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Background and Aims Caring for patients with epilepsy, creates many challenges for their family caregiv-
ers. The implementation of family-based interventions can facilitate the caring duty of caregivers and 
increase the quality of care for patients. This study aimed to investigate the effect of family-based care 
program on care burden in family caregivers of patients with epilepsy.
Methods This clinical trial study was conducted in Ayatollah Kashani and Hajar hospitals in Shahrekord 
City, Iran for 7 months in 2016. Samples were selected by convenience sampling method and randomly 
assigned in the intervention (n=50) and control (n=50) groups. For the intervention group, a family-cen-
tered care program was implemented including self-efficacy, self-esteem and evaluation, through educa-
tion, support, problem solving and group discussion during four sessions. Data were collected by using 
Persian version of Zarit's burden of care scale from the intervention and control groups in three stages; 
before, immediately, and two months after the intervention. Data were analyzed by descriptive and ana-
lytical t-test and ANOVA with repeated measurement in the SPSS.
Results The mean score of burden of care in the intervention and control groups were 37.42 and 34, 
respectively before the intervention (P<0.179). The mean score of care burden in the intervention and 
control groups immediately after the intervention was 21.36 and 28.7 , respectively and two months after 
the intervention was 15.78 and 27.92 respectively.
Conclusion The results showed that a simple, low-cost and feasibility program of family-based care has 
significantly reduced the care burden of caregivers of epilepsy patients. This family centered program can 
help to play a better role for family caregivers with physical and psychological stress.
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زمینه و هدف مراقبت از بیماران مبتال به صرع، مراقبان خانوادگی آنان را با چالش های متعددی روبه رو می سازد. اجرای مداخالت 
خانواده محور می تواند به تسهیل فرایند مراقبتی مراقبان و افزایش کیفیت مراقبت از بیماران منجر شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر 

برنامه مراقبتی خانواده محور بر بار مراقبتی مراقبان خانوادگی بیماران مبتال به صرع اجرا شد.

روش بررسی این مطالعه از نوع کار آزمایی بالینی است که در سال 1395 در دو مرکز آموزشی درمانی آیت  الله کاشانی و هاجر 
شهرکرد به مدت 7 ماه انجام شد. نمونه ها به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند و به روش تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله 
)50 نفر( و کنترل )50 نفر( قرار گرفتند. برای گروه مداخله برنامه مراقبتی خانواده محور در چهار گام تهدید درک شده، خودکارآمدی، 
عزت نفس و ارزشیابی، از طریق آموزش، حمایت، حل مسئله و بحث گروهی طی 4 جلسه اجرا شد. داده ها با استفاده از نسخه های 
از مداخله  بعد  ماه  و دو  بعد  بالفاصله  قبل،  و کنترل در سه مرحله  زاریت در دو گروه مداخله  مراقبتی  بار  ابزار سنجش  فارسی 
SPSSجمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و تحلیلی تی مستقل و آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری درنرم افزار 

 تجزیه وتحلیل شد.

یافته ها میانگین نمره بار مراقبتی در دو گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله به ترتیب 37/24، 34 بود )P<0/179(. میانگین 
بار مراقبتی در دو گروه آزمون و کنترل بالفاصله بعد از مداخله به ترتیب 21/36، 28/7 و دو ماه بعد از مداخله 15/78، 27/92 

 .)P<0/001( بود که نشان دهنده کاهش معنادار بار مراقبتی در گروه آزمون است

نتیجه گیری نتایج نشان داد برنامه ساده و کم هزینه و با قابلیت اجرایی مراقبت خانواده محور سبب کاهش مؤثر بار مراقبتی مراقبان بیماران 
صرعی شده است که می تواند در ایفای نقش هرچه بهتر مراقبان خانوادگی با حداقل فشارهای جسمی و روانی کمک بسزایی داشته باشد.

کلیدواژه ها: 
صرع؛مراقبان
خانوادگی؛بار

مراقبتی؛مدلمراقبتی
خانوادهمحور؛ایران

تاریخدریافت: 04تیر1396
تاریخپذیرش:28فروردین1397

مقدمه

صرع یکی از شایع ترین اختالالت نورولوژیکی است)1(که 
با اختالل گذرا و عودکننده در عملکرد الکتریکی مغز)2(، به 
ایجاد حمالت تشنجی منجر می شود. این حمالت تشنجی که 
اغلب  از حد در مغز هستند،  الکتریکی بیش  از تخلیه  ناشی 
رفتار،  تغییر کوتاه مدت در  با  ناگهانی، غیرارادی،  به صورت 
اتونوم  سیستم  عملکرد  و  حرکتی  فعالیت  هوشیاری،  سطح 
میلیون   65 انجام شده،  مطالعات  براساس  .)3( هستند  همراه 
بیمار مبتال به صرع در جهان وجود دارد. در آسیا به ازای هر 
هزار نفر 2/4 تا 10/7 نفر به صرع مبتال هستند )4(. شیوع کلی 

صرع در ایران 5 درصد است)5(. 

