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ارتباط فشار مراقبتی و رفتارهای تطابقی مادران کودکان مبتال به تاالسمی ماژور
عبدالحق بیاباني ،7فتیحه کرمان ساروی ،2علي نویدیان ،3فریبا یعقوبينیا
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چكيده
سابقه و هدف

مادران کودکان مبتال به تاالسمي ماژور ،به عنوان مراقبین اصلي ،در امر مراقبت با مشکالت مربوط به درمان و
مسائل ناشي از مراقبت مواجه ميشوند که به دنبال پیامدهای بیماری بوده و اغلب منجر به رفتارهای تطابقي
نامناسب مي شود .لذا این مطالعه با هدف ارتباط فشار مراقبتي با رفتارهای تطابقي مادران کودکان مبتال به
تاالسمي ماژور انجام شد.

مواد و روشها

در این مطالعه مقطعي 17 ،نفر از مادران دارای کودک مبتال به تاالسمي ماژور مراجعهکننده به کلینیک تاالسمي
بیمارستان حضرت علياصغر(ع) زاهدان ،در سال  7396مورد بررسي قرار گرفتند .دادهها با استفاده از فرم
اطالعات فردی" ،سیاهه تطابق سالمت برای والدین" و پرسشنامه فشار مراقبتي جمعآوری شد .تجزیه و
تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفي و آزمون تحلیلي ضریب همبستگي پیرسون و رگرسیون چندگانه تحت

نرمافزار  SPSS 22صورت گرفت.

يافتهها

میانگین نمره فشار مراقبتي مادران  65/92 ± 72/47و میانگین نمره رفتارهای تطابقي  61/71 ± 79/47بود .نمره
فشار مراقبتي با نمره کل رفتارهای تطابقي و حیطههای آن ارتباط معکوس معنادار( )r= -7/77 ، p<7/777و با
تحصیالت مادر ارتباط مستقیم و معناداری داشت( .)r= 7/25 ، p= 7/76نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که دو
مؤلفه رفتارهای تطابقي و تحصیالت مادر ،قادرند  %74از تغییرات فشار مراقبتي مادران را پیشبیني کنند.

نتيجه گيري

بر اساس یافته های مطالعه ،مداخالت آموزشي ـ حمایتي برای بهبود رفتارهای تطابقي مادران مناسب هستند و
ارزشیابي مستمر آن در برنامه مراقبتي این کودکان پیشنهاد ميشود.
كلمات كليدي :رفتارهای تطابقي ،تاالسمي ماژور ،مادران
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عبدالحق بیابانی و همکاران

فشار مراقبتی و رفتارهای تطابقی در مادران کودکان تاالسمی ماژور
مقدمه

پــذيرش اســت( )11رويکــرد دوم در ســال  1892توسـ
مک کوبی و همکارانش مطرح شد که از نظر برنامهريـزی
و مداخالت بالینی اهمیـت بیشـتری دارد بـر اسـاس ايـ

تاالسمی ،نوعی اختالل ژنتیکی و شـاي تـري نـوک کـ
خــونی ار ــی در سراســر جتــان اســت شــديدتري فــرم
تاالسمی ،تاالسمی مـاژور اسـت( )1بـه زـزارش سـازمان

رويکـرد ،والــدي کودکـان مبــتال بـه بیمــاریهـای مــزم ،
علیرغ تفاوتهای متعدد ،شباهتهای بسیاری را در نـوک
تطابق خود با بیماری کودکشان نشـان مـیدهنـد برخـی از

بتداشت جتانی ،تقريباً  24۲میلیون نفـر در سراسـر جتـان
حامل ژن اي بیماری هسـتند و سـاالنه حـدود  2۲۲هـزار
نوزاد مبتال به تاالسمی در دنیا متولد میشوند( )2در ايـران
بیش از  2۲هزار بیمار تاالسمی ماژور و حـدود دو تـا سـه

اي رفتارهای تطابقی شامل :جستجو برای يافت اطالعـات،
برقرای ارتباط با خانوادههای مشـابه ،مبادلـه احساسـات بـا
ديگران ،مستقل تربیت کردن کودک بیمار ،ارتباط نزديکتـر
با همسر ،دعا و نیـايش ،ورزش و تفـري فـردی ،حمايـت
بیشتر از سوی اعضای خـانواده و حمايـتهـای اجتمـاعی
میباشند( )12در اي رويکـرد رفتارهـای تطـابقی بـه سـه
الگو طبقهبندی میشوند که شامل الگوی رفتارهـای حفـ
تمامیت خانواده ،مطلوب نمودن موقعیـت ،الگـوی رفتـاری
حمايت اجتمـاعی ،عـزت نفـو و بـات روانـی و الگـوی

