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Abstract
Introduction: Congenital heart disease is one of the most common congenital disorders in children.
It has many adverse effects on all the family members. In particular, taking care of such children
can impose a huge burden on parents, especially the mothers. The current study aimed at
determining the effect of a caregiving program on the level of caregiving burden imosed on mothers
as the main caregiver of such children.
Methods: The current quasi-experimental study was conducted during 3 months on 60 caregiving
mothers of children undergoing corrective surgery for congenital heart disease. The participants
were allocated into 2 groups of experimental and control (each of 30 subjects) using the convenience
sampling method in Chamran Hospital affilicated to Isfahan University of Medical Sciences,
Isfahan, Iran since Jan 2017 for 3 months. In the beginning of the study, the level of cagiving burden
imposed on mothers was measured using the ZARIT burden questionnaire. Four weeks after the
intervention, the level of caregiving burden was measured again in both groups.
Results: The mean burden score of caregivers was 56.3 and 55.5 in the control and experimental
groups, before the intervention (P > 0.05), and 57.3 and 43.5, after the intervention, respectively.
These findings indicated a significant reduction in the level of caregiving burden in the experimental
group (P < 0.05).
Conclusions: Caregiving program is recommended as an effective solution to reduce caregiving
burden in the mothers of children undergoing corrective surgery for congenital heart disease.
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تأثیر اجرای یک برنامه مراقبتی بر بارمراقبتی مادران کودکان تحت عمل جراحی
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مقدمه :بیماری مادرزادی قلب دارای اثرات متعددی بر روی همه اعضای خانواده است ومراقبت از این کودکان میتواند بار زیادی بر
والدین باالخص مادرتحمیل کند .این مطالعه با هدف تعیین تأثیر اجرای یک برنامه مراقبتی بر بار مراقبتی مادران این کودکان ،طراحی
واجرا شده است.
روش کار :تحقیق حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است .واحدهای موردپژوهش شامل  12نفر از مادران کودکان تحت عمل جراحی
بیماری مادرزادی قلب میباشند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند 32 .نفرواحد مورد پژوهش در گروه شاهد و 32
نفرواحد مورد پژوهش در گروه مداخله قرار گرفتند .مدت نمونه گیری سه ماه در زمستان  4331ودر بیمارستان چمران وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد .در ابتدا بارمراقبتی مادران از طریق پرسشنامه بار مراقبتی  ZARITاندازه گیری شد .چهار
هفته پس از مداخله بارمراقبتی مجداداً در هر دو گروه اندازه گیری شد.
یافتهها :میانگین نمره بارمراقبتی در گروه شاهد وگروه مداخله قبل از مداخله به ترتیب  11/3و  11/1بود ( .)P < 2/21پس از مداخله،
بارمراقبتی گروه شاهد وگروه مداخله به ترتیب  15/3و  13/3شد که نشان دهنده کاهش معنادار بارمراقبتی در گروه مداخله بود (2/21
> .)P
نتیجه گیری :اجرای برنامه مراقبتی میتواند به عنوان راهکاری مؤثر جهت کاهش بارمراقبتی مادران کودکان مادرزادی قلب تحت
عمل جراحی قلب پیشنهاد شود.
کلیدواژهها :برنامه مراقبتی ،بار مراقبتی ،جراحی قلب ،بیماری مادرزادی قلب
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
همچنین مادران بایستی ،دیگر مسئولیتها ونقش های حرفهای ،اجتماعی،
خانوادگی را بطور همزمان با مراقبت از کودک بیمار انجام دهند .از آنجائیکه
این مادران مجبورند وقت بیشتری را صرف کودک بیمار بنمایند ،کیفیت
اجرای نقشهای اجتماعی ،حرفهای وخانوادگی تا حد زیادی ممکن است تحت
تأثیر قرار گیرد .سه مشکل این مادران ،مواجهه با تنش ،درگیری با افکار درونی
و مشکالت روند مراقبت از کودک با بیماری مادرزادی قلب است ( .)1والدین
بخصوص مادر زمانیکه برای ا ولین بار از تشخیص بیماری فرزندشان با اطالع
می گرددند وزمانیکه فرزند خود را درآستانه عمل جراحی قلب میبینند،
همچنین هنگام تحویل کودک به تیم جراحی ودر اولین مالقات وی در بخش