عملکردهای  بر  که  است  مزمن  بیماری  یک  نه تنها  صرع 

شناختی و رفتاری بیمار اثر می گذارد)6(، بلکه برچسبی اجتماعی 
است که استقالل فرد مصروع را محدود می کند )7(. اثرات صرع 
تنها محدود به فرد مبتال نیست، بلکه تمام اعضای خانواده را 
از  یکی  در  مزمن  بیماری  وقوع   .)6( می دهد  قرار  تأثیر  تحت 
اعضای خانواده برای کل اعضای خانواده موضوعی بحرانی است 
)8(. مراقبان بیماران مبتال به صرع اغلب والدین، همسر، اعضای 

خانواده یا دوستان فرد هستند. مراقبان خانوادگی بیماران مبتال 
به بیماری های مزمن مانند صرع، اغلب بیماران فراموش شده ای 
هستند که با مشکالت عاطفی مثل اضطراب، افسردگی، احساس 
تنهایی و ناامیدی، خشم، انزوا، ترس و نگرانی در زمینه مراقبت 

مواجه می شوند)9(. 

این  ضعیف  عصبی  عملکرد  ضدصرع،  داروهای  زیاد  تعداد 
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بیماران، پایین بودن کیفیت زندگی آن ها و پایین بودن سطح 
آگاهی مراقبان با بار مراقبتی بیشتر در بیماران مبتال به صرع در 
ارتباط است )10(. ری در مطالعه خود نشان داد بار مراقبتی در 
مراقبان بیماران صرعی در مقایسه با گروه کنترل زیاد است )11(.
بار مراقبتی تا حد زیادی ادراکی ذهنی از استرس نقش مراقبتی 
زمینه ای،  عوامل  مانند  عوامل مستعدکننده  از  ناشی  است که 
استرسورهای اولیه مستقیم، استرسورهای ثانویه غیرمستقیم و 

فرایند ارزیابی است)12(. 

صرع به طور غیرمستقیم بار فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی 
فراوانی بر خانواده ها تحمیل می کند. از طرفی والدین تمایل دارند 
بیش از حد از بیماران خود مراقبت کنند. این موضوع به نوبه خود 
از داشتن زندگی مستقل در بیماران و توسعه اجتماعی در آن ها 
جلوگیری می کند )13(. از آنجا که مفهوم توانمندسازی بیمار و 
خانواده در سال های اخیر جایگاه ویژه ای پیدا کرده است، می توان 
با مشارکت دادن و درگیر کردن اعضای خانواده به آن ها کمک 
کرد تا با افزایش دانش مراقبتی و درک بهتر شرایط بیماری و 
کاهش فشارهای جسمی و روحی خود، برای حل مشکل و بهبود 

وضعیت بیمار خود گام مؤثری بردارند )14(.

مراقبت خانواده محور رویکردی مشارکتی بین خانواده، بیماران 
ارائه  برنامه ریزی،  منظور  به  بهداشتی  ارائه دهندگان خدمات  و 
مراقبتی  برنامه  در   .)15( است بهداشتی  مراقبت های  ارزیابی  و 
بیمار به عنوان عنصر اصلی در بهبودی  خانواده محور، خانواده 
و سالمتی بیمار محسوب می شوند )16(. با توجه به محدودیت 
تحقیقات در زمینه مراقبت خانواده محور برای مراقبان و بیماران 
صرعی بر آن شدیم تا پژوهشی در زمینه بررسی تأثیر مراقبت 
خانواده محور بر بار مراقبتی مراقبان خانوادگی بیماران مبتال به 

صرع انجام دهیم.

روش بررسی

ثبت  شماره  با  بالینی  کارآزمایی  نوعی  مطالعه  این 
IRCT2016050212452N3 است. مطالعه حاضر روی مراقبان 
خانوادگی بیماران مبتال به صرع در سال 1395 در دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد و دو مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی و 
هاجر انجام شد. در این مطالعه حجم نمونه با توجه به مطالعات 
مشابه )20-17( 44 نفر در هر گروه به دست آمد که با در نظر 
گرفتن ریزش نمونه ها، 50 نفر در هر گروه برآورد شد. در این 
پژوهش نمونه ها به روش نمونه گیری آسان انتخاب شد. سپس با 
روش تخصیص تصادفی، در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند 
)تصویرشماره1(. پس از کسب رضایت آگاهانه و کتبی از مراقبان، 

ابتدا از تمام آن ها بر اساس ابزارهای کّمی سنجش بار مراقبتی، 
پیش آزمون گرفته شد. 

شرایط ورود به مطالعه عبارت بودند از: داشتن سن بیشتر از 
18، نداشتن سابقه شرکت در جلسات آموزش خانواده )هر گونه 

پروژه تحقیقی دیگر( بر اساس پرونده پزشکی، نداشتن سابقه 
ابتال به بیماری های جسمی شدید و اختالل روانی شناخته شده. 
معیارهای خروج شامل نداشتن تمایل مراقبان به ادامه شرکت 
در مطالعه؛ فوت بیمار یا مراقب؛ مراقبت از بیمارانی که عالوه بر 
صرع بیماری های عصبی و عضالنی، ضایعات نخاعی، ضربه مغزی، 
کاهش سطح هوشیاری، عقب ماندگی ذهنی، اختالالت شناختی 
و بینایی، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، سکته های متعدد قبلی، و 

بیماری روانی دارند.

