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Abstract
Introduction: Family members of psychiatric patients often experience disabilities and experiences of distress,
anxiety, depression, and economic problems. The purpose of this study was to determine the effect of group
educational interventions on the anxiety of primary caregivers of patients with type I bipolar disorder for the
first time.
Methods: The present study was a clinical trial with a control group using a convenience sampling method
and was randomly divided into two equal experimental (n = 32) and control (n = 32) groups. eligibility for data
collection two demographic and beck anxiety questionnaires was used in two stages including pre-intervention
and post-intervention and both groups were asked to attend a meeting. completing the post-test (beck anxiety
inventory) in a group. during the eight sessions, they received group-based psychosocial interventions and the
control group received no intervention after the pre-test. spss software version 20 and p-value <0.05 were used
for data analysis.
Results: The mean anxiety level in the experimental group in the pre-test was 37.44 with a standard deviation
of 11.76 and in the control group was 29.53 with the standard deviation of 8.89.
the mean level of anxiety in the experimental group at post-test was 12.22 with the standard deviation of 7.84
and in the control group was 28.41 with standard deviation of 9.10. the mean level of anxiety in the experimental
group was 6.69 with a standard deviation of 4.81 and in the control group was 27.31 with a standard deviation
of 9.44.
Conclusions: The designed group psychoeducational intervention used in this study has been able to produce
favorable changes in carers' awareness about caring for patients with type I bipolar disorder and thereby reduce
their anxiety .
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چکیده
مقدمــه :اعضــای خانــواده بیمــاران روانــی اغلــب احســاس ناتوانــی و تجربــه دیســترس ،اضطــراب ،افســردگی و مشــکالت اقتصــادی
دارنــد .هــدف ایــن مطالعــه تعییــن تأثیــر مداخــات آموزشــی گروهــی بــر میــزان اضطــراب مراقبیــن اصلــی بیمــاران مبتالبــه اختــال
دوقطبــی نــوع یــک در اولیــن بــار بســتری میباشــد.
روش کار :پژوهــش حاضــر یــک کار آزمایــی بالینــی بــا گــروه شــاهد و بــه روش نمونهگیــری آســان (در دســترس) انتخــاب و بــه شــکل
تصادفــی در دو گــروه برابــر آزمایشــی ( 32نفــر) و شــاهد ( 32نفــر) جایگیــری شــد .محقــق بــرای گــردآوری دادههــا دو پرسشــنامهی
دادههــای دموگرافیــک و پرسشــنامهی اضطــراب بــک در  2مرحلــه کــه شــامل پیــش از انجــام مداخلــه و پــس از انجــام مداخلــه اســتفاده
شــد و از هــر دو گــروه ،تقاضــا شــد ،در جلسـهای حضــور یابنــد و بهصــورت گروهــی پسآزمــون (پرسشــنامه اضطــراب بــک) را تکمیــل
کننــد .جلســه آموزشــی ،حمایتــی بــرای گروههــای آزمــون بــا حضــور مراقــب اصلــی ،هفتــهای دو جلســه و هــر جلســه بــه مــدت
 90دقیقــه برگــزار گردیــد .در طــی هشــت جلســه مداخــات روانــی آموزشــی گروهــی را دریافــت کردنــد و گــروه کنتــرل پــس از
پیشآزمــون در ایــن مــدت هیچگونــه مداخل ـهای دریافــت نکردنــد .بــرای آنالیــز دادههــا از نرمافــزار  SPSSنســخهی  20و نیــز مقــدار
 p-value<0.05اســتفاده شــد.
یافتــه هــا :میانگیــن میــزان اضطــراب در گــروه آزمایــش در پیــش آزمــون  37/44بــا انحــراف معیــار  11/76و در گــروه گــواه 29/53
بــا انحــراف معیــار  8/89بــود .میانگیــن میــزان اضطــراب در گــروه آزمایــش در پــس آزمــون  12/22بــا انحــراف معیــار  7/84و در گــروه
گــواه  28/41بــا انحــراف معیــار  9/10بــود .میانگیــن میــزان اضطــراب در گــروه آزمایــش در پیگیــری  6/69بــا انحــراف معیــار  4/81و در
گــروه گــواه  27/31بــا انحــراف معیــار  9/44بــود.
نتیجــه گیــری :مداخلــه آمــوزش روانــی گروهــی طراحیشــدهای کــه در ایــن پژوهــش مــورد اســتفاده قرارگرفتــه توانســته اســت
تغییــرات مطلوبــی در آگاهــی مراقبیــن در رابطــه بــا مراقبــت از بیمــاران مبتالبــه اختــال دوقطبــی نــوع  Iایجــاد نمایــد.
کلیدواژه ها :اضطراب ،اختالل دوقطبی ،آموزش روانی خانواده.
مقدمه

اختــال دوقطبــی ،نوعــی اختــال خلقی مزمــن و عودکننده اســت

کــه بــه اختاللهــای شــدیدی در عملکــرد اجتماعــی و شــغلی

فــرد منجــر میشــود [ .]1شــیوع طیــف اختــاالت دوقطبــی در

کل دورهی زندگــی بیــن  2/8تــا  6/5درصــد مطــرح میشــود

[ .]2بیمــاری دوقطبــی ،ششــمین عامــل ناتوانــی در سراســر دنیــا
در گــروه ســنی بزرگســاالن جــوان محســوب میشــود [.]1