بیماری مادرزادی قلب ،یک نقص ساختاری قلب هنگام تولد است ( .)4با
افزایش میزان بقا در کودکان مبتال به بیماری های مادرزادی قلب ،متخصصان
مراقبت های بهداشتی از نقش بسیار مهم والدین خصوصاً مادران در مراقبت از
این کودکان آگاه شده اند .مادران نه تنها نقش خاص واساسی در مراقبت از
کودک قبل وحین بستری دارند ،همچنین نیاز است که بعد عمل جراحی قلب
وترخیص از بیمارستان در تماس مستمر و نزدیک با تیم درمانی باشند .عالوه
براین به منظور مراقبت از کودک روش معمول زندگی وهمچنین نقشهای
متعدد مادر دستخوش تغییر می گردد ،که در نهایت سبب اختالل در عملکرد
خانواده میشود ( . )3 ,2مادران نقش کلیدی در مراقبت از کودک دارند.
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نفر اول در گروه شاهد و  32نفر دوم در گروه مداخله قرار گرفتند .باهماهنگی
ریاست بیمارستان چمران ،مشارکت کنندگان به روش نمونه گیری در
دسترس انتخاب شدند .شرکت کنندگان بصورت غیر تصادفی به دو گروه
مداخله وشاهد تقسیم شدند .سپس پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی
مادر وکودک وپرسشنامه بار مراقبتی "زاریت" جهت سنجش بار مراقبتی
توسط همه مشارکت کنندگان پاسخ داده شد .از کلیه مشارکت کنندگان
رضایت نامه آگاهانه گرفته شد .معیارهای ورود به مطالعه شامل مادران بیماران
مادرزادی قلب قبل هفت سال که برای اولین بار کاندید عمل جراحی میباشند
و تمایل به شرکت در پژوهش را دارند ،میباشد .این مادران باید سواد خواندن
و نوشتن داشته و قبالً در جلسات آموزش خانواده شرکت نکرده باشند ،مسئول
مراقبت از بیمار دیگری در خانواده نباشند ،تحت درمان با داروهای روانپزشکی
نبوده واعتیاد به مواد مخدر نداشته باشند .معیار خروج از مطالعه شامل فوت
کودک حین پژوهش وعدم ت مایل مادر جهت ادامه شرکت در طرح پژوهشی،
عدم شرکت منظم در جلسات ،بروز حوادث استرس زای شدید حین مطالعه و
لغو جراحی بود .ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه مقیاس سنجش بار
مراقبتی زاریت بود که میزان بار مراقبتی ذهنی را اندازه گیری میکند .این
ابزار توسط زاریت در سال  4332طراحی شد .این پرسشنامه دارای  22آیتم
می باشد که برای اندازه گیری بار ذهنی مراقب و ارزیابی وی از موقعیت یا
تجربه مراقبتی بکار می رود .پاسخ مادر به هر آیتم بر اساس مقیاس لیکرت با
طیف پنج حالتی مورد ارزیابی قرار میگیرد .هرگز (باصفر امتیاز) بندرت (بایک
امتیاز) بعضی اوقات (با دوامتیاز) بیشتراوقات (باسه امتیاز) وهمیشه (با
چهارامتیاز) می باشد .دامنه امتیازات از صفر تا هشتادو هشت میباشد .امتیاز
کمتر از  32بار مراقبتی خفیف وامتیاز  34تا  12بار مراقبتی متوسط وامتیاز
 14تا  11بار مراقبتی شدید را نشان میدهد .روایی وپایایی ابزار  ZARITدر
مقاالت متعدد مورد تأیید قرار گرفته است .دلیل استفاده از این ابزار استفاده
متعدد آن در مقاالت وکتب مرجع میباشد .این پرسشنامه یکی از ابزار پر
کاربرد جهت سنجش بار مراقبتی میباشد .در این مطالعه جهت تعیین روایی
محتوا ،پرسشنامه زاریت به ده نفر از اساتید صاحب نظر در دانشکده پرستاری
ومامایی اصفهان ارائه شد وموردتایید قرار گرفت .همچنین پایایی این
پرسشنامه در تحقیق نویدیان در سال  4313که در موردمراقبان خانوادگی
بیماران مبتال به اختالالت روانی از طریق آزمون مجدد انجام شده بود 31
درصد گزارش شده است ( .)42پایایی این پرسشنامه در مطالعه حاضر 13
درصد بدست آمد .برنامه مراقبتی یک مداخله آموزشی حمایتی است که شامل
برگزاری پنج جلسه کالس پنجاه دقیقهای طی یک هفته اقامت مادران در
بیمارستان چمران جهت گروه مداخله طراحی واجرا شد.
آموزش مداخالت شامل جلسه اول ،ارزیابی اولیه ،توصیف بیماری ،علل ،عالئم،
مراقبت ها ،پیش آگهی بیماری وتکلیف برای جلسه بعد بود.
جلسه دوم ،مرور مطالب جلسه اول ،تحلیل تأثیر زندگی با کودک بیمار
مادرزادی قلب وانجام تکالیف جلسه قبل در حضور پژوهشگر بود.
جلسه سوم شامل مرور مطالب جلسه دوم ،گسترش مهارتهای سازگاری با
نقش مراقبتی از طریق آشنایی با شیوههای مقابله با استرس بود.
جلسه چهارم به مرور مطالب قبل وانجام تکالیف در حضور پژوهشگر ،ارتباط
صحیح وموثر روشهای حل مسئله ومدیریت زمان اختصاص داده شد.
جلسه پنجم شامل اهمیت مراقبت از خود ،خواب واستراحت کافی ،ورزش،
روشهای دریافت حمایت های خانواده ،معرفی وچگونگی دسترسی به
سرویس های حمایتی وآموزشی وجمع بندی کلی انجام شد .الزم به ذکر است
که محتوای این بسته آموزشی توسط اساتید وصاحب نظران در زمینه بیماری
مادرزادی قلب بررسی وبه تأیید رسیده است.
شماره تماس از کلیه افراد شرکت کننده در مطالعه جهت پی گیریهای الزم
گرفته شد ،در ضمن تمامی شرکت کنندگان یک شماره تلفن در دسترس از
محقق در اختیار داشتند ،بدین وسیله کلیه مادران گروه مداخله به انجام
تکنیک های آموخته شده ترغیب شده ودر صورت داشتن سؤال ،امکان رفع