بار  پرسش نامه  از  استفاده  با  و  پرسشگری  طریق  از  اطالعات 
شامل  استفاده شده  پرسش نامه  شد.  جمع آوری  زاریت  مراقبتی 
به ویژگی های فردی،  اول اطالعات مربوط  بود؛ بخش  دو بخش 
خانوادگی و درمانی بیمار و مراقب اصلی او شامل سن، جنسیت، 
سطح تحصیالت، شغل، میزان درآمد ماهیانه، سابقه ابتال به بیماری، 
سابقه مراقبت از بیمار، نسبت با بیمار بود. بخش دوم شامل 22 
سؤال در زمینه بار مراقبتی )فشارهای شخصی، اجتماعی، عاطفی، 
با استفاده از پرسش نامه فارسی و  و اقتصادی( مراقبان بیماران، 
بار  به منظور سنجش  این پرسش نامه  بود.  زاریت  استانداردشده 
بیماران مختلف در مطالعات متعدد خارجی و  مراقبتی مراقبان 
داخلی استفاده شده است )21 ،4،5،8(. برای پاسخگویی به هر سؤال 
امتیازاتی به صورت هرگز )0(، به ندرت )1(، بعضی اوقات )2(، اغلب 

)3( و همیشه )4( اختصاص داده شده است. 

مجموع امتیازات کسب شده توسط مراقبان، میزان فشار و بار 
مراقبتی تحمیل شده به آن ها را به صورت تخمینی نشان می دهد. 
نمرات دامنه ای بین 0 تا 88 دارند. نمرات کمتر از 30 بیانگر بار 
مراقبتی خفیف، بین 31 تا 60 بیانگر بار مراقبتی متوسط و بین 61 
تا 88 بیانگر بار مراقبتی شدید در مراقبان است. این پرسش نامه 
در مطالعات متعددی استفاده شده و اعتبار محتوا، سازه و اعتماد 
علمی آن تأیید شده است )22 ،7 ،6(. نویدیان در سال 1383 در 
زاهدان با توجه به شرایط فرهنگی کشورمان این پرسش نامه را 
تنظیم و اعتباریابی کرد. او برای محاسبه اعتبار علمی پرسش نامه 
از روش اعتبار محتوا با استفاده از کتب و منابع و نظرخواهی از 
اساتید دانشگاه )روان پزشکان، روان شناسان بالینی و تربیتی( و 
برای اعتماد علمی آن، از روش آزمون مجدد )r=94%( استفاده 
کرد )8(. برای مراقبان 5 جلسه دو ساعته تشکیل شد. مراحل 
اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور شامل چهار گام به شرح 

زیر است )23،24(:

گام اول تهدید درک شده است که دو مفهوم دارد؛ مفهوم اول 
شدت درک شده است که هدف از آن افزایش سطح آگاهی و 
شناخت مراقبان از وخامت و عوارض بیماری است. مفهوم دوم با 
حساسیت درک شده مرتبط است که هدف از آن سنجش نگرش 
مراقبان نسبت به ابتال به بیماری است که شامل مجموعه هایی 
از اطالعات، رفتارها و عملکردهایی است که بر اساس نیازهای 
در  پژوهشگر  شد.  بررسی  صرعی  بیماران  خانوادگی  مراقبان 

»مریم حیدری و همکاران. بررسی تأثیر مراقبت خانواده محور بر بار مراقبتی مراقبان خانوادگی بیماران مبتال به صرع«
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جلسات اول تا سوم درباره ماهیت و فرایند بیماری، سبب شناسی 
برداشت های  تصحیح  پیش آگهی،  و  سیر  عالئم،  پیشگیری،  و 
اشتباه در زمینه بیماری صرع، اهمیت درمان دارویی و نقش آن 
در پیشگیری از بازگشت بیماری، نحوه مراقبت و چگونگی برخورد 
با عالئم بیماری، نقش مراقب و خانواده در کنترل بیماری صرع، 
مشکالت خانواده و مراقبان با بیمار صرعی، اهمیت مراقبت از 
خود، گسترش مهارت های سازگاری با نقش مراقب، معرفی و 
چگونگی دسترسی به منابع و سرویس های ارائه دهنده خدمات 
حمایتی و آموزشی صحبت کرد. پژوهشگر مباحث مذکور را به 
روش بحث گروهی و با استفاده از کتابچه و سی دی آموزشی و 

پاورپوینت ارائه کرد. 

گام دوم ارتقای خودکارآمدی است. در این مرحله به منظور 
ارتقای خودکارآمدی و رسیدن به مرحله خودکنترلی و ایجاد 
حس مثبت در مراقبان نسبت به توانایی کاهش عوارض بیماری 
در بیمار و مراقب و رسیدن به هدف دانستن و توانستن، از روش 
حل مشکل استفاده شد. برای این منظور، جلسات حل مسئله به 
روش گروهی در گروه های 3 تا 5 نفره برای مراقبان برگزار شد. 
مراقبان تحت نظر پژوهشگر با ذکر مثال های عینی از وضعیت 
خود و اینکه برای بهبود مشکل مشابه با دیگران چه اقدامی انجام 
داده اند، به بحث و گفت وگو پرداختند. به این ترتیب مراقبان عماًل 
با مشکالتشان و فرایند حل مشکل مواجه شدند و در انتخاب 
و  مراقبت  نحوه  درباره  مثال  برای  کردند.  مشارکت  راه حل ها 
چگونگی برخورد با عالئم بیماری در زمان حمالت تشنجی و 
چگونگی ارجاع بیمار به مراکز درمانی با یکدیگر بحث کردند. 