در ایــران در نتایــج پیمایــش ملــی ســامت روان کــه در ســال

 1390انجــام شــد شــیوع اختــاالت خلقــی را بــه تفکیــک جنــس
بررســی کردنــد کــه نتایــج آن نشــان داد کــه اختــال افســردگی

 12/7درصــد کــج خلقــی  1/3درصــد و اختــال دوقطبــی نــوع
یــک  0/ 1درصــد اســت [ .]3احتمــال بــروز خودکشــی در بیمــاران

مبتالبــه ایــن اختــال بــاال و در حــدود  15درصــد اســت [.]4

همچنیــن هزینــهی اجتماعــی باالیــی براثــر ایــن بیمــاری بــر
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مراقبــان بیمــار و نیــز خــود بیمــار (بــهصــورت کاهــش قــدرت

بــار روانــي تحميلــي ناشــي از مراقبــت يــك بيمــار روانــي ميتواند

یکــی از اهــداف ســازمان بهداشــت جهانــی در ارتقــای ســامت

جســماني و روانــي مراقبــان را نيــز بــه مخاطــره انــدازد .ازایـنرو،

مــدت بســتری در بیمارســتان و گســترش خدمــات اجتماعی اســت

ميتوانــد تأثيــر چشــمگيري در كاهــش افســردگي ،اضطــراب،

از كيفيــت مراقبــت ارايــه شــده كاســته ،از ســوي ديگــر ســامت

کارایــی و مولــد بــودن) تحمیــل میشــود [.]5

برخــي مداخــات درمانــي نظيــر آمــوزش ،حمايــت و رواندرمانــي

روان و درمــان بیماریهــای روانــی تــا ســال  2016کاهــش طــول

اســترس و كاهــش بــار روانــي مراقبيــن خانوادگــي داشــته باشــد

کــه در ایــن راســتا بــه نقــش خانــواده در مراقبــت از اختــاالت

و تــا از هميــن طريــق زمينــه را بــراي افزايــش كيفيــت مراقبــت

روانــی توجــه زیــادی شــده و بــرای ایــن منظــور آموزشهــای

فراهــم نمــوده ،هــم بتوانــد ســطح ســامت جســماني و روانــي

مــدون بــرای خانوادههــا در امــر مراقبــت از بیمــاران روانــی شــدید

مراقبيــن را ارتقــاء بخشــد [ .]14بنابرايــن خانوادههــا نیــاز بــه

مــورد تأکیــد قرارگرفتــه اســت [ .]6بیــش از  60درصــد مددجویانی

اطالعــات ،حمايــت ،آمــوزش و مهارتهايــي بــراي كنــار آمــدن

کــه از مؤسســات روانــی مرخــص میشــوند بــه خانــواده اصلــی

و كاهــش دادن فشــار وارده بــه خودشــان دارنــد ،كــه نتيجــه آن

خــود برمیگردنــد [.]7

مطالعــات زیــادی نشــان میدهنــد کــه اعضــای خانــواده بیمــاران

ميتوانــد بــه بهبــود ســير بيمــاري و كاهــش عــود اختــال فــرد

افســردگی و مشــکالت اقتصــادی دارنــد [ .]8ایــن در حالــی

بــا توجــه بــه تأثيــرات شــناختهشــدهی آمــوزش روانشــناختي

مبتــا نيــز بيانجامــد [.]15

روانــی اغلــب احســاس ناتوانــی و تجربــه دیســترس ،اضطــراب،
اســت کــه تجربــه مراقبــت از بیمــاران دوقطبــی میتوانــد از

خانــواده شــامل :تاثیــر بــر ســير درمــان  ،اثربخشــي مثبــت ايــن

متفــاوت اســت بعضــی از بیمــاران دوقطبــی بــا عالئــم مانیــک و

كيفيــت زندگــي خانوادههــا و همچنیــن تأثیــر اولیــن برخــورد

آمــوزش و كاهــش فشــار تحمیلشــده بــر خانــواده ،بهبــود

ســایر بیماریهــای روانــی متفــاوت باشــد زیــرا ماهیــت بیمــاری

جــدی بــا بیمــاری در حــد بســتری شــدن بیمــار بــرای اولیــن بــار؛

گروهــی عالئــم افســردگی را تجربــه میکننــد و بیمــاری حالــت

کــه تاکنــون در ایــن خصــوص مطالع ـهای انجــام نگرفتــه اســت،

دورهای نیــز دارد بهطوریکــه بیــن دو قطــب مانیــک و افســردگی

لــذا مطالعــه حاضربــا هدفــت تاثیــر آمــوزش روانــی گروهــی بــر

بیمــاری نوســان دارد و از ســویی بیمــاران فازهــای بهبــودی را

میــزان اضطــراب مراقبیــن اصلــی بیمــاران دو قطبــی در اولیــن

تجربــه میکننــد و همــواره احتمــال عــود بیمــاری و تغییــر

بــار بســتری در مرکــز آموزشــی و درمانــی  22بهمــن شــهر قزویــن

ماهیــت بیمــاری و همچنیــن افــکار خودکشــی کــه در  59درصــد

انجــام گرفــت.