میلیون ناقل ژن بتا تاالسمی( %4جمعیت) در کشور ززارش
شده است( )1در استان سیستان و بلوچسـتان بـا جمعیـت
حدود دو میلیون و هفتصد هزار نفر ،تقريباً دو هـزار بیمـار
تاالسمی ماژور( 74نفر به ازای هر  1۲۲هزار نفر جمعیـت)
ززارش شده که باالتري نسبت اي بیماری بـه جمعیـت را
در بی استانهای کشور به خود اختصاص داده است شـتر
زاهدان به عنوان مرکز استان ،باالتري میزان تاالسمی ماژور

فشارهای روانی است که والدي با آن روبرو مـیباشـند(،9
 )7والــدي چنــی بیمــارانی ،خــود را مســئول بیمــاری

کسب نمودند()14-19
فرآيند مراقبت از فرزند بیمار میتواند سبب ايجاد فشـار
مراقبتی در مراقبان اصلی و علیال صـوص در مـادر زـردد
فشار مراقبتی يک اصطالح کلی است که برای توضـی دادن

سالمت و آينده کودکانشان را نیز ،بـه دوش مـیکشـند()8

هزينه فیزيکی ،احساسی و اقتصادی ناشی از مراقبت استفاده
میزردد( )17از آن جا که زنان به شکل ذاتی نقش مراقبـت
کردن از کودکان خود را عتدهدار هستند ،احتمال وقوک رنج
مراقبتی در آنها بیشتر احسـاس مـیشـود( )19مطالعـههـا،
میزان فشار مراقبتی والدي را بی  48-72/5درصد ززارش

مبتال به بیماریهای مزم مطرح میباشند که در تطـابق بـا
مشکالت و وظايف متعدد ناشی از بیماری کودک ،از جمله
تدارک داروهای خاص ،مراقبتهای پزشـکی و نگرانـی از
مرگ زودرس دچار چـالشهـای زيـادی مـیشـوند()5 ،9
ايفای نقشهای متعدد و چند زانه در درون و بیرون خانـه،
همراهی با کودک در انجام آزمايشهای خـونی ،انفوزيـون
مکرر خون و مراقبتهـای خـاص از ايـ بیمـاران ،عامـل

فرزندانشان مـیپندارنـد و در کنـار عـوارج جسـمی ايـ
بیماری ،باری از احساس زناه ،ناامیدی و نگرانـی در مـورد
واکنش بسیاری از والدي در ابتدا شوک و ناباوری اسـت و
ماهها طول میکشد تا مفتـوم کامـل تشـ ی را بپذيرنـد
نتايج مطالعهای در هند نشان می دهد کـه خـانواده بیمـاران
تاالسمی بیشتر از مشکالت روانـی رنـج مـیبرنـد( )1۲در
مورد تطابق والدي کودکان مبتال به بیماری مزم در حـال
حاضــر دو رويکــرد وجــود دارد رويکــرد اول بــر مراحــل

کردند( )18-21ويدايانتی نیز اعتقاد دارد والـدي کودکـان
مبــتال بــه تاالســمی ،بــرای مراقبــت روزانــه و مــادامالعمــر
فرزندشان ،فشار زيادی را متحمل میشـوند در مطالعـه او

تطابق تأکید دارد که شامل :ناباروری ،عصبانیت ،چانهزنی و
49
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را در کشور دارد()4
والدي به عنوان اولی مـراقبی در مراقبـت از کودکـان

رفتاری درک از موقعیت پزشکی از طريق ارتباط با والـدي
کودکــان مشــابه و مشــاوره بــا اعضــای تــی پزشــکی
میباشد()11
نتايج مطالعهها نشان می دهد که مادران کودکان مبتال بـه
بیماریهای مزم  ،در استفاده از الگوهای رفتاری ،تمامیـت
خانواده و مطلوبسازی موقعیت و مشاوره پزشکی نـاموفق
بوده و والـدي بـاالخ مـادران در مقايسـه بـا وضـعیت
طبیعی ،اغلب رفتارهای تطابقی مـؤ ر و کارآمـد نداشـتند و
نمرات پايی تری نسبت بـه مطالعـههـای خـار از کشـور

دوره  ،17شماره  ،1بتار 88

والــدي مبــتال بــه تاالســمی واکــنشهــای روانشــناختی
عصبانیت ،شوک وزناه را ززارش کردند()22
از آن جايی که مادران به عنـوان مـراقبی اصـلی ،عامـل
حف آرامش وانسجام خـانواده بـوده و بـه نظـر مـیرسـد
بیشتري فشار مراقبتـی را متحمـل مـیشـوند ،لـذا بررسـی
متارت های ساززاری در تطابق مادران با بیماری و کـاهش
رنج مراقبتی ضروری به نظر میرسـد .لـذا ايـ مطالعـه بـا
هدف ارتباط فشار مراقبتـی بـا رفتارهـای تطـابقی مـادران
کودکان مبتال به تاالسمی ماژور طراحی و انجام شد