زمان هر جلسه با توجه به تمایل مراقبان حدود دو ساعت در 
نظر گرفته شد. در پایان هر جلسه پس از جمع بندی مباحث، به 
سؤاالت آنان پاسخ داده و تاریخ و هدف جلسه بعد مشخص شد. 
در ابتدای هر جلسه در رابطه با جلسه قبل 2 تا 3 سؤال مطرح 

می شد تا مباحث آموخته شده سنجیده شود.

گام سوم خودباوری )عزت نفس( است. در این مرحله مراقب به 
عنوان رابط سالمتی، نقش آموزش به بیماران را در زمینه شناخت 
مسائل مرتبط با بیماری صرع بر عهده گرفت و آنان را برای کمک 
به خودشان ترغیب کرد. به این ترتیب، مراقبان مطالب بیان شده 
در هر جلسه بحث گروهی و آنچه را که از طریق مشاهده در 
جلسات خودکارآمدی یاد گرفته بودند، به بیمار منتقل کردند. 
سپس آنچه را که از توضیحات یاد گرفته بودند و سؤاالتی را که در 
زمینه مشخص برای خودشان یا بیماران مطرح شده بود یادداشت 
کردند. بدین ترتیب در جلسه بعد یادداشت های بیماران و مراقبان 
خانوادگی دریافت و بررسی شد. انتقال مطالب آموزشی از مراقبان 
به بیماران سبب تحکیم یادگیری مراقبان شد و مشاهده توان 
اجرای این برنامه آموزشی، احساس خودکارآ مدی و عزت نفس 
را در مراقبان افزایش داد. همچنین احساس مسئولیت و توانایی 

تصمیم گیری را در مراقبان خانوادگی افزایش داد. 

الگو  اجرای  در  فرایند  ارزشیابی  است.  ارزشیابی  چهارم  گام 
دخیل است و مراقبان را در طول انجام مداخله ارزشیابی می کند. 
نحوه ارزشیابی به صورت پرسش و پاسخ و بحث و بررسی به 
صورت گروهی در هر جلسه درباره موضوعات جلسه قبل، سؤاالت 
و ابهامات است )جدول شماره 1(. در ارزشیابی نهایی به منظور 
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تعیین تأثیر برنامه مراقبتی خانواده محور بر بار مراقبتی مراقبان 
خانوادگی بیماران مبتال به صرع، اطالعات در دو مرحله، بالفاصله 
بعد و دو ماه بعد از مداخله، در دو گروه آزمون و کنترل با استفاده 
از ابزارهای سنجش بار مراقبتی زاریت جمع آوری شد. داده ها پس 
از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS شدند و بر اساس آمار توصیفی 
شامل میانگین و انحراف معیار برای متغییرهای کّمی و فراوانی 
و درصد برای متغییرهای کیفی توصیف شدند. برای تحلیل و 
مقایسه میانگین نمرات بار مراقبتی، در مراحل قبل، بالفاصله بعد 
و دو ماه بعد از مداخله بین دو گروه مداخله و کنترل از آزمون تی 

مستقل استفاده شد.

 به منظور بررسی روند تغییرات طی مطالعه )مداخله( به صورت 
درون گروهی، برای هر دو گروه آزمون و مداخله از آزمون آنالیز 

 P<0/05 واریانس مشاهدات تکرارشده آنوا1 استفاده شد. همچنین
معنی داری تلقی شد. این طرح در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
با شماره 2125 و در تاریخ 1395/4/9 تصویب شد و کد اخالق 
با شماره RSkums.REC.1395.46 دارد. ازجمله محدودیت های 
مطالعه وجود مسائل روحی روانی و تفاوت های فردی و شخصیتی 
مراقبان بود که ممکن است بر نتایج تحقیق تأثیر بگذارد. در 
این رابطه سعی شد با انتخاب تصادفی نمونه ها، این تفاوت ها به 
حداقل برسد، اما کنترل این موارد به طور صد در  صد از عهده 
پژوهشگر خارج بود. از طرفی دریافت آموزش و اطالعات از منابع 
دیگر ممکن است بر نتایج تحقیق تأثیر بگذارد. لذا با استفاده از 

1. Repeated measure ANOVA

جدول 1.محتواواهدافجزئیبرنامه

مسئولروشاهداف جزئی محتوا ی جلسهجلسه

اول 
)گام اول برنامه مراقبتی 

خانواده محور(

بیان نقش مراقب و خانواده در کنترل بیماری 
صرع و مراقبت از بیمار

چالش ها و مشکالت خانواده با بیمار صرعی 
و بیان راهکارهایی برای ارتقای حمایت 

مراقبت کننده از بیمار 
آشنایی با بیماری صرع )تعریف بیماری و 

غیره(

1. شناساندن جایگاه مراقب در تأمین سالمت 
بیمار

2. ارتقای دانش و مهارت در زمینه بیماری و 
تقویت انتظارات واقع بینانه راجع به پیش آگهی و 