در بیمــاران دیــده میشــود موجــب نگرانــی خانــواده و مراقبیــن

بیمــار میشــود [.]9

روش کار

شــواهد نشــان ميدهــد كــه مراقبيــن خانوادگــي ،اطالعــات،

منابــع و حمايتهــاي محــدودي در دســترس دارنــد تــا بهوســیله

پژوهــش حاضــر یــک کار آزمایــی بالینــی بــا گــروه شــاهد و بــه

مراقبيــن خانوادگــي در پاســخ بــه عالئــم و نشــانههاي اختــال

تصادفــی در دو گــروه برابــر آزمایشــی ( 32نفــر) و شــاهد ( 32نفــر)

روش نمونهگیــری آســان (در دســترس) انتخــاب و بــه شــکل

آن بتواننــد خــود را بــراي ايفــاي چنيــن نقشــي آمــاده كننــد [.]10

جایگیریــش .بــرای گــردآوری دادههــا از پرسشــنامهی دادههــای

روانــي و مراقبــت پيگيــر و مســتمر از بيمــار روانــي در خانــه ،عالوه

دموگرافیــک و پرسشــنامهی اضطــراب بــک در  3مرحلــه کــه

بــر گرفتــار شــدن در دام غــم و انــدوه ،فقــدان ،داغدیدگــی ،خشــم

شــامل پیــش از انجــام مداخلــه و پــس از انجــام مداخلــه و  3مــاه

و عصبانيــت ،يــأس و نااميــدي ،احســاس شرمســاري و گنــاه،

بعــد از انجــام مداخلــه اســتفاده شــد.

تنشهــا و فشــارهاي ارتباطــي زيــادي را نيــز تجربــه و ابــراز

میکننــد [ .]11تحقيقــات موجــود نشــان ميدهــد كــه تنــوع و

معيارهــاي ورود بــرای بیمــاران شــامل :داشــتن معیارهــای

روانــي در مراقبيــن خانوادگــي بيمــار شــود [ .]12اگــر ايــن افــراد

تشــخیصی پنجمیــن ویرایــش تجدیدنظــر شــده راهنمــای

تشــخیصی بیمــاری دوقطبــی نــوع یــک طبــق معیارهــای

شــدت نقشهــاي مراقبتــي ممكــن اســت منجــر بــه مشــكالت

تشــخیصی و آمــاری اختــاالت روانــی بــر اســاس تشــخیص

بــدون درمــان و مداخلــه رهــا شــوند ،ســطح ســامت جســماني و

روانپزشــک  DSM-5بــوده اســت و معیارهــای ورود مراقبــان

روانیشــان بــهعنــوان بيمــاران پنهــان كاهــش مييابــد [.]13
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خانوادگــی بیمــاران نیزشــامل :مراقــب خانوادگــی عضــوی اصلــی

حضــور یابنــد و بهصــورت گروهــی پسآزمــون (پرسشــنامه

و حمایتــی بیمــار را بــر عهــده داشــته باشــند ،حداقــل  18ســال

پرسشــنامه اضطــراب بــک بود.پرسشــنامه اضطــراب بــک :ارزیابــی

اضطــراب بــک) را تکمیــل کننــد .پرسشــنامه اطالعات شــخصی و

از خانــواده کــه کلیــه مســئولیتهای بهداشــتی ،درمانــی ،مراقبتــی

عالئــم اضطــراب در تشــخیص گذاریهــا و درمــان از اهمیــت

و حداکثــر  60ســال داشــته و قــادر بــه برقــراری ارتبــاط بــوده،
قبــ ً
ا در جلســات آموزشــی شــرکت نکــرده باشــند ،همینطــور

خاصــی برخــوردار اســت.

شناختهشــده و بســتری شــدن را نداشــته باشــند .معيارهــاي خــروج

معرفــی کردنــد کــه بهطــور اختصاصــی عالئــم شــدت اضطــراب

آیــرون بــک و همکارانــش ( )۱۹۹۰پرسشــنامه اضطــراب بــک را

ســابقه ابتــا بــه بیماریهــای جســمی جــدی یــا اختــال روانــی

بالینــی را در افــراد میســنجد .ایــن پرسشــنامه از اعتبــار روایــی

از مطالعــه شــامل :عــدم رضایــت بیمــار و یــا سرپرســت قانونــی

باالیــی برخــوردار اســت .ضریــب همســانی درونــی آن (ضریــب

وی بــه ادامــه شــرکت در جلســات ،دریافــت آمــوزش روانــی بــرای

آلفــا)  ،0/92اعتبــار آن بــا روش بــاز آزمایــی بــه فاصلــه یــک

خانــوادهیــا بیمــار در افــراد گــروه کنتــرل در ســیر (یــا قبــل از)

انجــام مطالعــه ،عــدم حضــور مراقــب اصلــی خانــواده در بیــش از

هفتــه  0/75و همبســتگی مادههــای آن از  0/30تــا  0/76متغییــر

مراقبــت و آمــوزش از ســایر مراکــز بــوده اســت.