"امکانش بوده ولی انجام نشده اسـت " رفتارهـای تطـابقی
اي پرسشنامه در سه الگو طبقهبندی شـدند کـه شـامل 18

عبـارت در خصـوص"تمامیـت خـانواده و مطلـوبسـازی
موقعیت" 19 ،عبارت در زمینه "حمايت اجتمـاعی ،عـزت
نفو و بات روانی"و  9عبارت بـرای" ارتبـاط و مشـاوره
پزشکی" میباشد دامنه نمره رفتارهای تطـابقی در الگـوی

 ،1صفر تـا  57؛ در الگـوی  ،2صـفر تـا 54؛ در الگـوی ،1
صفر تا  24و در کل پرسشنامه ،دامنه بی صفر تا  115قرار
دارد م ـککــوبی و همکــاران آلفــای کرونبــاه را جتــت
ســنجش بــات درونــی ابــزار طــی دو مطالعــه ۲/71و

۲/78زــزارش کردنــد( )21ه ـ چنــی محققــی "نمــرات

مواد و روشها

در اي مطالعه مقطعی 7۲،نفـر از مـادران دارای کـودک

طبیعی" را به عنوان روشی برای مقايسـه فـراه نمـودهانـد

مبتال به تاالسمی ماژور مراجعهکننده به بیمارستان حضـرت

()11 ،24
هنجاريــابی نس ـ ه ايرانــی ابــزار توس ـ نیــک فريــد و

علی اصغر(ک) زاهدان در سال  1187که واجد شراي ورود
به مطالعه بودند ،مورد بررسی قرار زرفتند معیـار ورود بـه

همکاران صـورت زرفـت و روايـی و پايـايی ابـزار تايیـد

بیماری،

شد( )14در مطالعه حاضر ،پايايی ابزار با استفاده از ضريب

مطالعه شامل زذشت حداکثر شش ماه از تش ی

سکونت در زاهدان ،سـواد خوانـدن و نوشـت  ،زنـدزی بـا

آلفای کرونباه  ۲/75محاسبه شد

همسر ،نداشت مسئولیت مراقبت از بیمار ديگـری بـه جـز
تاالسمی در خانواده ،نداشت اختالالت روانپزشکی شناخته

ب ش سوم پرسشنامه فشار مراقبتـی(: CBS
 )Burden Scaleبود که توس المسـتا و همکـاران در سـال

شده و عدم مصرف داروهای روانپزشکی بود

 1889طراحی شده است( )25ابزار فشار مراقبتی شامل 22

ابزار جم آوری دادهها شامل سه ب ش بود ب ـش اول
اطالعات دموزرافیـک(جنو ،سـ کـودک ،قومیـت ،سـ
مادر ،تحصیالت مادر ،وضـعیت اقتصـادی ،بیمـه درمـانی،
تعداد فرزندان و شغل پدر ومـادر) ب ـش دوم پرسشـنامه

"سـیاهه تطـابق سـالمت بـرای والـدي "(

Caregiver

آيت است ،اي ابزار تجربه فشار ناشی از مراقبت از ش
مبتال به بیماری مزم را ارزيابی میکند و شـامل  5حیطـه،
فشار کلی(دارای 9آيت کـه نشـاندهنـده عـدم آزادی فـرد
مراقب و فشار ناشی از مراقبت میباشـد) ،تنتـايی( 1آيـت

 )Health Inventory for Parentبود پرسشنامه سیاهه تطـابق

خاص برای خود فرد مراقب است) ،ناامیـدی( 5آيـت  ،کـه

سالمت برای والدي توس مک کوبی و همکـاران جتـت
سنجش رفتارهای تطـابقی والـدي بـا بیمـاریهـای مـزم

نشاندهنده تنتا بودن و تحمل رنج فیزيکی ،تا یر مشـکالت
مالی و اي احساس که زندزی ناعادالنـه اسـت) ،درزیـری

کودکان طراحی ودر مطالعه های متعددی مورد استفاده قرار

عاطفی( 1آيت  ،نشاندهنده خشـ و احسـاس خجالـت بـه

زرفته است( )14 ،15اي پرسشنامه شامل  45رفتار تطابقی

خاطر وجود بیماری) و محی ( 1آيت  ،نشاندهنـده نداشـت

است والدي رفتارهايی را که استفاده میکنند ،عالمـتزده

تجربه مراقبت و عدم توانايی رسیدزی به مشکالت بیمـار)
میباشد سیسـت نمـرهدهـی بـر اسـاس روش لیکـرت(=1