درمان بیماری

سخنرانی، پرسش و 
پاسخ، بحث گروهی، 

به اشتراک گذاری تجربیات  
مراقبان، ارائه پاورپوینت، 
تحویل کتابچه آموزشی

متخصص 
نورولوژی، 
پژوهشگر

دوم 
)گام اول برنامه مراقبتی 

خانواده محور(

اهمیت درمان دارویی و نقش آن در 
پیشگیری از بازگشت بیماری، آشنایی با 
درمان های دارویی، عوارض و مراقبت ها
گسترش مهارت های سازگاری با نقش 

مراقب بودن از طریق آشنایی با شیوه های 
مقابله با استرس، ارتباط مؤثر با بیمار، 
روش های حل مسئله و مدیریت زمان

1. ارتقای دانش و مهارت در زمینه دارودرمانی
2. افزایش آمادگی در مراقبت از بیمار

3. ارتقای اطمینان و کنترل مراقب بر موقعیت 
مراقبت از بیمار

4. ارتقای مهارت ارتباطی با بیمار و توانایی تطابق 
در مراقبت از بیمار

5. کاهش استرس و فشار ناشی از ارائه مراقبت

- سخنرانی، پرسش 
و پاسخ، بحث گروهی، 

به اشتراک گذاری تجربیات 
مراقبان، تحویل سی دی 

آموزشی، مشاوره و 
پیگیری تلفنی در منزل

پژوهشگر و 
روان پرستار

سوم
 )گام اول برنامه 

مراقبتی خانواده محور(

- اهمیت مراقبت از خود )خواب و استراحت 
کافی، ورزش و فعالیت، رژیم غذایی مناسب، 
دریافت حمایت روحی و روانی از خانواده و 

دیگران(
- معرفی و چگونگی دسترسی به منابع و 
سرویس های ارائه دهنده خدمات حمایتی و 

آموزشی

1- حفظ و ارتقای سالمت مراقب برای مراقبت 
از بیمار

2- افزایش اطالعات مراقب از منابع حمایتی در 
دسترس و چگونگی استفاده از آن

3-افزایش اطالعات مراقب از نحوه مراقبت از 
بیمار

سخنرانی، پرسش و 
پاسخ، مشاوره و پیگیری 

تلفنی در منزل
پژوهشگر 

چهارم
 )گام دوم برنامه 

مراقبتی خانواده محور(

نحوه مراقبت و چگونگی برخورد با عالئم 
بیماری در شرایط حمله، شرایط و چگونگی 

ارجاع بیمار به مراکز درمانی

افزایش آمادگی در مراقبت از بیمار، ارتقای 
اطمینان و کنترل مراقب بر موقعیت مراقبت از 

بیمار

سخنرانی، پرسش و 
پژوهشگر پاسخ، ارائه پاورپوینت

پنجم
 )گام چهارم برنامه 
مراقبتی خانواده محور(

خالصه و جمع بندی مطالب ذکرشده در 
جلسات قبلی، تکمیل پرسش نامه های بار 
مراقبتی و استرس، اضطراب و افسردگی 

پژوهشگرسخنرانی، پرسش و پاسخ
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گروه کنترل این متغیر تا حدودی کنترل شد.

یافته ها

در این مطالعه در مجموع 80 نفر از مراقبان بیماران صرعی 
شرکت کردند که شامل )41 نفر( گروه مداخله و )39 نفر( گروه 
کنترل بودند. در کل 49 نفر از شرکت کنندگان )61/3 درصد( 
زن و بقیه مرد )38/7 درصد( بودند. سن مراقبان شرکت کننده 
در دامنه سنی 18 تا 65 سال با میانگین 10/8±35/7 سال بود. 
از نظر تحصیالت گروه مداخله 42/5 درصد و گروه کنترل 43/2 
درصد تحصیالت متوسطه داشتند. از نظر نسبت با بیمار گروه 
مداخله 28/2 درصد و گروه کنترل 36/6 درصد دختر یا پسر 
بیمار بودند. از نظر وضعیت تأهل 78 درصد از گروه مداخله و 
74/4 درصد از گروه کنترل متأهل، از نظر شغل نیز 58/5 درصد 
از گروه مداخله و 46/2 درصد از گروه کنترل خانه دار بودند. از 
نظر مدت زمان مراقبت از بیمار بر حسب ساعت در گروه مداخله 
به طور  به طور میانگین 7/3±12/1 ساعت و در گروه کنترل 
میانگین 7/3±10/2 ساعت در شبانه روز به مراقبت از بیمار خود 
می پرداختند. از نظر سابقه مراقبت از بیمار بر حسب سال در گروه 
مداخله به طور میانگین 6/4±8/5 سال و در گروه کنترل به طور 
میانگین 4/5±6/2 سال سابقه مراقبت از بیمار را دارند )جدول 

شماره 2(. 