ویژگیهــاي روانســنجی ایــن پرسشــنامه در طبقــات ســنی

اســت [ .]16در ایــران نیــز کاویانــی و همــکاران ( )2008در مــورد

دو جلســه متنــاوب یــا متوالــی جلســات آمــوزش خانــواده دریافــت

و جنســی جمعیــت ایرانــی بــه ترتیــب روایــی برابــر بــا ()0/72

بــه منظــور رعایــت اخــاق در پژوهــش بــه هــر دو گــروه اطمینان
داده شــد کــه اطالعــات آنهــا محرمانــه مانــده و صرفـ ًا جهــت کار

و پایایــی برابــر ( )0/83و ثبــات درونــی ( )α- 0/92را گــزارش

مراقــب اصلــی آنهــا رضایــت آگاهانــه اخــذ گردیــد .هــم چنیــن

تشــخیصی و عاملــی بــرای ایــن آزمــون ســنجیده شــده اســت کــه

کردهانــد [ .]25پنــج نــوع روایــی محتــوا ،همزمــان ،ســازه،

تحقیقاتــی اســتفاده خواهــد شــد و از سرپرســت بیمــاران و نیــز

همگــی نشــاندهنده کارایــی بــاالی ایــن ابــزار در اندازهگیــری

ایــن پژوهــش بــا کــد اخــاق IR.QUMS. .1397.113

شــدت اضطــراب میباشــد.

 RECبــه ثبــت رســیده اســت.

بــرای گروههــای آزمــون بــا حضــور مراقــب اصلــی ،هفتــهای

بــرای تجزی ـ ه و تحلیــل اطالعــات و :توصیــف متغیرهــای کمــی

در طــی هشــت جلســه مداخــات روانــی آموزشــی گروهــی را

متغیرهــای کیفــی از گــزارش فراوانــی و درصــد اســتفاده شــد.

برحســب شــرایط از میانگیــن (انحــراف معیــار) و یــا میانــه و بــرای

دو جلســه و هــر جلســه بــه مــدت 90دقیقــه برگــزار گردیــد.

بــرای مقایســه میانگیــن پیامدهــای کمــی از آزمــون تــی تســت،

دریافــت کردنــد و گــروه کنتــرل پــس از پیشآزمــون در ایــن

آنالیــز واریانــس و ضریــب همبســتگی پیرســون و بــرای مقایســه

مــدت هیچگونــه مداخلــهای دریافــت نکردند.محــدوده زمانــی

فاکتورهــای کیفــی بیــن گروههــای موردمطالعــه نیــز آزمــون کای

مطالعــه از مهرمــاه  97تــا شــهریور  98بــوده اســت .محیــط

دو و یــا آزمــون دقیــق فیشــر بــکار رفــت .بــرای مقایســه ارتبــاط

پژوهــش درمانگاههــای روانپزشــکی مرکــز آموزشــی درمانــی

بیــن اضطــراب در زمانهــای مــورد بررســی از روش تحلیــل

 22بهمــن شــهر قزویــن بود.جمعيــت موردمطالعــه شــامل خانــواده

واریانــس بــا انــدازههــای تکرارشــونده (Repeated measure

بیمــاران مبتالبــه بیمــاری دوقطبــی نــوع یــک مراجعهکننــده بــه

 )Anovaاســتفاده شــد .بــرای آنالیــز دادههــا از نرمافــزار SPSS

درمانگاههــای مراکــز آموزشــی درمانــی شــهرقزوین کــه شــرایط

نســخهی  20و نیــز مقــدار  p-value<0.05از نظــر آمــاری

شــرکت در پژوهــش را داشــتند ،بــرای گــردآوری دادههــا دو

معن ـیدار تلقــی شــد.

پرسشــنامهی دادههــای دموگرافیــک و پرسشــنامهی اضطراب بک

(جــدول )1خالصــهای از موضوعــات آمــوزش روانشــناختی بــه

در  2مرحلــه کــه شــامل پیــش از انجــام مداخلــه و پــس از انجــام

مشــارکتکنندگان را نشــان مــی دهــد.

مداخلــه اســتفاده شــد و از هــر دو گــروه ،تقاضــا شــد ،در جلسـهای
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جدول  :1خالصهای از موضوعات آموزش روانشناختی ارایه شده به مراقبان خانوادگی بیماران مبتالبه اختالل دوقطبی نوع یک

شماره جلسه

موضوع جلسه

1

آشنایی با اهداف جلسات آموزشی ،آشنایی با اصول و معیارهای بهداشت روان و نقش خانواده در توسعه و حفظ سالمت اعضای خانواده،
آشنایی با علل و عوامل مؤثر در ایجاد اختالالت روانی

2

آشنایی با اختالالت خلقی :تعریف ،سببشناسی ،عالئم و نشانهها ،انواع ،سیر و پیشآگهی

3

شیوه ارتباط با بیمار روانی ،نحوه مراقبت و چگونگی برخورد با عالئم و نشانههای بیماری بهویژه توهم ،هذیان ،پرخاشگری و حاالت
تهاجمی در بیماران ،ایمنسازی محیط زندگی بیمار و پیشگیری از حاالت تهاجمی و خودکشی و در صورت بروز ،چگونگی ارجاع به مراکز
درمانی مربوط و سایر نظامهای حمایتی