و میزان مفید بـودن آن را در تطـابق بـا بیمـاری کودکشـان
مینماينـد
روی يک مقیاس لیکرت چتار درجهای مش

اصالً =2 ،بندرت =1 ،زتگاهی =4 ،اغلب) میباشـد دامنـه

( =1خیلی مفید =2 ،نسبتا مفید =1 ،کمـی مفیـد =۲ ،مفیـد

نمره بی  22-99است

نبــود) و در صــورتی کــه رفتــاری توس ـ والــدي انجــام
نمیشود ،بايد مش

کنند که" امکان انجام آن نبوده" يـا

باالتري نمـره معـرف بیشـتري فشـار مراقبتـی اسـت
روايی و پايايی اي ابـزار در ايـران انجـام شـد روايـی آن
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CHIP: Coping

نشاندهنده تعامالت اجتماعی محدود و نداشت زمـانهـای
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فشار مراقبتی و رفتارهای تطابقی در مادران کودکان تاالسمی ماژور

جدول  :7توزیع فراواني مشخصات فردی مادران و کودکان مبتال به

 ۲/92و پايايی آن نیز بر اساس ضريب همبستگی درونـی و

تاالسمي

با استفاده از آلفای کرونبـاه  ۲/99بـه دسـت آمـد( )29در
مطالعه حاضـر پايـايی ابـزار بـا اسـتفاده از ضـريب آلفـای

مشخصات فردی

کرونباه  ۲/91محاسبه شد پو از کسب رضايت آزاهانـه
از والدي و توضـی اهـداف پـشوهش و اطمینـان دادن در

جنو

خصوص محرمانه بودن اطالعات ،پرسشنامه توس والدي

قومیت

تکمیل زرديد و در صورت عدم حضور هر يک از والدي ،
درخواست میشد تا در جلسه بعدی ترانسـفوزيون خـون،

وضعیت
اقتصادی

میــانگی وانحــراف معیــار) و آزمــون تحلیلــی ضــريب

شغل مادر

مراجعه و پرسشنامهها را تکمیل نمايد
دادههــا بــا اســتفاده از آمــار توصــیفی(توزي فراوانــی،
همبستگی پیرسون و رزرسیون چندزانه بـه روش زـام بـه

شغل پدر

زام تحت نرمافزار  SPSSنس ه  22تجزيه و تحلیل شـدند
طبیعی بـودن دادههـا بـا اسـتفاده از آزمـون کولمـوزروف-
اسمیرنوف تايید شد

تحصیالت مادر

يافتهها

در پشوهش حاضر نزديک به  %89موارد مراقب اصـلی،

س مادر
تحصیالت مادر
تعداد فرزند
س فرزند

مادر بود حداقل س مادران  18سال و حداکثر  44سـال و
میانگی س آنها  29/77 ± 5/82سال بـود میـانگی سـ
کودکان مبتال به تاالسمی ماژور  1/5 ± 1/7سال بـه دسـت
آمد  %92/8کودکان مؤنث %59 ،والدي تحصیالت متوس
و  %44تحصیالت ابتدايی داشتد ه چنی  %85/7مـادران

دختر
پسر
بلوچ
سیستانی
ناراضی
نسبتاً راضی
راضی
خانهدار
شاغل
کارمند
آزاد
ابتدايی
متوسطه
ديپل
دانشگاهی

)92/8( 44
)17/1( 29
)9۲( 29
)2۲( 14
)59/9( 41
)19/9( 27
)1/8( 2
)85/7( 97
)4/1( 1
)7/1( 5
)82/8( 95
)44( 11
)11/4( 22
)21/4( 15
)2/8( 2

میانگی  ±انحراف معیار

حداقل

حداکثر

29/77 ± 5/82
7/57 ± 1/1
2/5 ± 1/18
1/5 ± 1/7

18
2
1
1

44
19
5
7

جدول  :2میانگین نمرات فشار مراقبتي و رفتارهای تطابقي و خرده

خانه دار بودند(جدول )1

مقیاسها در مادران کودکان مبتال به تاالسمي ماژور

نتايج نشان داد کـه  %2۲از مـادران سـط بـاالی فشـار
مراقبتی %94/1 ،سط متوس فشار مراقبتی و  %14/1سط