یافته ها نشان  می دهد میانگین ها و انحراف معیارهای نمره بار 
مراقبتی در سه مقطع زمانی )قبل، بالفاصله بعد و دو ماه بعد از 
مداخله( به ترتیب در گروه آزمون 37/24±13/5، 21/36±13/7، 
 ،28/17±8/5  ،34±7 کنترل  گروه  در  و   15/78±9/71
آنالیز  آزمون  اساس  بر  گروه  دو  هر  در  که  بود   27/92±9/85
واریانس با مشاهدات مکرر، در سه مقطع زمانی مذکور تفاوت 
معنی دار آماری با یکدیگر داشتند )P<0/001(. همچنین نتایج 
نشان می دهد بر اساس آزمون تی مستقل بین گروه مداخله و 
کنترل از نظر میانگین نمره بار مراقبتی قبل از مداخله تفاوت 
نشان  آماری  آزمون  این   .)P=0/179( ندارد  وجود  معنی داری 

داد بین گروه آزمون و کنترل از نظر میانگین نمره بار مراقبتی 
بالفاصله بعد از مداخله )P=0/009( و دو ماه بعد از مداخله تفاوت 
معنی دار آماری وجود دارد )P<0/001(. آزمون آنالیز واریانس با 
مشاهدات مکرر نشان داد روند کاهش نمره بار مراقبتی در هر 
دو گروه متفاوت و در گروه مداخله کاهش بیشتری داشته است 

)P<0/001( )جدول شماره 3 و تصویر شماره 2(.

با توجه به مقادیر معنی داری در جدول شماره 2، دو گروه 
آزمون و کنترل از نظر ویژگی های جمعیت شناختی و تاریخچه 
مراقبت، قبل از انجام مداخله یکسان بوده اند. یافته ها نشان  می دهد 
در هر دو گروه بر اساس آزمون آنالیز واریانس با مشاهدات مکرر، 
میانگین نمره بار مراقبتی در سه مقطع زمانی )قبل، بالفاصله بعد 
و دو ماه بعد از مداخله( تفاوت معنی دار آماری با یکدیگر دارند 
)P<0/001(. همچنین نتایح نشان می دهد بر اساس آزمون تی 
مستقل بین گروه مداخله و کنترل از نظر میانگین نمره بار مراقبتی 
قبل از مداخله تفاوت معنی داری وجود ندارد )P=0/179(. این 
آزمون آماری نشان داد بین گروه آزمون و کنترل از نظر میانگین 
نمره بار مراقبتی بالفاصله بعد از مداخله )P=0/009( و دو ماه بعد 

 .)P<0/001( از مداخله تفاوت معنی دار آماری وجود دارد

بار مراقبتی در  نمره  نتیجه گرفت که روند کاهش  می توان 
هر دو گروه متفاوت و در گروه مداخله کاهش بیشتری داشته 
است )P<0/001(. همچنین آزمون آنالیز واریانس با مشاهدات 
مکرر نشان داد روند کاهش بار مراقبتی در دو گروه متفاوت  است 
)P<0/001(؛ یعنی در گروه مداخله بار مراقبتی مراقبان کاهش 

بیشتری داشته است )تصویر شماره 2(.

بحث

خانوادگی  مراقبان  بیشتر  داد  نشان  حاضر  پژوهش  نتایج 
بیماران مبتال به صرع را فرزندان و همسران بیماران تشکیل 
داده است که غالبًا زن، متأهل، خانه دار و دارای میانگین سنی 
10/8±35/7 و تحصیالت متوسطه هستند و به طور میانگین 

داری وجود ندارد براساس آزمون تی مستقل بین گروه مداخله و کنترل از نظر میانگین نمره بارمراقبتی قبل از مداخله تفاوت معنی

(P=0/179)ون آماری نشان داد که بین گروه آزمون و کنترل از نظر میانگین نمره بار مراقبتی بالفاصله بعد از مداخله . این آزم

(P=0/009) دار آماری وجود داردو دو ماه بعد از مداخله تفاوت معنی(P<0/001)توان این نتیجه را گرفت که روند کاهش . می

همچنین آزمون آنالیز . (P<0/001)در گروه مداخله کاهش بیشتری داشته است نمره بار مراقبتی در هر دو گروه متفاوت بوده و

یعنی در گروه مداخله .(P<0/001) استواریانس با مشاهدات مکرر نشان داد که روند کاهش بارمراقبتی در دو گروه متفاوت بوده

 مراقبتی مراقبین کاهش بیشتری داشته است.)نمودار شماره یک(بار

 میانگین نمره بار مراقبتی مراقبین بیماران صرعی در دو گروه :1نمودار شماره

 

  

 

 

 

 

 

 بحث

پژوهش حاضر نتایج نشان داد که قسمت اعظم مراقبین خانوادگی بیماران مبتال به صرع را فرزندان و همسران بیماران تشکیل  در

تحصیالت متوسطه، و بطور میانگین در شبانه روز بیش از  ،7/35±8/10دار و دارای میانگین سنیداده که غالباً زن، متاهل، خانه

اند. در جامعه و فرهنگ ایرانی، امر سال از بیماران بوده 6ساعت از بیماران خود مراقبت کرده، غالباً دارای سابقه مراقبتی بیش از 10

ست که بیکار بوده و یا به تحصیل اشتغال ندارند مراقبت از کودکان، بیماران، افراد سالمند و یا معلول اغلب بر عهده زنان و دختران ا
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در شبانه روز بیش از 10ساعت از بیماران خود مراقبت می کنند 
و  جامعه  در  دارند.  سال   6 از  بیش  مراقبتی  سابقه  غالبًا  و 
یا  افراد سالمند  از کودکان، بیماران،  ایرانی، مراقبت  فرهنگ 
معلول اغلب بر عهده زنان و دختران است که بیکار هستند و 
به تحصیل اشتغال ندارند. این مراقبت به عنوان بخشی از امور 

خانه داری و منزل محسوب می شود. 