مراقبت های ویژه بار مراقبتی زیادی را متحمل میشوند .بعالوه مادر بدلیل
عدم اطمینان از نتایج بعد عمل ،مشاهده ظاهر فیزیکی کودک پس از عمل
جراحی ،ترس از فضا و تجهیزات بخش مراقبت ویژه و در نهایت بدلیل ترس
از دست دادن فرزند ،با بار مراقبتی باال مواجه است ( .)1از پیامدهای مراقبت
از یک نوزاد یا کودک با بیماری مادرزادی ،تهدید سالمت روانی ،کاهش درجه
استقالل ،افسردگی ،مراقبت درشب واختالل خواب برای مادر میباشد (.)1
این مادران در معرض خطر اختالالت سالمتی و تحوالت مشکل ساز در زندگی
هستند که از نتایج منفی مراقبت از کودک بیمار میباشد .با توجه به منحصر
بفرد بودن مادران که اولین ومهمترین فرد در مراقبت از فرزندان میباشند.
ضروری است تا فشار مراقبتی آنان در مراقبت از بیمار بعنوان فرآیند طوالنی
مدتی که از زمان تولد  ،بستری شدن ،جراحی وبعد از آن تا مراقبت در منزل
ادامه دارد ،مطالعه گردد و سیستم مراقبتی بتواند مداخالت خود را با تدوین
واجرای برنامههای مراقبتی مناسب ،برنامه ریزی نماید ( .)5بارمراقبتی بصورت
واکنش جسمی ،روانی واجتماعی مراقبت کننده تعریف میشود ،که از عدم
تعادل بین نیازهای مراقبتی با دیگر وظایف ناشی میشود .این عدم تعادل
مربوط به نقش های شخصی ،اجتماعی ووضعیت جسمی عاطفی ومنابع مالی
مراقبت کننده می باشد .بار مراقبتی ذهنی ،میزان تجربه در دسترس مراقبت
در مواجه با بار مراقبتی عینی می باشد ،که شامل مشکالت روحی ،عاطفی
ورفتاری ناشی از بیماری می باشد .بار مراقبتی بطور قابل توجهی با شدت
بیماری مادرزادی افزایش مییابد (.)5 ,3
برنامه مراقبتی (برنامه حمایتی_آموزشی) ،مداخلهای است که در راستای
ارتقای دانش مراقبتی ،مراقبین خانوادگی ،تغییر نگرش از ماهیت مشکالت،
افزایش حمایت از افراد در موقعیت مراقبت کردن وافزایش مهارتهای ارتباطی
مراقبین بکار گرفته میشود ( .)1برنامه مراقبتی شامل بخشهای آموزشی و
حمایتی می باشد ،که بااجرای این برنامه سطح اطالعات مادران در مورد
بیماری مادرزادی قلب ،علل ،عالئم ،پیش آگهی ،اهمیت جراحی قلب برای
این کودکان ،نحوه مراقبت بعد از عمل ،گسترش مهارتهای سازگاری،
شیوههای مقابله با استرس ،روشهای حل مسئله ،مدیریت زمان و چگونگی
دسترسی به منابع وسرویس های حمایتی وانجمن های خیریه افزایش یافته،
وبربار مراقبتی مادرتاثیر گذار است .در مطالعات گذشته تأثیر برنامه مراقبتی
بر بار مراقبتی بیماران نارسایی قلبی اجرا وکاهش بارمراقبتی مراقبان گزارش
شده است ( .)3ولی مطالعهای که تأثیر یک برنامه مراقبتی بر بارمراقبتی
مادران بیماران مادرزادی قلب تحت عمل جراحی را بررسی کند یافت نشد .با
توجه به اینکه شیوع بیماری مادرزادی قلب در آسیا نسبت به دیگر نقاط جهان
بیشتر ودر بین کشورهای آسیایی ایران با شیوع  42/3در هر هزار تولد زنده
با باالترین نرخ بیماری مادرزادی قلب مواجه است ( )44 ,42وبا توجه به فشار
واستهالکی که مراقبت از کودک بیمار بر مادران وارد میکند ونبود
سازوکارهای مناسب برای ارائه خدمات اجتماعی به این مادران در کشور ما،
مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیراجرای برنامه مراقبتی بر بارمراقبتی مادران
کودکان تحت عمل جراحی قلب انجام یافته است.