مشخصات فردی

انحراف معیار  ±میانگی

حداقل

حداکثر

فشار مراقبتي

±

 57/۲7محاسبه شد کـه بـر مبنـای جـدول نمـرات طبیعـی
الگوهای تطابقی مادران در بیماریهای مزم  ،مادران تقريباً
 %5۲نمــرات طبیعــی الگوهــای تطــابقی را کســب نمودنــد
(جدول )2
نتايج ضريب همبستگی نشان داد کـه بـی نمـره فشـار
مراقبتی با نمره کل رفتارهای تطابقی و حیطههای آن ارتباط
معکـوس و معنـادار و با تحصیـالت مـادر ارتبـاط مستقی
و معناداری وجود دارد(جدول )1
5۲

فشار کلی
تنتايی
ناامیدی
درزیری عاطفی
درزیری محیطی
نمره کل

21/95 ± 7/48
9/81 ± 2/17
14/52 ± 1/11
5/12 ± 1/88
9/1۲ ± 2/19
59/82 ± 12/94

رفتارهای تطابقي
تمامیت خانواده
حمايت اجتماعی
مشاوره پزشکی
نمره کل

21/8۲ ± 7/58
24/44 ± 9/94
1۲/72 ± 4/88
57/۲7 ± 18/94

11
1
7
1
4
1۲
1
5
1
1۲

97
12
18
1۲
12
1۲8
4۲
49
21
1۲9
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کمی از فشار مراقبتی را ززارش نمودند(جدول )2
نمره کل سیاهه تطابق سـالمت بـرای مـادران 18/94

متغیر

فراواني(درصد)

دوره  ،17شماره  ،1بتار 88
جدول  : 3ضریب همبستگي فشار مراقبتي با رفتارهای تطابقي و متغیرهای فردی مادران کودکان مبتال به تاالسمي ماژور

رفتارهای
تطابقي

حیطه
تمامیت
خانواده

حیطه

ارتباط

اجتماعي

ومشاوره

سن مادر

تحصیالت
مادر

تعدادفرزندان

فشار مراقبتي

رفتارهای
تطابقی
حیطه تمامیت
خانواده
حیطه

r= /8

p>۲/۲۲1
r= /85

r= /77

اجتماعی

p>۲/۲۲1

p>۲/۲۲1

ارتباط

r= /8

r= /7

r= /95

p>۲/۲۲1

p>۲/۲۲1

p>۲/۲۲1

r= -۲/۲7

r=-۲/۲۲9

r= -۲/۲7

r= -۲/19

p=۲/51

p=۲/89

p= /54

p=۲/17

تحصیالت

r= /29

r=۲/15

r=۲/12

r=۲/۲4

r=۲/1

مادر

p=۲/۲5

p=۲/2

p=۲/28

p=۲/99

p=۲/4

r= -۲/2

r= -۲/21

r= - /21

r=۲/۲5

p=۲/۲9

p=۲/۲4

p=۲/۲7

p=۲/94

ومشاوره
س مادر

تعدادفرزندان

r= - /41

فشار مراقبتی

p> /۲۲1

r= - /28
p= /۲1

r= -۲/11
p=۲/25
r= - /18
p= /۲۲1

r=- /5۲

p> /۲۲1

r= /19

r=- /28

r= /۲9

p= /1

p= /۲1

p= /57

جدول  :7نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام پیشبیني فشار مراقبتي از طریق مؤلفههای رفتارهای تطابقي و مشخصات فردی
مادران کودکان مبتال به تاالسمي ماژور
متغیر مالک (وابسته)

فشار مراقبتی

2

رفتارهای تطابقی

۲/19

۲/25

2/82

۲/۲۲5

-1/۲9

-2/52

۲/۲1

تحصیالت مادر

جتت پیشبینی فشار مراقبتـی از طريـق مؤلفـههـای

شده بـه مـدل ،در نتايـت دو مؤلفـه رفتارهـای تطـابقی و

رفتارهای تطابقی مراقبی  ،از تحلیل رزرسیون به روش زام
به زام استفاده شد برای اي منظور رفتارهای تطابقی و سه

تحصیالت مادر باقی ماندند که در مجموک توانستند  %19از
تغییرات فشار مراقبتی مادران کودکان مبتال بـه تاالسـمی را

مؤلفه آن(تمامیـت خـانواده ،حمايـت اجتمـاعی ،ارتبـاط و

تبیی کنند(جدول )4

مشــاوره پزشــکی) مش صــات فــردی ،تحصــیالت ،تعــداد
فرزندان و س مادر به عنوان متغیرهای پـیشبینـی و فشـار

بحث

مراقبتی به عنـوان متغیـر پاسـخ در نظـر زرفتـه شـد مـدل

نتايج مطالعه حاضر نشان داد بی فشار مراقبتی بـا نمـره

رزرسیون در دوزام پیش رفت از مجمـوک متغیرهـای وارد

کل رفتارهای تطابقی وخرده مقیاسهای تمامیـت خـانواده،
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گام

