله ای ،روانی و خدماتی فراهم شود،

نرﮔس خیراﻟهی و همکاران
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( )Modified Barthel Indexمعموال" در پژوهش های
اپيدميولوژیکی و بالينی جهت تعيين وابستگی بيماران
مبتال به بيماریهای مزمن به خصوص سکته مغزی در
بسياری از کشور ها و ایران مورد استفاده قرار گرفته است
( )1و ( .)14 ,15این پرسشنامه در بيش از  41کشور
جهان ،ترجمه و مورد اعتبار سنجی واقع شده است.
مشخصات روان سنجی گونه ایرانی این پرسشنامه نشان
داده است که این ابزار از روایی ،پایایی و قابليت پاسخ
گویی مناسبی در جمعيت ایرانی برخوردار است و قابل
استفاده می باشد ( .)16گونه ایرانی این پرسشنامه در
سایت سازمان جهانی بهداشت قابل دسترسی می باشد
( .)16در این پژوهش جهت تعيين اعتبار ایندکس اصالح
شده بارتل از روش اعتبار محتوا و جهت تعيين پایایی از
روش همسانی درونی و محاسبه آلفای کرونباخ ()1/81

استفاده شد .ابزار سوم پرسشنامه بررسی شدت تهدید
درک شده بود ،سواالت این پرسشنامه در رابطه با
مشکالتی است که ممکن است هر مراقبی در مراقبت از
بيمار مبتال به سکته مغزی با آن روبرو شود .مراقب این
سوال را پاسخ میدهد :مراقبت از یک بيمار مبتال به سکته
مغزی تا چه حدی می تواند سبب ایجاد مشکل در موارد
ذیل جهت مراقب گردد؟ این پرسشنامه شامل  14سوال
است که  5سوال اول آن در خصوص بررسی تاثير مراقبت
در ابعاد اجتماعی زندگی مراقب (در زندگی روزانه ،در
انجام وظایف مادری ،پدری ،خواهری ،برادری و همسری،
در انجـام وظایف شغلی ،در روابـط خـانـوادگی و کـاهش
حضـور مراقب ،در فعـاليت هـای اجتماعی و جمع
دوستان ،آشنایان و مسافرت و  )...بود 5 .سـوال بعـدی در
خصـوص بـررسی تاثيـر مراقبت بر ابعاد جسمی مراقب
(کمر درد ،خستـگی جسمی ،اختالل خـواب ،اختالل
تغذیه و  )...بود 4 .سـوال بعدی در خصوص بـررسی
تـاثيـر مراقبت بر ابعاد روحی مراقب (نگـرانی هـایی از
عـدم موفقيت در مـراقبت از بيمـار ،احساس نا اميدی،
زود رنجی و پرخاشگری و  )...و بود .پـاسخ به سواالت
ليکـرت  5گـزینـه ای به صورت ،بسيار زیاد ،زیاد،
متوسط ،کم ،اصال بود .کسب امتياز  71به عنوان ميزان
حداکثری حساسيت تهدید درک شده و کسب امتياز 14
به معنای عدم وجود حساسيت تهدید درک شده در نظر
گرفته شد .این پرسشنامه با استفاده از پرسشنامه تهدید
درک شده در مراقبين بيماران مبتال به مولتيپل
اسکلروزیس در مطالعه مسعودی ( )1381و با استفاده از