روش کار
تحقیق حاضر یک مطالعه از نوع نیمه تجربی است که در سال  4331به انجام
رسیده است .محیط پژوهش بیمارستان شهید چمران اصفهان وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وجامعه پژوهش مادران کودکان مادرزادی قلب
قبل هفت سال که جهت عمل جراحی اصالحی ،ترمیمی و تسکینی در بخش
جراحی ،بخش اطفال وبخش مراقبتهای ویژه قلبی پذیرش شدهاند ،میباشند.
تعداد نمونهها بر اساس فرمول  ،)Z1+Z2)2(2S2)/d2با ضریب اطمینان 31
درصد وتوان آزمون  12درصد وانحراف معیار ( 1 )sدرصدواحتمال ریزش ده
درصد محاسبه شد .تعداد  32واحد مورد پژوهش برای هر گروه از بین مادران
کودکان مادرزادی قلب بستری در بخشهای مذکور که معیار ورود به مطالعه
را داشتند انتخاب شدند .جهت جلوگیری از تبادل اطالعات بین دو گروه32،
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ابهام برای ایشان میسر شد .چهار هفته پس از مداخله ،مجدداً بار مراقبتی
برای هر دو گروه اندازه گیری شد .تجزیه وتحلیل دادهها با استفاده از آمار
توصیفی واستنباطی (مجذور کای اسکوئر ،من-ویتنی ،تی زوجی وتی مستقل)
در نرم افزار  SPSS 23انجام گرفت .جهت مقایسه میانگین سن مادران دو
گروه و سن کودکان دو گروه از آزمون تی مستقل وجهت مقایسه میزان درآمد
دو گروه ومیزان تحصیالت مادران در دو گروه از آزمون من-ویتنی استفاده
شد .همچنین از آزمون کای اسکوئرجهت توزیع فراوانی شغل مادران ومحل
سکونت وتوزیع فراوانی نوع بیماری استفاده شد .از آزمون تی مستقل برای
مقایسه م یانگین نمره بار مراقبتی مادران قبل وبعد از مداخله در دوگروه
مداخله وشاهد استفاده شد .با توجه به اینکه برای گروه شاهد ،مداخلهای
صورت نگرفت ،لذا جهت رعایت اصول اخالقی در پایان پژوهش ،به مادران این
گروه نیز کتابچه آموزشی بعنوان هدیه وباال بردن سطح آگاهی آنها در این
زمینه اهدا شد.