متغیر پیشبین (مستقل)

R2

B

T

p

عبدالحق بیابانی و همکاران

فشار مراقبتی و رفتارهای تطابقی در مادران کودکان تاالسمی ماژور

حمايت اجتماعی و مشاوره با اعضای تی پزشـکی ارتبـاط

موفقیتآمیز و آسان افراد در زمان درزیری با شراي تنشزا

معکوس ومعناداری وجود دارد ه چنی اکثر مادران فشار

شناخته شدهاند()12 ،11 ،17

مراقبتی متوس تا شديد را متحمل شـدند و در مقايسـه بـا

در ايـ مطالعـه تقريبـاً  %94مـادران کودکـان مبـتال بـه

وضعیت طبیعی ،اغلب رفتارهـای تطـابقی مـؤ ر و کارآمـد

تاالسمـی مـاژور فشـار مراقبتی متوس تا شديد را متحمل

نداشتند در مطالعـه پومپئـو و همکـاران( ،)2۲19بیشـتري

شده بودند اي يافته با نتـايج مطالعـههـای انجـام شـده در

شیوه ساززاری اعضای خانواده بیماران مبتال بـه اخـتالالت

جامعه ايرانی و خـارجی هـ راسـتا مـیباشـد در مطالعـه

مغزی ،استفاده از سیست حمايتی جامعه و روش حل مسأله

مشاي ی و همکاران و ولیزاده و همکاران که به ترتیب بـر

ززارش شده است( )27در مطالعهای ،فقدان شبکه حمايتی

روی مادران کودکان مبـتال بـه تاالسـمی مـاژور و کودکـان

به عنوان يکی از عوامل مت افزايش فشار مراقبتـی و عـدم

مبتال به سرطان در تبريز انجام شـده بـود ،نزديـک بـه %5۲

تطابق مناسب با بیماری کودکان مبـتال بـه تاالسـمی مـاژور

مادران رنج مراقبتی متوس تا شديد را ززارش کردنـد(،28

زــزارش شــد( )29شــبکههــای حمــايتی خــانواده ،اعـ از

 )18شیوچو و همکاران و يیلديز و همکاران به بـاال بـودن

بستگان ،دوستان وتی بتداشـتی بـه دنبـال بیمـاری کـودک

فشار مراقبتی مراقبی بیمـاران مبـتال بـه سـرطان در نتـايج

م تــل شــده و کســب اطالعــات و حمايــت مــادر توسـ

مطالعههای خود تاکید نمودند()1۲ ،11
مراقبی بیماران مبتال به بیمـاریهـای مـزم مـ جملـه

پزشــکان و پرســتاران بــرای مراقبــت از کــودک تضــعیف
میشود ،در حالی که تقويت اي ارتباطات در تطابق بتتر و

تاالسمی ،فشار مراقبتی قابل توجتی را تحمل میکنند ايـ

مؤ رتر والدي و کاهش بار روانـی و فشـار مراقبتـی آنهـا

فشار مراقبتی نتیجه بسیاری از مسئولیت های مـادران بـرای

امری ضـروری بـه شـمار مـیرود و بايسـتی مـورد توجـه

انجام امور مربوط به مراقبت فرزند بیمارشان مـیباشـد کـه

ارايهدهندزان مراقبتهای بتداشـتی و درمـانی قـرار زیـرد

اي مراقبتها نیاز بـه صـرف زمـان و انـرژی زيـادی دارد

عدم تطابق مؤ ر والدي  ،ا ر نامطلوبی بر مـديريت بیمـاری

والدي چنی بیمارانی ،خود را مسئول بیماری فرزندانشـان

کودک و پیروی از درمان بـه جـا مـیزـذارد نارسـايی در

میپندارند در کنار عوارج جسمی اي بیمـاری ،بـاری از

برقراری ارتباط مؤ ر بیماران و خـانوادههـای آنهـا بـا تـی

احساس زناه ،ناامیدی و نگرانی در مورد سـالمت و آينـده

درمان و عدم وجود زروههای همیاری و انجم ها متشـکل

کودکانشان را نیز به دوش میکشند()8

مؤ ر در اي زمینه میباشد اعضای تی درمان به خصـوص

خانه ،همراهی با کودک در انجام تمام آزمايشهـای خـونی

پرستاران بايد با شناسايی نیازهای آموزشـی و بـا مشـارکت

و انفوزيون مکرر خون ،مراقبت از کودک و نوجـوان مبـتال

مادران ،مداخالت مناسب بر اساس ارتباط مؤ ر را طراحـی

بـه تاالسـمی و پاسـخ بـه پرسـشهـای آنـان ،از مسـالل و

و اجرا نمايند

مشکالت و فشار روانی است که والدي کودکان مبـتال بـه
تاالسمی با آن روبرو میباشند

نتــايج مطالعــه حاضــر نشــان داد هــر چقــدر حمايــت
اجتماعی و عزت نفو و بات روانـی کمتـر باشـد ،فشـار