4

آشنایی با درمانهای دارویی ،عوارض داروها و مراقبتهای مربوط به آنها ،اهمیت درمان دارویی و نقش آن در پیشگیری از عود بیماری

5

آشنایی با درمانهای دارویی ،عوارض داروها و مراقبتهای مربوط به آنها ،اهمیت درمان دارویی و نقش آن در پیشگیری از عود بیماری

6

آموزش روشهای حل مسئله و مقابله صحیح

7

چگونگی انگ زدایی از بیماران مبتالبه اختالالت روانی

8

مروری بر مطالب ارایه شده در جلسات گذشته ،نتیجهگیری ،اختتام

نیــز خانـهدار  40/63درصــد بــود .بــر اســاس (جــدول  )2میانگیــن
میــزان اضطــراب در گــروه آزمایــش در پیــش آزمــون  37/44بــا
انحــراف معیــار  11/76و در گــروه شــاهد  29/53بــا انحــراف
معیــار  8/89و میانگیــن میــزان اضطــراب در گــروه آزمایــش در
پــس آزمــون  12/22بــا انحــراف معیــار  7/84و در گــروه شــاهد
 28/41بــا انحــراف معیــار  9/10بــود .و همینطــور میانگیــن میــزان
اضطــراب در گــروه آزمایــش در پیگیــری  6/69بــا انحــراف معیــار
 4/81و در گــروه شــاهد  27/31بــا انحــراف معیــار  9/44بــود.

یافته ها
بــر اســاس یافتــه هــای پرسشــنامه دموگرافیــک بیشــترین افــراد
مراقبــت کننــده از بیمــاران در گــروه آزمایــش خواهــران (43/75
درصــد) و در گــروه شــاهد همســران ( 40/63درصــد) از نظــر
جنســیت در گــروه آزمایــش  78/13درصــد زن و  21/88درصــد
مــرد و در گــروه شــاهد  75درصــد زن و  25درصــد مــرد بودنــد.
بیشــترین گــروه تحصیلــی در گــروه آزمایــش دیپلــم  62/5درصــد
و در گــروه شــاهد نیــز دیپلــم  68/75درصــد بــود .بیشــترین گــروه
شــغلی در گــروه آزمایــش خانـهدار 46/88درصــد و در گــروه شــاهد

ب در گروههای آزمایش و شاهد در زمانهای مورد بررسی
جدول  :2میانگین و انحراف معیار و سایر شاخصهای اضطرا 
شاهد

آزمایش
پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

تعداد

32

32

32

32

32

32

میانگین

37/44

12/22

6/69

29/53

28/41

27/31

میانه

36/0

9/50

5/0

27/50

26/00

25/50

انحراف معیار

11/76

7/84

4/81

8/89

9/10

9/44

واریانس

138/25

61/47

23/13

79/03

82/89

89/06

حداقل

12

2

1

14

11

10

حداکثر

59

31

24

48

47

49

پیگیــری بــا پیشآزمــون در گــروه آزمایــش برابــر  30.750اســت
کــه ســطح معنـیدار  0.000آن حاکــی از معنـیدار بــودن تفــاوت
بیــن دو مرحلــه اســت کــه پایــدار بــودن آزمایشهــا را نشــان
میدهــد .درحالیکــه در گــروه گــواه ایــن میــزان برابــر 1.094
اســت کــه ســطح معنــیداری  0.205نشــان میدهــد در گــروه
گــوه اثــر معن ـیدار نیســت( .جــدول .)3

در گــروه آزمایــش در مرحلــه پسآزمــون نســبت بــه پیشآزمــون
میــزان  25.219میــزان اضطــراب کاهــش پیداکــرده اســت کــه
ســطح معنــیداری  0.000آن نشــان از معنــیدار بــودن آن دارد
درحالیکــه در گــروه گــواه ایــن میــزان برابــر  1.125اســت
کــه ســطح معنــیداری  0.210را گــزارش میکنــد کــه نشــان
میدهــد در گــروه گــواه اثــر معنـیدار نیســت .همچنیــن مقایســه
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جدول  :3میانگین و انحراف معیار میزان اضطراب پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری در گروه آزمایش و شاهد