یافتهها
آزمونهای آماری نشان داد که مشارکت کنندگان در گروه مداخله و گروه
شاهداز نظر مشخصات جمعیت شناختی تفاوت معنا دار ندارند ()P < 2/21
(جدول  4و .)2
همچنین آزمون کای اسکوئر با نسبت درستنمایی نشان داد که توزیع فراوانی
بیماری تشخیص داده شده بین دو گروه تفاوت معنادار نداشت (.)P < 2/21
آزمون تی مستقل نشان داد که میانگین نمره بار مراقبتی مادران کودکان
تحت عمل جراحی قلب در دو گروه ،قبل از مداخله تفاوت معنا داری نداشت
( .)P = 2/12پس از گذشت چهار هفته در گروه شاهد با اندازه گیری مجدد،
بار مراقبتی بطور معنادارافزایش یافته بود ( ،)P > 2/21در حالیکه بعد از
مداخله در گروه مداخله ،میزان بار مراقبتی کاهش معنادار را نشان داد (2/224
> ( )Pجدول .)3

جدول  :1میانگین سن مادران وکودکان در دو گروه مداخله وشاهد
گروه مداخله

گروه

آزمون  tمستقل

گروه شاهد

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

سن کودک (ماه)

43/1

1/4

22/1

1/2

T
2/45

P
2/11

سن مادر (سال)

32/3

1/3

32/4

1/4

2/44

2/34

جدول  :2مشخصات جمعیت شناختی مادران وکودکان در دو گروه مداخله وشاهد
گروه مداخله

خصوصیات

آزمون

گروه شاهد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

پسر
دختر

41
44

11
11

44
41

12/3
15/5

کمتر از نیاز
در حد نیاز
بیشتر از نیاز

3
43
3

31
12
42

44
42
3

12/3
11/2
44/1

41
3
2

11
31
1

43
1
2

53/4
43/2
5/5

جنسیت کودک

X2 / Z
2/1

P
2/321

2/33

میزان درامد

2/13

4/41

تحصیالت مادر
تا دیپلم
تا لیسانس
باالتر از لیسانس

2/21

2/21

وضعیت اشتغال
41
5

خانه دار
شاغل

41
1

52
21

2/13

13/2
32/1
3/31

محل سکونت
41
42

شهر
روستا

22
1

12
12

2/43

51/3
23/4

جدول  :3مقایسه میانگین نمره بار مراقبتی مادران قبل و بعد از مداخله دردو گروه مداخله وشاهد
گروه مداخله