يافتهها نشان داد مادران کودکان مبتال به تاالسمی مـاژور

مراقبتی بیشتر است و بـا نتـايج مطالعـه کرمـان سـاروی و

در هر سه الگـوی رفتـاری تطـابقی در مقايسـه بـا نمـرات

همکاران ،صـالحی و همکـاران و نیـک فريـد و همکـاران

طبیعی ،نمرات پايی تری را کسب نمودند اي يافتهها نشان

ه خوانی دارد( )14-19حمايت اجتماعی عالوه بر تستیل

میدهد که مادران در مقايسـه بـا وضـعیت طبیعـی ،اغلـب

ارتقــا رفتارهــای ســالمت ،حــوادت تــنشزای زنــدزی را

رفتارهای تطابقی مؤ ر و کارآمد نداشتند نتايج مطالعهها نیز

کاهش و نیل به اهداف ش صی را تشـويق مـیکننـد و بـه

نشــان داد کــه الگوهــای تطــابقی مــادران نیــاز بــه تقويــت

عنــوان قــویتــري نیــروی مقابلــهای بــرای رويــارويی

دارد()15 ،19
52
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از خانواده بیماران مشابه و اعضـای تـی درمـان ،از عوامـل

ايفای نقشهـای متعـدد و چندزانـه در درون و بیـرون

دوره  ،17شماره  ،1بتار 88

نتايج مطالعه حاضر نشان داد که بی میـزان تحصـیالت

سؤاالت مادران در دسـترس باشـد هـ چنـی اسـتفاده از

مادر با فشار مراقبتی ارتباط منفی و معنـاداری وجـود دارد،

شبکهها و انجم هـای حمـايتی و معرفـی مـادران بـه ايـ

مادران دارای سط سواد پايی تر ،فشار مراقبتی بیشـتری را

مراکز ،میتواند نفش بـه سـزای در کـاهش فشـار مراقبتـی

متحمـل مـیشـوند در ايـ مطالعـه  %44از مـادران ســواد
ابتــدايی و  %59در ســط متوســطه بودن ـد در اي ـ راســتا

داشته باشد به طـور معمـول در مراقبـتهـای بتداشـتی و
درمانی ،تمرکز ارالهدهندزان خـدمت بـر روی خـود بیمـار

موالقلو و همکاران ززارش کردنـد کـه مـراقبی بـا سـط

است و نگاه به خانواده ،به عنوان افراد مسـاعدتکننـده در

تحصــیالت پــايی  ،فشــار مراقبتــی بیشــتری را تجربــه

درمان میباشد در حالی که در بیماریهای مزم  ،خـانواده

میکنند( )12اي نتیجه با مطالعه لی در تايلنـد و زاهـد در

به عنوان مراقبی اصلی يک فرآينـد سـ ت و پـر تـنش را

کويت ه خوانی دارد( )21 ،11امـا در مطالعـه سـلمانی و
همکــاران ،عباســی و همکــاران و صــفالیان و همکــاران،

تجربه می کنند کـه نیـاز بـه کمـک و حمايـت دارنـد()18
حمايت والدي برای افـزايش آزـاهی مـورد نیـاز و ايجـاد

ارتباطی بی سط تحصیالت و فشار مراقبتی ززارش نشده

تطابق بتتر با بیمـاری کـودک ،يکـی از وظـايف پرسـتاران

است( )11-19مادران دارای تحصـیالت پـايی نسـبت بـه

میباشد که در مفتوم مراقبت خانواده محـور بـر آن تاکیـد

مادران تحصیل کرده ،کمتر میتوانند حمايتهای اجتمـاعی
را جستجو کنند از طرفی فقـر فرهنگـی و عـدم آزـاهی و

زيادی شده است در مجموک يافتههـا ضـرورت طراحـی و
اجرای مداخالتی برای بتبود وارتقای رفتارهـای تطـابقی و