‘گروه

آزمایش

شاهد

انحراف معیار

سطح معنیداری

میانگین تفاوت ()I-J

مرحله

پیشآزمون

پسآزمون

25/219

*

2/491

0/000

پیشآزمون

پیگیری

30/750

*

2/123

0/000

پسآزمون

پیگیری

5/531

*

1/482

0/001

پیشآزمون

پسآزمون

1/125

0/411

0/210

پیشآزمون

پیگیری

2/219

0/542

0/100

پسآزمون

پیگیری

1/094

0/357

0/205

مطالع ـهی حاضــر وجــود دارد امــا فاصل ـهی زمانــی زیــاد بیــن دو
مقطــع زمانــی مذکــور در مطالعـهی مایــکل (بالفاصلــه بعــد و دو
ســال بعــد) ،توانســته اســت بــر شــدت بیمــاری و درنتیجــه میــزان
اســترس و اضطــراب مراقبیــن بیافزایــد و تأثیــر مداخالت آموزشــی
را کمتــر کنــد .یکــی از مــوارد مهــم دیگــر کــه بــه نظــر پژوهشــگر
باعــث ایجــاد تفــاوت در نتیج ـهی مطالع ـهی مایــکل و مطالعــه
حاضــر شــده اســت ،تفــاوت در بیماریهــای موردمطالعــه اســت
کــه از نظــر شــدت و ســیر بیمــاری و تأثیــر آنهــا بــر اســترس و
اضطــراب متفــاوت هســتند.
نتیجــه مطالعــه برنــارد و همــکاران ( )2006و همــکاران نشــان
داد کــه مداخلــه آمــوزش روانــی در بیمــاران دوقطبــی و بســتگان
آنهــا ،دانــش و اطالعــات بیمــاران و بســتگان را در مــورد بیمــاری
ارتقــاء میبخشــد .در پیگیــری یکســالهای کــه انجــام شــد
مشــکالت روانــی ناشــی از مراقبــت و ابــراز هیجانــی بــاال در
بســتگان بیمــار نیــز کاهــشیافتــه بــود [ .]23نتیجــه مطالعــه
پهلــوانزاده و همــکاران نشــان داد کــه برنامــه آمــوزش خانــواده
بهمنظــور کاهــش افســردگی ،اضطــراب و اســترس در مراقبیــن
خانوادگــی بیمــاران روانــی مؤثــر بــوده و ایــن امــر میتوانــد کیفیت
زندگــی بیمــاران و مراقبیــن را بهطــور بالقــوهای بهبــود و ارتقــاء
بخشــد [ .]24همچنیــن پژوهــش یاماگوچــی و همــکاران ()2005
نیــز نشــان داد کــه مداخــات آمــوزش روانــی میتوانــد فشــار
تجربهشــده و پریشــانی افــراد مراقــب را در خــرده مقیاسهــای
آشــفتگی خانــواده کــه از فقــدان اطالعــات دربــاره بیمــاری و
اضطــراب در مــورد آینــده ،فشــار ذهنــی و افســردگی حاصــل
از بیمــاری فــرد سرچشــمه میگیــرد را بــهطــور معنــیداری
کاهــش دهــد [ .]25پژوهــش ماگلیانــو و همــکاران ( )2005کــه
از مداخالتــی ماننــد بهبــود مهارتهــای حــل مســئله در خانــواده،
بهبــود مهارتهــای ارتباطــی در خانــواده ،فراهــم آوردن اطالعاتــی
در مــورد بیمــاری فــرد و درمــان آن و تشــویق اعضــا بــه درگیــر
شــدن در فعالیتهــای اجتماعــی اســتفاده کــرد ،نشــان داد کــه
ایــن مداخــات میتوانــد فشــار تجربهشــده توســط فــرد مراقــب