زمان

آزمون  tمستقل

گروه شاهد

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

قبل از مداخله

11/1

42/1

11/3

44/1

T
2/21

P
2/12

بعد از مداخله

14/3

1/3

15/3

1/4

5/14

>2/224

آزمون  tزوجی
P
T

> 2/224
1/12

2/13
2/14
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پدران گزارش شده است ،که از نظر تعدد نقشها ومسئولیت های مادر ومیزان عالقه
وعواطف مادر به فرزند ،منطقی بنظر میرسد .البته در مطالعه حاضر بار مراقبتی
پدران سنجیده نشد ولی با توجه به نتایج اکثر مطالعات بارمراقبتی مادران در بعد
مراقبت وبارمراقبتی پدران در بعد اقتصادی باال بوده است .مطالعه آماکالی بامطالعه
حاضر همسو است و نتایج حاکی از کاهش معنادار فشار بار مراقبتی در گروه مداخله
بود (.)P = 2/221
در مطالعه مروری وی وهمکاران 31 ،مقاله از بیست ویک کشور در رابطه با بار
مراقبتی والدین وکودک بیمار ،اطالعات با ارزشی از اثرات مراقبت بر خانواده
بدست آمده است .از یافتههای این مطالعه به تعالی رسیدن تعدادی از والدین
در جریان مراقبت گزارش شده است .تمرکز اصلی این مطالعات تأثیر کودک با
بیماری مادرزادی قلب بر سالمت روانی پدر ومادر بوده است .برخی تناقضات
در این مطالعه ناشی از تعاریف واقدامات مختلف است .سیستمهای مختلف
بهداشت ودرمان ،سیستمهای مالی ،ساختارهای سیاسی وفرهنگ مربوط به
نقش پدر ومادر در کشورهای مختلف متفاوت است لذا والدین ممکن است بار
مراقبتی متفاوتی را با توجه به محل زندگی ،تجربه نمایند ( .)1در مطالعهای
که توسط  Sporeدر شیکاگو ودرسال  2242انجام شده ،میزان بارمراقبتی در
هر دو گروه شاهدومداخله مورد سنجش قرار گرفت .طبق یافتههای این پژوهش
ناتوانی مادر در صرف وقت با خانواده ،بدلیل نیازهای مراقبتی فراوان کودک با
بیماری مزمن دلیل بارمراقبتی عنوان شده است .در مطالعه مذکور میانگین بار
مراقبتی مادران بین  11-31متغیر بوده است ( .)41اما در مطالعه حاضر
میانگین بارمراقبتی مادران قبل از مداخله  11/1گزارش شده است ،که این
میزان بار مراقبتی نشان دهنده بارمراقبتی بیشتر مادران در این پژوهش است.
این تفاوت میتواند به سازوکارهای مناسب خدمات اجتماعی در کشورهای
توسعه یافته مربوط باشد که در این شرایط به یاری خانواده شتافته ومادر را در
انجام مسولیت های متعدد کمک میکنند .این نتایج در راستای سایر مطالعات
میباشند که در آنها نیز گزارش شده که مادران کودکان مادرزادی قلب
بارمراقبتی قابل توجهی را تحمل میکنند واین بار مراقبتی نتیجه مسئولیتهای
زیاد وپیچیده آنان برای انجام امور مربوط به مسولیت ها و مراقبت از کودک
بیمار میباشد .در کشورهای توسعه یافته حمایتهای دولت از این بیماران
وخانواده ایشان سازمان یافته ومستمر است واین موضوع میتواند دلیل کاهش
نسبی بار مراقبتی نسبت به میزان بار مراقبتی در گروههای مشابه در کشورهای
کمتر توسعه یافنه باشد .در صورتیکه این آموزشها و حمایتها در جوامع در
حال توسعه مقطعی و بیشتر بصورت موردی است واین خانوادهها همیشه در
نوعی از نگرانی نسبت به هزینههای درمان وآینده بیمار بسر میبرند .نگاهی
جزیی تر به نتایج حاصل از اجرای برنامه آموزشی وحمایتی بیانگر نسبی بودن
اثرات برنامه فوق بر کاهش بارمراقبتی گروه مداخله است .بدین صورت که
میانگین بار مراقبتی در این گروه از ارقام باالی سطح متوسط در مرحله قبل از
مداخله ،به ارقام پایینتر همان سطح متوسط در مراحل بعداز مداخله نزول پیدا
کرده است .این موضوع ممکن است به علل مختلفی همچون کم بودن جلسات
برنامه ،ماهیت بیماری مادرزادی قلب ،پایدار شدن متغیربارمراقبتی ،پیچیده
بودن ومتعددبودن عوامل مؤثر بر شکل گیری بارمراقبتی وماهیت مراقبت کننده
که یک مادر است ومسائل عاطفی در جامعه مورد پژوهش باشد .البته تأثیر
برنامه مداخلهای فوق بر تعدیل میانگین متغیر بارمراقبتی بارز است .از
محدودیتهای این مطالعه ،محدود بودن تعداد بیماران کاندید جراحی با
مشخصات معیارهای ورود به مطالعه بود ،که پژوهشگر جهت کنترل این
محدودیت ،مدت زمان نمونه گیری را افزایش داد .یافتههای مطالعه حاضر بیانگر
مؤثر بودن برنامه مراقبتی آموزش حمایتی بعنوان یک روش کارامد و کم هزینه
در کاهش بار مراقبتی مادران کودکان مادرزادی قلب است