ناشناخته بودن اي بیماری ،باعـث افـزايش فشـار مراقبتـی

کاهش فشار مراقبتی در خانوادههايی کـه کـودک مبـتال بـه

میشود

تاالسمی دارند را نشان مـیدهـد از محـدوديتهـای ايـ

ه چنی در پشوهش حاضر دو مؤلفه رفتارهای تطابقی
و تحصــیالت روی ه ـ توانســتند  %19از تغییــرات فشــار
مراقبتی را پیشبینی کننـد در مطالعـه عرشـی و همکـاران،
اختالل در کارکرد خانواده از جمله روشهای حـل مسـئله
 %1۲/5از تغییــرات فشــار مراقبتــی در خــانوادههــای دارای
کودک مبتال به سرطان را پیشبینـی مـیکـرد و در مطالعـه
عباسی و همکـاران نیـز اسـتفاده از متـارتهـای مقابلـهای
مسئله مدار و هیجان مدار به ترتیـب بـا کـاهش و افـزايش
فشار مراقبتی مراقبی تحت درمان با هموديالیز همراه بـوده
است()17 ،19

مطالعه میتوان به حج محدود نمونه و اجرای آن تنتـا در
يک کلینیک شترستان زاهدان اشاره کرد
نتيجهگيري

طبق يافتههای مطالعه حاضر با توجه به ارتباط رفتارهای
تطابقی مادران با فشار مراقبتی و نقش تعیی کننده اي مؤلفه
در فشار مراقبتی مادران ،پیشنتاد میزـردد در مطالعـههـای
آتی ،مداخالت آموزشی -حمايتی مناسب در راستای بتبود
منــاب حمــايتی -اطالعــاتی در دســترس والــدي اجــرا و
ا رب شی آنها در زمینه ارتقای رفتارهای تطابقی والـدي و
کیفیت مراقبت از کودکان مبتال بـه تاالسـمی مـاژور مـورد

بوده است ،ارزيابی مادران توسـ اعضـای تـی درمـان بـه

تشكر و قدرداني

خصوص پرستاران میتواند روش مناسـبی بـرای شناسـايی

ايـ مقالـه بــرزرفته از پايــان نامــه کارشناسـی ارشـد

نیازهای آنها باشد و با توجه بـه ايـ نیازهـا ،تـی درمـان
میتوانند تدابیر و مداخالت مناسبی را در جتـت بـرآوردن

رشت ــه پ ــرستاری داخل ــی و ج ــراحی دانشگ ــاه علــوم
پزشــکی زاهــدان بــا شــماره بــت  9991و کــد اخالقــی

نیازهــای مــادران و کــاهش فشــار مراقبتــی فــراه نماينــد

 IR.ZAUMS.REC.1397.195بــوده اســت پشوهشــگران از

ضروری است مادران کودکان تاالسمی مـاژور توسـ تـی

معاونت محترم پشوهش دانشگاه علوم پزشـکی زاهـدان بـه

درمان حمايت شوند و بايستی يک نفـر از تـی درمـان بـه

جتت تأمی ب شی از اعتبار اي تحقیق ،کارکنان و مديريت

عنوان فرد حمايـتکننـده جتـت پاسـخ دادن بـه نیازهـا و

محترم دفتر پرسـتاری بیمارسـتان حضـرت علـیاصـغر(ک)
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An investigation into the relationship between care burden
and adaptive behaviors of mothers of children
with thalassemia
Biabani A.H.1, Kermansaravi F.1, Navidian A.1, Yaghobinia F.1
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School of Nursing and Midwifery, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

Abstract
Background and Objectives
Mothers of children with thalassemia as primary caregivers face problems with treatment and
care issues. These problems as consequences of child’s illness often lead to inappropriate
adaptive behaviors. The aim of this study was to disclose the relationship between caregiver
burden and adaptive behaviors in mothers of children with thalassemia.
Materials and Methods
In this cross-sectional study, 70 mothers of children with thalassemia major who had referred
to the Thalassemia Clinic of Ali Asghar Hospital, Zahedan, in 2016 were studied. Data were
gathered using a demographic questionnaire, the Coping Health Inventory for Parents (CHIP),
and the Caregiver Burden Scale (CBS). The results were analyzed in SPSS 22 using
descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, and stepwise multiple regression.
Results
The mean scores of mothers’ care burden and adaptive behaviors were 56.92 ± 12.84 and
57.07 ± 19.84, respectively. It was observed that while care burden has a significant inverse
relationship with the total score of adaptive behaviors (r = -0.41, p < 0.001), it displays a direct
significant relationship with mother's education (r = 0.26 p = 0.05). The results of multiple
regression analysis suggested that the two components of adaptive behaviors and mother’s
education could predict 18% of changes in mothers’ care burden.
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Conclusions
According to the results, it is recommended to utilize appropriate educational and supportive
interventions for improving the mothers' adaptive behaviors and continuous evaluation of these
interventions is necessary.
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