مطالعات انجام شده در ایران و دیگر کشورها نیز نشان می دهد 
که زنان در بیشتر موارد نقش مراقب اصلی بیمار را در خانه به 
عهده دارند. به طور معمول مراقبان زن، میان سال و متأهل و 
خانه دار هستند )26 ،25 ،12(. این یافته ها با نتایج مطالعه حاضر 
مشابه است. صرع نوعی بیماری مزمن عصبی با حمالت تشنج 
است که اهمیت نقش مراقب و خانواده را بیشتر می کند. همان طور 
که یافته های مطالعه حاضر نشان داد اغلب این مراقبان خانواده 

جدول 2.بررسیبرخیویژگیهایجمعیتشناختیمراقبانبیمارانصرعیدردوگروهمداخلهوکنترل

)P( میزان معنی داری
گروه کنترل گروه مداخله

SD±Xمتغییر سطح
N)%(

SD±X
N)%(

0/954 35/10±6/1 35/8±11/6 سن )سال(

0/185 جنس )زن( )68/3(28 )53/8(21

0/79

ابتدایی )12/5(5 )18/9(7

تحصیالت
راهنمایی )30(12 )21/6(8
متوسطه )42/5(17 )43/2(16
دانشگاهی )15(6 )16/2(6

0/719

مجرد )14/6(6 )20/5(8

متأهل )78(32 )74/4(29وضعیت تأهل

غیره )7/3(3 )5/1(2

0/646

پدر یا مادر )20/5)8 )20/5)10

نسبت فامیلی

همسر )25/6)10 )19/5)8
خواهر یا برادر )20/5)8 )17/1)7
پسر یا دختر )28/2)11 )36/6)15

عروس )0(0 )2/4)1

نوه )5/1)2 )0(0

0/068

شاغل )29/3)12 )41)16

شغل
خانه دار )58/5)24 )46/2)18
محصل )7/3)3 )2/6)1
بازنشسته )4/9)2 )0(0

بیکار )0(0 )10/3)4

0/074 6/4±2/5 8/6±5/4 سابقه مراقبت از بیمار صرعی )سال(

0/256 10/7±2/3 12/7±1/3 مدت مراقبت در 24 ساعت )ساعت(

0/147 8/8±9/3 11/7±5/4 طول مدت بیماری
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بیمار هستند که ساعت های زیادی از شبانه روز را به مراقبت از 
بیمار می پردازند. 

و  میانگین  مقادیر  داد  نشان  حاضر  پژوهش  یافته های 
انحراف معیار بار مراقبتی به ترتیب زمانی در این مراحل برای 
گروه آزمون 13/5±37/24، 13/7±21/36، 9/71±15/78 و 
گروه کنترل 7±37، 8/5±28/17، 9/85±27/92 بوده است. 
یافته های این مطالعه در زمینه بار مراقبتی بیانگر این است 
که میزان بار مراقبتی مراقبان قبل از مداخله برای هر دو گروه 
در سطح متوسط قرار دارد. بر اساس پرسش نامه سنجش بار 
نشان دهنده  تا 60  مراقبتی 31  بار  امتیاز  میانگین  مراقبتی، 
سطح متوسط بار مراقبتی است. یافته های این پژوهش نشان 
بار  نمره  توجه  قابل  کاهش  سبب  خانواده محور  مراقبت  داد 
مراقبتی مراقبان خانوادگی بیماران مبتال به صرع می شود. این 
به منظور  او  نویدیان همخوانی دارد.  نتایج مطالعات  با  یافته 
بررسی اثر بخشی آموزش خانواده بر میزان بار روانی مراقبان 
دوقطبی(  و  )اسکیزوفرن  روانی  بیماران  از  دسته  دو  خانگی 
پژوهشی انجام داد. همچنین پژوهش مگ لینو2 که به منظور 
بر  روانی  آموزش  نوع  از  خانوادگی  مداخله  اثربخشی  بررسی 
وضعیت بالینی بیماران و ناتوانی و بار  روانی مراقبان خانوادگی 
بیماران اسکیزوفرن انجام شد نیز با یافته های پژوهش حاضر 
همخوانی دارد)27 ،18(. این یافته با نتایج مطالعات اعتمادی فر، 

کولهر3 و ورنون4 نیز همسو است )28-30(.