بحث
در مطالعهای که در ایران توسط عبداله پور و همکاران انجام یافت ،نشان داده
شد که فشار مراقبتی وارد بر تقریباً نیمی از مراقبان بیماران مبتال به آلزایمر،
در حد متوسط بوده است و این میزان فشار مراقبتی با اختالالتی از جمله بی
تفاوتی ،پرخاشگری ،افسردگی و تحریک پذیری مراقبان بطرز معنا داری مرتبط
بوده است ( .)43گرچه نتایج مطالعه مذکور با مطالعه حاضر منطبق نیست ،که
بنظر میرسد بدلیل تفاوت ماهیت بیماری آلزایمر وبیماری مادرزادی قلب از
لحاظ سن وقوع میباشد .بیماری آلزایمر اغلب در سنین باال وبصورت تدریجی
فرد را مبتال میکند ،در این شرایط مراقب بیمار فرصت سازگاری وتطابق با
شرایط موجود را پیدا میکند .ولی یک مادر باردار در انتظار تولد نوزادی سالم،
ناگهان خود را در شرایط سخت میبیند .مادرهنوز با تولد فرزند با بیماری
مادرزادی قلب سازگار نشده که باید در مورد عمل جراحی قلب برای وی تصمیم
گیری کند .قرار گرفتن مادر در چنین شرایطی ،سبب ایجاد بارمراقبتی متوسط
نزدیک به شدید میشود .در این راستا ،نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اجرای
برنامه آموزشی حمایتی سبب کاهش معنادار بار مراقبتی در مادران کودکان
تحت عمل جراحی قلب در گروه مداخله شده است ،بطوریکه تفاضل امتیاز بار
مراقبتی گروه مداخله وشاهداختالف معنی داری را نشان میدهد .در هر دو
مطالعه با انجام مداخله بارمراقبتی کاهش یافته است .نتایج مطالعه اعتمادی فر
و همکاران با هدف "بررسی مداخله آموزشی حمایتی بر بار مراقبتی مراقبان
افراد مبتال به نارسائی قلب" نشان داد که سطح بار مراقبتی در افراد مراقب در
گروه مداخله که برنامه آموزشی -حمایتی را دریافت کرده بودند ،کاهش
معناداری پیدا کرده است .از طرفی دراین مطالعه فشار مراقبتی وارده به تقریباً
نیمی از مراقبین در حد شدید بوده است .با توجه به مداخلهای که در پژوهش
حاضر انجام یافته است وبا توجه به یافتهها ،فشار مراقبتی در مادران در حد
متوسط بدست آمد .تفاوت در نتایج میتواند ناشی از تفاوت در ماهییت بیماری
نارسایی قلب ومدت زمان مراقبت باشد .در نارسایی قلب ،مراقبین سالهای
متمادی لزوماً در نقش مراقب بیماری هستند که به مرور زمان بر وخامت حالش
افزوده شده وبهبودی نداشته است .این نوع مراقبت در مراقب ایجاد بار مراقبتی
شدید ومزمن مینماید .ولی در کل با مداخله انجام گرفته در پژوهش حاضر
قرابت داردو نتایج مطالعه فوق با نتایج مطالعه حاضر همسو است (.)3
در مطالعه دیگر که توسط سبزواری و همکاران روی مادران کودکان مادر زادی قلب
در سال  4331انجام شده است بار مراقبتی مادران از پدران بیشتر گزارش شده است
طبق یافتههای این مطالعه مادران در طی روند مراقبت احساس تنهائی کرده که
باعث کاهش قابل توجه کیفیت مراقبت گردیده است عالوه کاهش کیفیت زندگی
مادر ،به نوبه خود باعث کاهش کیفیت زندگی کودک نیز شده است .همچنین مادران
از اینکه علی رغم فشار زیادی که متحمل میشوند ومسئولیت های متعدد که دارند،
کمتر در موقعیتهای تصمیم گیری درباره نوع درمان انتخابی برای فرزندشان
مشارکت دارند ،واین درحالیست که اکثر تصمیمات را پدر میگیرد .این موضوع سبب
تحمیل بارمراقبتی مضاعف به مادر میگردد .یک برنامه مراقبتی همراه با یک سیستم
حمایتی قوی به کاهش بار مراقبتی مادران کمک میکند .نتایج این مطالعه همسو با
مطالعه حاضر و تأثیر مداخالت آموزشی حمایتی بر بار مراقبتی مادران و خالء
آموزشهای الزم ,تعیین نقش هاوحمایت های اجتماعی بر این گروه را بخوبی نشان
میدهد ( .)44در مطالعه آماکالی و همکاران که در سال  2243روی تعداد  11نفر
از والدین کودکان مادرزادی قلب در نامبیا انجام شده برای گروه مداخله طی  1جلسه
آموزش راهبردهای مقابله با احساس ناتوانی از مراقبت آموزش داده شد .طبق
یافتههای این مطالعه توانایی مدیریت مشکالت ،والدین را قادر به ارائه مراقبت با
کیفیت و تسهیل وضعیت عملکرد مطلوب جهت کودکان میگرداند .نتایج آن حاکی
ازاین است که در مقایسه با مادران ،زندگی پدران بیشتر شبیه زندگی طبیعی (قبل
از بیماری) است با این حال ،آنها نیز تحت تأثیر بیماری قرار میگیرند (.)41
یافتههای مطالعه آماکالی وهمکارش از لحاظ مقایسه میزان بارمراقبتی پدر ومادر
شبیه مطالعه سبزواری وهمکاران میباشد .در هر دو بار مراقبتی مادران بیشتر از