منابع پرستاری طراحی شده است ( .)17جهت اطمينـان
از روایی صوری و محتوا ،پرسشنامه به  12نفر از اساتيد
محتـرم پرستـاری ،دانشکـده پـرستـاری و مـامـایی
همدان ،دانشگـاه تربيت مدرس تهـران و دانشکده
پرستـاری و مـامـایی اهـواز داده شد و با استفاده از
نظـرات اسـاتيـد محتـرم اصالحـات مورد نياز به عمل
آمد .بـرای بـررسی پـایـایی پـرسشنـامه از روش
همسـانی درونـی و محـاسبـه آلفـای کرونبـاخ استفاده
شد ،در بعد اجتماعی آلفای کرونباخ  %17/8و در بعد
جسمی آلفای کرونبـاخ  %18/7و در بعد روحی  %17/8بود
و جهت هر سه بعد آلفای کرونباخ  %17/8محاسبـه
گـردید.
مراقبين  2گروه کنترل و آزمون قبل از انجـام مداخله
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رسيدن به تعداد نمونه کافی صورت گرفت .در بدو ورود به
مطالعه ،همسان سازی مراقبين برمبنای مقياس ارزیابی
ميزان ناتوانی (ایندکس ده سؤالی اصالح شده بارتل)
بيماران تحت مراقبت آنان انجام شد .بدین ترتيب مراقبين
بيماران در پنج بلوک (امتياز  1 -24نشان دهنده با
وابستگی کامل ،امتياز  25 -41نشان دهنده وابستگی
شدید ،امتياز  51-74نشان دهنده وابستگی متوسط،
امتياز  75 -81نشان دهنده وابستگی خفيف و امتياز -11
 11نشان دهنده وابستگی بسيار کم و امتياز 111نشان
دهنده عدم وابستگی) قرار گرفتند .سپس افراد هر بلوک
به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمون و کنترل قرار
گرفتند.
انـدازه نمـونـه  44نفـر بـرای گــروه کنتـرل و 44
نفـر بـرای گـروه آزمـون و در مجمـوع  88نفـر در نظـر
گـرفتـه شـد .شـرایط محـاسبـه انـدازه نمـونـه براســاس
اندازه خطای نوع  )α( 1برابر  1/15توان آزمون ()β-1
بـرابـر  81درصد و واریـانس ( )σ2براسـاس مطـالعه
مسعـودی برابر  25و دقت ( )d2برابر  3واحد در نظر
گرفته شد.
ابزار گردآوری اطالعات شامل این موارد بود-1 :
پرسشنامه اطالعات دموگرافيک (مشخصات فردی بيمار و
مراقب) شامل سن ،جنس ،شغل ،سابقه بيماری ،تاهل،
تحصيالت ،درآمد ،ساعت مراقبت ،تعداد روزهای مراقبت و
 -2 ،....ایندکس اصالح شده بارتل و  -3پرسشنامه بررسی
شدت تهدید درک شده بود .ایندکس اصالح شده بارتل
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پژوهش مراقبين گروه کنترل در دو گروه  22نفره دعوت
شدند و آموزش اصول مراقبتی و مهارتها و روش های
مقابله با فشار مراقبتی برای هر گروه طی  2جلسه 4
ساعته برگزار گردید و کتابچه مراقبتها در اختيار آنان قرار
گرفت.
يافته ها:

نتـایج نشان داد که 56/8درصد مراقبين در گروه
آزمون و  54/5درصد مراقبين گـروه کنتـرل زن بـودنـد
بـر اسـاس آزمون مجـذور کـای مـراقبيـن گـروه آزمـون
و کنتـرل از نظر جنس همگن بودند (.)P=1/831
همچنين ميـانگيـن سـن مـراقبيـن در گروه آزمون
 34/73سال با انحراف معيار  11/57و در گروه کنترل
 34/18سال با انحراف معيار  11/15بود و اختالف
معنـاداری بيـن ميـانگيـن سـن مراقبين بيمار گروه
آزمـون و کنتـرل وجـود نـداشت ( .)P = 1/114از
طـرفی بيشتـریـن فـراوانـی سطـح تحصيـالت در دو
گـروه مداخله با فراوانی  34/1درصد و در گروه کنترل با
فـراوانی  31/8درصـد ،مربوط به تحصيالت در مقطع
دیپلم بود .اختالف معناداری بين فراوانی تحصيالت
مراقبين بيمار گروه مداخله و کنترل وجود نداشت
( .)P=1/146یـافتـه های پـژوهش حـاکـی از این است
کـه بيشتـرین فـراوانـی سـاعـات مراقبت در دو گروه
آزمون با فراوانی  31/8درصد و در گـروه کنتـرل با
فـراوانی  28/1درصد ،مربوط مراقبت بيش از  12ساعت
بـود و اختـالف معنـاداری بين سـاعت مـراقبت بيمـاران
در گـروه نداشت ( .)P =1/146بر اسـاس نتـایج حـاصل
از پـژوهش حـاضر بيمـاران در هـر دو گـروه آزمـون
 61/4درصـد و در گـروه کنتـرل  61/2درصد از نظر
ميزان ناتوانی بر اساس مقياس بارتل ،بيشترین تعداد
بيماران در رده وابسته کامل قرار داشتند .بنابراین دو گروه
از نظر متغيرهای جنس ،سن ،سطح تحصيالت و ساعات
مراقبت از بيمار ،و ميزان از کارافتادگی بيماران همگن
بودند.
بر اساس نتایج به دست آمده مراقبين گروه آزمون
ميانگين شدت تهدید درک شده در ابعاد اجتماعی زندگی
خود را قبل از آموزش به ميزان  16 /34با انحراف
معيار 3/71و پس از مداخله  21/31با انحراف معيار
3/35و گروه کنترل ميزان شدت تهدید درک شده را قبل
از مداخله  16/31با انحراف معيار  3/61و پس از مداخله
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اقـدام بـه تکميـل پرسشنـامه هـا نمـودنـد و سپس
جهـت گـروه مداخلـه طی  5جلسـه  2سـاعتـه آمـوزش
هـایی به منظـور توانمند سـازی مراقبين در مراقبت
خـانواده محـور طـریق ارتقـای سطـح دانش و آگـاهی
مراقبيـن ،در مـورد فراینـد بيمـاری و شـدت عوارض و
فرآینـد درمـان و نحـوه مراقبت صحيـح از بيمـار و
سـازگـاری خـود بـا نقش مـراقبتی بـرگـزار گـردید .این
توانمندسازی مجموعه ای از اطالعات ،رفتارها و
عملکردهایی بود که بر اساس نيازهای مراقبين ،برای
کاهش و پيشگيری از عوارض و خطرات بيماری بر روی
خود مراقب به کار گرفته شد و شامل برنامه های کنترل
اضطراب و افسردگی ،رفع خستگی ،رفع مشکالت جسمی
مراقب ،رفع مشکالت و نگرانی های مربوط به عود مجدد
بيماری و رفع احساس گناه و تقصير در مراقب بود که
مبادا به دليل مشکالت مراقبتی عود بيماری روی داده
باشد .سپس مراقبين بر اساس تجربيات خود درباره این
موضوعات شروع به بحث و گفتگو می نمودند و پژوهشگر
نقش حمایتی ،هدایتی و آموزشی داشت .در پایان هر
جلسه پس از جمع بندی مباحث ،به سؤاالت آنان پاسخ
داده شد و تاریخ و هدف جلسه بعدی در هفته آینده،
مشخص گردیدهمچنين کتابچه آموزش های مراقبت از
بيمار در اختيار آنها قرار گرفت .به منظور ارزشيابی نهایی،
 4هفتـه پس از آخـریـن جلسـه تـوانمندی ،گـروه
آزمـون ،مجـددا اقـدام به تکميل پرسشنـامه شـدت
تهـدیـد درک شده نمودند .و گروه کنترل نيز  4هفته پس
از تکميل پرسشنامه ها ،مجددا اقدام به تکميل پرسشنامه
نمودند .اطالعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار
آماری  SPSS/16و آمـار تـوصيـفـی (جـداول تـوزیـع
فـراوانـی) و برای تعيين رابطـه بيـن متغييـر هـا و
مقـایسـه آنهـا با ویـژگی هـای جـامعه مـورد بـررسی از
آزمـون هـای استنبـاطی ماننـد  tزوجـی بـا سطـح
معنـاداری کمتـر از  t ، 1/111مستقل و آزمون کای دو
با سطح معنا داری کمتر از  1/15مورد تجزیه و تحليل
قرار گرفت.
جهت رعایت مالحظات اخالقی ،درخصوص کسب
رضایت آگاهانه از مراقبين ،رازداری ،عدم اختالل در
مراحل درمانی بيمار به واسطه شرکت در پژوهش و  ...از
دانشکده مجوز /16/35/1/1831پ/د مورخ 1311/5/28
کسب گردید .همچنين به لحاظ رعایت مسائل اخالقی
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( .)P>1/111با و جـود اینکه در هر  2گروه شدت تهدید
درک شده افزایش داشت اما مقایسه  2گروه پس از
مداخله با آزمون تی مستقل تفاوت معنی داری را نشان
داد (.)P =1/114