مطالعات گذشته نشان دادند بار مراقبتی در مراقبان بیماران 
صرعی زیاد است )33-11،31(. در واقع صرع به طور غیرمستقیم بار 
فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی بر خانواده ها تحمیل 
می کند )34(. خانواده ها و مراقبانی که از منابع حمایتی کمتری 
بهره می برند، نمره بار مراقبتی، استرس، اضطراب و افسردگی 
بیشتری کسب کردند )25(. رایو5 و همکاران در پژوهشی که به 

2. Magliano
3. kulhara
4. Vernon
5. Rau

منظور بررسی اثر برنامه آموزش مدوالر بر کودکان مبتال به صرع 
و والدین آن ها انجام دادند به این نتیجه رسیدند که این برنامه 
میزان  کودکان،  ادراک  دامنه  در  توجهی  قابل  بهبود  آموزشی 
غیبت از مدرسه و تکرر حمالت تشنج آنان داشته است و در 
والدین پیشرفت قابل توجهی در دانش آن ها درباره صرع، نگرش 
آن ها به صرع و توانایی مدیریت صرع داشته و باعث کاهش ترس 

والدین از صرع شده است )35(. 

بنابراین دریافت حمایت های آموزشی می تواند رنج و فشار 
ناشی از مراقبت را تسکین دهد. در اغلب مطالعات ذکرشده، 
بیماران  خانواده های  و  مراقبان  برای  آموزشی  برنامه های  به 
روانی  بار  مراقبتی،  بار  نمره  بهبود  به  که  شده  توجه  مزمن 
نتایج  با  یافته  این  است.  شده  منجر  مراقبان  رضایت مندی  و 
مطالعه حاضر مطابقت دارد. وجه تمایز این مطالعات با مطالعه 
حاضر در این است که در مطالعه حاضر برنامه آموزشی یک 
مداخله خانواده محور با گام های سازمان یافته بود. مدل مراقبتی 
دارد  تأکید  خانواده  نیازهای  کامل  بررسی  بر  خانواده محور 
و  مراقبان  و  بیماران  از  ازرشمند  اطالعات  آوردن  فراهم  با  تا 

تصمیم گیری مناسب، رضایتمندی آن ها را افزایش دهد. 

 نتیجه گیری

مراقبتی  برنامه  کاربرد  بین  مثبت  ارتباط  مطالعه  این  در 
خانواده محور و کاهش بار مراقبتی مراقبان خانوادگی بیماران 
صرعی مشخص شد. نتایج نشان داد این برنامه مراقبتی سبب 
مراقبان  می تواند  که  است  شده  مراقبان  مراقبتی  بار  کاهش 
خانوادگی را برای ایفای نقش مراقب و مدیریت بهتر فرایند 
مراقبت آماده سازد. همچنین آموزش می تواند سبب افزایش 
دانش و مهارت آنان برای کنترل و مقابله با فشارهای جسمی 
اثربخشی  با توجه به  و روانی ناشی از نقش مراقب شود. لذا 
این برنامه مراقبتی که در مدت زمان محدود با وجود برخی 
با  نیز  دیگر  پرستاران  می شود  توصیه  شد،  اجرا  مشکالت 
به کارگیری این برنامه بتوانند در کاهش بار مراقبتی مراقبان 

بیماران دیگر مؤثر باشند.

جدول 3.مقایسهمیانگیننمرهبارمراقبتیمراقبانخانوادگیبیمارانصرعیقبل،بعدودوماهبعدازمداخلهدردوگروهآزمونوکنترل

)P( میزان معنی داری
کنترل مداخله

مرحله متغییر
SD±X X±SD

0/179 37±7 13/5±37/24 قبل از مداخله

بار مراقبتی
0/009 8/5±28/17 13/7±21/36 بالفاصله بعد از مداخله

<0/001 9/85±27/92 15/78±9/71 دو ماه بعد از مداخله

__________ <0/001 <0/001 )P( میزان معنی داری
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کاربرد یافته های پژوهش در بالین

برنامه مراقبتی خانواده محور می تواند سبب کاهش پیامد های 
منفی مراقبتی و افزایش سطح دانش مراقبتی مراقبان در زمینه 
صرع و ارتقای کیفیت مراقبت های ارائه شده به این بیماران شود. 
پیشنهاد می شود آموزش مراقبان خانوادگی جزو برنامه های معمول 
درمان این بیماران قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می شود در مراکز 
درمانی، واحدهای آموزش و حمایت از مراقبان خانوادگی در کنار 
واحد آموزش به بیمار فعال شوند تا مراقبان بتوانند راهنمایی های 

الزم را دریافت کنند.

مالحظات اخالقی

پیروي از اصول اخالق پژوهش

معاونت  در   1395/4/9 مورخ   2125 کد  با  پایان نامه  این 
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به تصویب رسید. در این 
مطالعه تمامی شرکت کنندگان از اهداف و روند پژوهش مطلع 
بودند، رضایت نامه آگاهانه و کتبی از آنان گرفته شد. همچنین 
در تمامی مراحل پژوهش برای خروج از پژوهش اختیار کافی 

داشتند و بر محرمانگی اطالعات نیز تأکید شد.

حامي مالي

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری 
داخلی جراحی خانم مریم حیدری با کد مصوب 2125 معاونت 

محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد است.

تعارض منافع

هیچ گونه تضاد و تعارض منافعی وجود ندارد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 
مسئوالن مراکز آموزش درمانی آیت الله کاشانی و هاجر، بیماران 

و مراقبان آن ها تشکر و قدردانی می شود.
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