نتیجه گیری
در مجموع نتایج این مطالعه میتواند به برنامه ریزی جهت اجرای برنامههای
مراقبتی برای مراقبین خانوادگی بخصوص مادران کودکان مادرزادی قلب مفید
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.که یافتههای حاصل از این مطالعه نقطه آغازی برای پژوهشهای بعدی باشد
همچنین پیشنهاد میگردد در مطالعات آینده به تأثیر عوامل جمعیت شناختی
بر بار مراقبتی مادران پرداخته شود و نیز تقاضاهای این مادران در ارتباط بار
.مراقبتی وارد برآنها با کیفیت مراقبتشان مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد

 لذا. مادران در پژوهش حاضر بار مراقبتی باالیی را گزارش نمودند.و مؤثر باشد
از پزشکان و کادر بهداشتی انتظار میرود تا برای پاسخگو بودن به
درخواستهای مادران بیشتر در دسترس بوده و توجه بیشتری برای آموزش به
این مادران داشته باشند و در حین مراقبت جسمی از بیماران اطالعاتی راجع
 نحوه مراقبت از کودکان بعد از جراحی و بویژه مراکز، درمانها،به بیماری
 همچنین با.حمایتی درمانی دردسترس در اختیار مادران بیماران قرار دهند
توجه به اهمیت پژوهش در توسعه وبهبود عملکرد حرفهای پرستاری وبرقراری
امکان مشارکت بین حرفهای در رشتههای مرتبط علوم پزشکی میتوان از
یافتههای حاصل از پژوهش کنونی وسایر تحقیقات مشابه در جهت بهبود
 با توجه به کم.کیفیت سالمت کودکان ومادران مراقبت کننده استفاده نمود
بودن اینگونه مطالعات در زمینه مشکالت مادران کودکان مادرزادی قلب تحت
 پژوهشگر امید دارد،عمل جراحی وسایر بیماریهای مادرزادی ومزمن کودکان

سپاسگزاری
 وکد اخالق331513 این طرح تحقیقاتی با شماره
 در پایان از مادران شرکت. انجام شده استTR.MUI.REC.1395.3.759
 همچنین از.کننده در این پژوهش جهت همکاری تشکر وقدردانی میگردد
 اساتید دانشکده پرستاری و،معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 پرستاران بیمارستان چمران اصفهان که در، مدیریت پرستاری، ریاست،مامایی
. تشکر وقدردانی میگردد،انجام این مطالعه همکاری نمودند
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