 22/31با انحراف معيار  4/11گزارش نمودند (جدول .)1
در هر دو گروه شدت تهدید درک شده در ابعاد اجتماعی
زندگی مراقب تاثير گذار بوده است .تفاوت هر گـروه
نسبت به خودش قبل و بعد از مداخله معنـا دار بود

(نمرات بين  5و  25محاسبه شده است)
قبل از مداخله
گروه

نتيجه آزمون  tزوجی

بعد از مداخله
انحراف

تعداد

ميانگين

آزمون

44

16/34

3/71

کنترل

44

16/21

3/61

استاندارد

انحراف

آماره

درجه

استاندارد

آزمون

آزادی

-1/54

43

>1/111

-5/11

43

>1/111

تعداد

ميانگين

44

21/31

3/35

44

22/31

4/11

نتيجه

آماره آزمون

1/158

آزمون t

درجه آزادی

86

86

مستقل

P

1/154

1/114

P-value

2/512

افزایش شدت تهدید درک شده در ابعاد جسمی مراقب
پس از مداخله وجود داشت و مقایسه هر دو گروه آزمون و
کنترل پس از مداخله از نظر تاثير مراقبت در ابعاد جسمی

نتـایج نشـان داد ،ميـانگيـن شـدت تهدیـد درک
شـده در بعـد جسمی مـراقبيـن در گـروه آزمـون قبـل از
مداخلـه  14/71با انحـراف معيـار  4/18و پس از مداخلـه
 21/21با انحـراف معيـار  3/61بـود و در گـروه کنترل
قبل از مداخله  14/61با انحراف معيار  4/24و پس از
مداخله  22/36با انحراف معيار  1/67بود .در هر دو گروه

مراقب تفـاوت معنـا داری نشـان داد ()P>1/111
(جـدول .)2

جدول : 2متوسط نمره شدت تهديد درک شده دو گروه کنترل و مداخله بر حسب تاثير مراقبت در ابعاد جسمی مراقب (نمرات
بين  5و  25محاسبه شده است)
قبل از مداخله
گروه

نتيجه آزمون
 tمستقل

تعداد

ميانگين

نتيجه آزمون  tزوجی

بعد از مداخله
انحراف
استاندارد

تعداد

ميانگين

انحراف
استاندارد

آماره آزمون

درجه
آزادی

P-value

آزمون

44

14/71

4/18

44

21/21

3/61

-8/111

43

>1/111

کنترل

44

14/61

4/24

44

22/36

1/67

-12/631

43

>1/111

آماره آزمون

1/111

-3/518

درجه آزادی

86

61/61

P-value

1/121

1/111

نتـایج نشـان داد ميـانگين شـدت تهدیـد درک شـده
در ابعـاد روحی مـراقب در گـروه مداخلـه ،قبـل از
مداخلـه  11/21بـا انحـراف معيـار  3/85و پس از
مداخلـه  14/52بـا انحـراف معيـار  3/45بـود و در
گــروه کنتـرل قبـل از مداخلـه  11/25بـا انحـراف
معيـار  3/86و پس از مـداخلــه  16/86بـا انحـراف

معيـار  1/41بود .در هر دو گروه افزایش ميزان شدت
تهدید درک شده در ابعاد جسمی مراقب پس از مداخله
وجود داشت و مقایسه دو گروه مداخله و کنترل پس از
مداخله از نظر شدت تهدید درک شده در ابعاد روحی
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مـراقب تفـاوت معنـا داری داشتند ()P >1 /111
(جـدول .)3
جدول  :3متوسط نمره شدت تهديد درک شده دو گروه کنترل و مداخله بر حسب تاثير مراقبت در ابعاد روحی مراقب (نمرات بين
 4و  22محاسبه شده است)
قبل از مداخله
انحراف
استاندارد

تعداد

ميانگين

انحراف
استاندارد

آماره آزمون

درجه
آزادی

P-value

آزمون

44

11/21

3/85

44

14/52

3/45

-3/18

43

>1/111

کنترل

44

11/25

3/86

44

16/86

1/41

-5/48

43

>1/111

نتيجه آزمون
 tمستقل

بعد از مداخله

آماره آزمون

-1/155

بحث:

خانواده اولين سيستم حمایتی در جامعه است که
حمایت از افراد خانواده را عهده دار می باشد ،از طرفی
امروزه رویکرد سيستم های درمانی بر ترخيص زود هنگام
بيماران استوار است ،حتی بيماران با اختالالت جسمانی،
عملکردی و روان شناختی نيز زودتر از بهبودی کامل به
منزل فرستاده می شوند تا به وسيله وابستگان مراقبت
شوند .بالطبع مراقبين در برآورده سازی نيازهای بيماران
دارای توانمندی های متفاوت و محدودی هستند و این
شرایط فرد مراقبت کننده را در مواجهه با تغييرات و
نيازهای مراقبتی بيمار در خانه ،آسيب پذیر می کند ،طبق
تئوری استرس ،هنگامی که مراقبت کنندگان نيازهای
مراقبتی بيمار را بيشتر از توانایی های خود و منابع
حمایتی خود ارزیابی کنند ،آن ها نه تنها این موقعيت
ایجاد شده را استرس زا تلقی می کنند بلکه این حالت
میتواند سالمت عمومی آنها را به خطر می اندازد (.)18
این مطالعه با هدف بررسی تاثير الگوی توانمند سازی
خانواده محور بر شدت تهدید درک شده در مراقبين
بيماران مبتال به سکته مغزی صورت گرفت .بر اساس
نتایج حاصل از پژوهش حاضر بيماران در هر دو گروه
آزمون و کنترل از نظر ميزان ناتوانی بر اساس مقياس
بارتل ،بيشترین تعداد بيماران در رده وابسته کامل قرار
داشتند و این نتایج منطبق با نتایج باغچقی و همکاران
( )1311می باشد ( .)1رحمانی و همکاران ( )1311معتقد
هستند :هر چه مقدار نياز به مراقبت و ميزان ناتوانی بيمار
برای افراد مراقبت کننده بيشتر باشد ،محدودیت ها و
فشار بيشتری را به مراقب تحميل می نماید که عالوه بر

-4/163

اختالل در آرامش و آسـایش خـانواده ،آزادی اجتمـاعی
آن ها را نيـز محـدود میکند ( .)18مطالعات ،تفاوت های
جنسيتی را در ميزان فرسودگی و فشارهای ناشی از
مراقبت کردن تأیيد می کند؛ به این صورت که زنان بيشتر
از مردان دچار استرس و فشار روانی هنگام مراقبت می
شوند .زیرا از طرفی عموماً به عنوان مراقبين اوليه بوده و
همچنين وجود فرزندان ،موقعيت اجتماعی زنان و نوع
فشارها و استرس های زنان باعث می شود که ميزان
فرسودگی و خستگی آن ها نسبت به مردان بيشتر
باشد( .)11در پژوهش حاضر نيز بيشترین تعداد مراقبين
دو گروه کنترل و آزمون را زنان تشکيل می دادند این
نتایج منطبق با نتایج کوهستانی و همکاران ()1311
میباشد(.)14
با توجه به اینکه شدت تهدید درک شده هر کدام در 3
بعد اجتماعی ،روحی و جسمی بررسی شده است ،نتایج
مبين این مسئله است که در هر سه بعد اجتماعی ،روحی
و جسمی در هر دو گروه مداخله و کنترل ،افزایش شدت
تهدید درک شده به وجود آمده است ( .)P>1/111این
نتایج هم راستا با نتایج سایر مطالعات در این زمينه می
باشد .بابایی ( )1386گزارش کرد که اکثر خانواده های
مراقبت کننده از سالمندان ناتوان ،مشکالت در ارتباطات
اجتماعی را در حد متوسط تا زیاد ،مشکالت اختصاص
وقت جهت امور شخصی را در حد متوسط تا زیاد ،و
مشکالت مالی را در حد متوسط تا زیاد بيان نموده اند
( .)21نتایج مطالعه کوهستانی و باغچقی ( ،)1311نيز
نشان داد ميزان فرسودگی در مراقبت کنندگان از بيماران
مبتال به سکته مغزی باال می باشد و احتمال آن می رود
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گروه

تعداد

ميانگين

نتيجه آزمون  tزوجی
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نتيجه نهايي:

مراقبين خانوادگی بيماران مبتال به سکته مغزی  ،فشار
مراقبتی زیادی را متحمل می شوند .از این رو ضروری به
نظر می رسد مراقب برای انجام هر چه بهتر این نقش
مراقبتی ،توانمندتر گردد .توانمندی مراقب در امر مراقبت
می تواند فشار مراقبتی را کاهش داده و منجر به ارتقای
سالمت جسمی و روحی او گردد .نتایج حاصل از پژوهش
حاضر نشان داد انجام مداخله مبتنی بر توانمند سازی
خانواده محور در مراقبين گروه آزمون توانسته است تا
حدودی فشار مراقبتی و شدت تهدید درک شده را کاهش
دهد.
سپاسگزاري:

این مقاله برگرفته از پایان نامه دانشجوی کارشناسی
ارشد مراقبتهای پرستاری ویژه است که به تصویب
شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان با کد
/16/35/1/1831پ/د مورخ  1311/5/28رسيده است و در
مرکز تحقيقات بالينی ایران ( )IRCTبا شماره N1
 2112182811671ثبت گردیده است .بدینوسيله
پژوهشگران از معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم
پزشکی همدان جهت تصویب و حمایت مالی طرح و نيز از
کليه شرکت کنندگان جهت مشارکت در انجام پژوهش
سپاسگزاری می نمایند.
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که این فشارها سطح مراقبت از بيمار را کاهش داده و
همچنين سالمت جسمی و روانی مراقب را به خطر اندازد
درک شده ،مشاهده شد .با توجه به اینکه مراقبت از
بيماران مبتال به سکته مغزی که درانجام بسياری از
فعاليت های روزانه خود از جمله حرکت ،غذا خوردن ،دفع
ادرار و مدفوع ،تکلم و ...وابسته میباشند ،امری دشوار
است و مراقبت کنندگان ممکن است هر روز با مشکالت
جدید روبرو شوند و بيم بروز عوارض جدید ،هزینه های
سنگين درمانی و حتی مرگ بيماران مزید بر علت می
شود تا مراقبت کنندگان دوران پراسترس و سختی را
سپری کنند .این گونه به نظر می رسد که با وجودی که
مداخالت آموزشی توانسته است شدت تهدید درک شده را
در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل کاهش دهد ،به
خصوص در بعد روحی که شدت تهدید درک شده در
مراقبين گروه مداخله کاهش چشمگيری داشت .اما فشار
مراقبتی و حجم زیاد مشکالت تحميل شده به مراقبين
بيماران مبتال به سکته مغزی و مواجهه ناگهانی با این
مسئله ،و طول مدت مراقبت منجر به افزایش شدت تهدید
درک شده در مراقبين هر دو گروه شده است .مطالعات
انجام شده در سایر کشورها نيز حاکی از آن بود که اکثر
مراقبت کنندگان از بيماران مبتال به سکته مغزی ،دچار
احساس فرسودگی ،تنهایی ،افسردگی ،کاهش سالمت
جسمی و روانی شدند و فرسودگی مراقبت کنندگان ،منجر
به کاهش کيفيت زندگی مراقبين و کاهش کيفيت ارایه
مراقبت توسط آن ها گردید( )21نتایج پژوهش حاضر
مبين این مسئله است که اگر چه مداخالت آموزشی
میتواند با آموزش مهارتهای مراقبتی و عوارض بيماری و
مکانيسم های مقابله ای موثر ،مراقب را برای ایفای نقش
جدید خود یاری رساند اما به تنهایی نمی تواند منجر به از
بين بردن فشار مراقبتی در مراقبين بيماران مبتال به

( .)14بر اساس نتایج ،در گروه آزمون نيز پس از مداخله
در سه بعد اجتماعی،جسمی و روحی افزایش شدت تهدید
سکتـه مغـزی گـردد و وجـود مـراکـز حمـایتی
اجتمـاعی ،خـدمـات مـراقبت و توانبخشی در منـزل بـا
قيمت منـاسب و حمـایت سازمانهای مربوطه جهت
تـامين هـزینه های درمانی بيماران نيز برای تخفيف
بيشتر فشار های مراقبتی در مراقبين ضروری به نظر می
رسد.
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The effect of family-centered empowerment intervention on
perceived severity of threat in caregivers of patients with
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Abstract
Background: Family

members of patients with cerebral infarction experience disruptions
in their social activities enduring physical and mental pressure and stress due to their
sudden encounter with stroke and the adopting of a new role as caregiver. present
study was conducted to determine the effect of family-centered empowerment
intervention on perceived severity of threat in caregivers of patients with stroke.
Methods: The present semi-empirical study with a before and after design was
conducted in two groups of 88 caregivers in total selected through convenience
sampling and randomly divided into a case group and a control groups of equal size
(n=44). The research tool consisted of a demographic characteristics questionnaire,
the Bortle scale and the perceived severity of threat questionnaire, which were
completed before and then one month after the educational intervention by all the
caregivers. The educational intervention was conducted in groups of 11 and over 2
sessions. Data were analyzed using the chi-squared test and the paired and
independent t-tests at the confidence level of 95%.
Result: There were no significant differences between the mean scores of perceived
severity of threat in the groups before the intervention (P=0.941). One month after the
intervention, however, significant differences were observed in the mean scores of
perceived severity of threat in the three dimensions, namely the social, physical and
spiritual dimensions, in the case group compared to the controls (P<0.05).
Conclusion: Family-centered empowerment interventions can reduce care pressures and
physical and mental stresses and social isolation in caregivers of patients with stroke.
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