بحث
در مطالعــه حاضــر ســطح اضطــراب در مراقبــان بيمــاران مبتــا به
اختــاالت دوقطبــی نــوع یــک قبــل از مداخلــه آموزشــي باالبــود.
بســیاری از مطالعــات نشــان میدهــد کــه اعضــای خانــواده
بیمــاران روانپزشــکی ،بهویــژه مراقبیــن اصلــی در خانــواده ،اغلــب
از احساســات متوســط و شــدید ناراحتــی ،اضطــراب ،افســردگی و
مشــکالت اقتصــادی برخــوردار هســتند؛ ماننــد مطالعات شمســایی
و همــکاران ( ،]18[ )2019مجــرد کاهانــی و همــکاران ()1394
[ ]19و نویدیــان و همــکاران ( ]20[ )1395کــه بــا نتایــج مطالعــه
حاضــر همخوانــی داشــت .نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه
مداخــات آموزشــی روانــی گروهــی توانســت در کاهــش مشــکل
روانــی (اضطــراب تجربــهشــده) خانــواده بیمــاران مبتــا بــه
اختــال دوقطبــی نــوع  Iمؤثــر باشــد و باعــث کاهــش آن گــردد.
مطالعــه حاضــر نشــان میدهــد کــه در گــروه آزمــون نمــرات
اضطــراب بالفاصلــه پــس از اجــرای برنامــه آمــوزش روان گروهــی
بهطــور معنــیداری کاهــش یافــت .ایــن نتیجــه بــا بســیاری از
مطالعــات موردبررســی مانند دلــوی اصفهانــی و همــکاران ()1392
[ ،]13مجــرد کاهانــی و همــکاران ( ]19[ )1394و نویدیــان و
همــکاران ( ]20[ )1395و شمســایی و همــکاران (]18[ )2019
همخوانــی داشــت .در ایــن مطالعــات پــس از اجــرای مداخلــه
آموزشــی از میــزان اضطــراب مراقبیــن کاســته شــده بــود کــه
ایــن کاهــش در مقایســه بــا قبــل از آن معنــیدار بــود .تنهــا
مطالع ـهی مــک دانــل و همــکاران ( )2003بــا نتایــج مطالع ـهی
حاضــر همخوانــی نداشــت و پــس از اجــرای مداخلهی آموزشــی –
حمایتــی تفــاوت معنــاداری در میــزان اســترس و اضطــراب مراقبین
بیمــاران اســکیزوفرنی در مقایســه بــا قبــل از آن وجــود نداشــت
[ .]22احتمــا ًال تفاوتهــای موجــود در روش کار؛ بــهویــژه اجــزای
برنامــه ،نظیــر محتــوای آمــوزش ،بخشــی از ایــن تفــاوت را توجیــه
میکنــد .بــه اعتقــاد پژوهشــگر ،علیرغــم وجــود اشــتراکاتی
کــه بیــن محتــوا و روش آموزشــی مطالعــهی مایــکل جــی و
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بهداشــت روانــی بــرای خانوادههــای بیمــاران شــدید روانــی
کام ـ ً
ا ضــروری و مؤثــر اســت [ .]33 ,32 ،31بــه نظــر میرســد
تغییــر نگرشهــای مراقبــان نســبت بــه بیمــاری و دادن اطالعــات
صحیــح بــه آنهــا و گفتگــو و بحــث گروهــی بــا افــرادی کــه
آنهــا نیــز مشــکالتی ماننــد خودشــان دارنــد ،میتوانــد پریشــانی
آنهــا را کمتــر کنــد .هنگامیکــه بــه مراقبــان ،مهــارت حــل
مســئله آمــوزش داده میشــود؛ یــاد میگیرنــد بــا مشــکالتی
کــه مواجــه میشــوند ،چگونــه برخــورد نماینــد و بــ ه طــور
مؤثــری آنهــا را حــل نماینــد .مدیریــت اســترس نیــز بــه آنهــا
یــاد میدهــد کــه چگونــه نشــانگان اســترس خــود را بشناســند و
چگونــه بــا اســترسهای احتمالــی خــود بهخوبــی برخــورد نماینــد.
همــه ایــن مهارتهــا میتوانــد در گروههــای چنــد خانوادگــی،
بــدون وجــود بیمــاران انجــام شــود .ولــی در مــورد مهارتهــای
ارتباطــی بــه نظــر میرســد بهتــر اســت بیمــاران نیــز در جلســات
حضورداشــته باشــند تــا در حضــور درمانگــر تمریــن نماینــد و
رفتارهایشــان اصــاح شــود .ارائــه خدمــات گســترده و متنــوع فوق
باعــث میشــود کــه :رابطــه بیمــار بــا اعضــای خانــواده بهبــود
یابــد و بیمــاری کمتــر عــود کنــد درنتیجــه دفعــات بســتری در
بیمارســتان کاهــش مییابــد ،هزینــه درمــان بســتری تنــزل
خواهــد یافــت ،کیفیــت زندگــی بیمــار افزایــش مییابــد و نهایت ـ ًا
اضطــراب و فشــار مراقبیــن کاهــش مییابــد

را کاهــش دهــد [.]26
بــه نظــر میرســد یکــی از عللــی کــه باعــث افســردگی مراقبــان
میگــردد ،مقصــر دانســتن خــود در بیمــاری فــرد میباشــد
و هنگامیکــه آنهــا درمییابنــد روشهــای تربیتــی آنــان
نقشــی در بیمــار کــردن فــرد نداشــته و آنهــا مقصــر نیســتند ،از
افســردگی آنهــا کاســته میشــود .یکــی دیگــر از علــل افســردگی
مراقبــان ایــن اســت کــه آنهــا تمــام فکــر خــود را بــه بیمــار
اختصــاص میدهنــد ،هنگامیکــه یــاد میگیــرد زمانهایــی
را نیــز بــه خودشــان اختصــاص داده و مراقبــت از بیمــار را بــه
شــخص دیگــری بســپارند از افســردگی آنهــا کاســته میشــود.
دیگــر منبــع افســردگی مراقبــان ،دورنگــه داشــتن فــرد و متعاقب ـ ًا
خانــواده از اجتمــاع بــه علــت برخــی رفتارهــای بیمــار میباشــد.
همانطــور کــه پژوهشهــا نشــان دادهانــد بــی فعالیتــی بیمــار،
عــدم شــرکت وی در فعالیتهــای خانوادگــی ،کنــدی و بهداشــت
شــخصی ضعیــف در بیمــاران بیشــترین اضطــراب را بــرای اعضای
خانــواده بیمــار بــه همــراه دارد [ .]27،28بــه نظــر میرســد کــه
یکــی از علــل اضطــراب مراقبــان ،نگرانــی از آینــده بیمــار بعــد از
آنهــا میباشــد .معرفــی کــردن مؤسســات حمایتــی بــه آنهــا
و یــاددادن مهارتهــای حــل مســئله بــرای حــل مشــکالت
اقتصــادی در ایــن مــورد بســیار تأثیرگــذار میباشــد .یکــی دیگــر
از منابــع اضطــراب مراقبــان ،برخــی اعمــال و رفتارهــای بیمــار در
جمــع میباشــد ،بــه همیــن علــت ،خانــواده و مراقبــان همانطــور
کــه در قســمت افســردگی نیــز توضیــح داده شــد ،ســعی در
منــزوی شــدن و دورنگــه داشــتن فــرد بیمــار از اجتمــاع دارنــد
کــه همیــن امــر نیــز باعــث از دســت دادن بیشــتر حمایتهــای
اجتماعــی و اضطــراب و افســردگی و فشــار باالتــر میشــود.
بــر اســاس یافتههــای پژوهــش حاضــر ،مداخــات آموزشــی
روانــی گروهــی میتوانــد بــرای خانوادههــای بیمــاران مبتالبــه
اختــاالت دوقطبــی در نمونــهای از جامعــه ایرانــی اثربخــش
باشــد .ســایر کارآزماییهــای بالینــی کنترلشــده تصادفــی کــه
بــر روی مراقبیــن خانوادگــی بیمــاران روانــی در ســایر کشــورها
ازجملــه هنــد ،چیــن و ترکیــه انجــا م شــده ،تأییدکننــده آن اســت
کــه مداخلههــای آمــوزش روانــی ســاختاریافته و مــدون ،بســیار
مؤثرتــر از مراقبتهــای ســرپایی معمــول هســتند .بــر اســاس
ایــن گزارشهــا مداخلههــای آمــوزش روانــی بایــد مــداوم
باشــند و پیامدهــای آن بهطــور مــداوم مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد
[ .]31 ,30 ,29ایــن یافتههــا همســو بــا نتایــج ســایر تحقیقــات،
داللــت بــر ایــن امــر دارد کــه پیشبینــی و فراهــم نمــودن
اینچنیــن خدمــات آموزشــی روانــی در سیســتم ارایــه خدمــات

نتیجهگیری
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه در خانــواده فــرد مبتالبــه اختــال
روانــی تغییراتــی روی میدهــد کــه ســبب میشــود ســایر افــراد
خانــواده نیــز نتواننــد بــه حداکثــر توانایــی خــود درزمینــه شــغلی،
اجتماعــی یــا فعالیــت تفریحــی دســت یابنــد .ایــن خانوادههــا
اغلــب مجبورنــد کــه قســمت عمــدهای از وقــت خــود را صــرف
مراقبــت از عضــو مبتــا کننــد بعــاوه در ایــن خانوادههــا واهمــه
همیشــگی در مــورد احتمــال عــود بیمــاری و ایجــاد تغییــرات
ناگهانــی و غیرقابــل ا انتظــار در زندگــی اعضــای خانــواده وجــود
دارد .مراقبــت از بیمــار انــرژی خانــواده را تحلیــل میبــرد و موجــب
یــاس و اســتیصال ،درماندگــی ،افســردگی ،فرســایش و بــروز و یــا
تشــدید اختــاالت روانــی تنــی در دیگــر اعضــای خانــواده خصوص ًا
والدیــن و همســر بیمــار میگــردد .مراقبيــن خانوادگــي در پاســخ به
عالئــم و نشــانههاي اختــال روانــي و مراقبــت پيگيــر و مســتمر از
بيمــار روانــي در خانــه ،عــاوه بــر گرفتار شــدن در دام غــم و اندوه،
فقــدان ،داغدیدگــی ،خشــم و عصبانيت ،يــأس و نااميدي ،احســاس
شرمســاري و گنــاه ،تنشهــا و فشــارهاي ارتباطــي زيــادي را نيــز
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 تحقيقــات موجــود نشــان ميدهــد كــه.تجربــه و ابــراز میکننــد
تنــوع و شــدت نقشهــاي مراقبتــي ممكــن اســت منجــر بــه
، ازایــنرو.مشــكالت روانــي در مراقبيــن خانوادگــي بيمــار شــود
 حمايــت و رواندرمانــي،برخــي مداخــات درمانــي نظيــر آمــوزش
، اضطــراب،ميتوانــد تأثيــر چشــمگيري در كاهــش افســردگي
اســترس و كاهــش بــار روانــي مراقبيــن خانوادگــي داشــته باشــد
و تــا از هميــن طريــق زمينــه را بــراي افزايــش كيفيــت مراقبــت
 هــم بتوانــد ســطح ســامت جســماني و روانــي،فراهــم نمــوده
، بنابرايــن خانوادههــا نیــاز بــه اطالعــات.مراقبيــن را ارتقــاء بخشــد
 آمــوزش و مهارتهايــي بــراي كنــار آمــدن و كاهــش،حمايــت
 كــه نتيجــه آن ميتوانــد،دادن فشــار وارده بــه خودشــان دارنــد
بــه بهبــود ســير بيمــاري و كاهــش عــود اختــال فــرد مبتــا نيــز
.بيانجامــد

سپاسگزاری
ایــن مطالعــه بخشــی از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد مصــوب در
دانشــکده پرســتاری داننشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن و مصوب در
 در بیمارســتان39841 مرکــز کارآزمایــی بالینــی ایــران بــا شناســه
 لــذا تشــکر صمیمانــه از.بهمــن قزویــن انجــام شــده اســت22
دانشــکده پرســتاری و مامایــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه و
همــکاری خانــواده هــای محتــرم بیمــاران کــه بــدون همــکاری
 نهایــت سپاســگزاری را بــه عمــل،آنهــا ایــن تحقیــق ممکــن نبــود
.مــی آیــد
تضاد منافع
بدیــن وســیله نویســندگان تصریــح مــی نماینــد کــه هیــچ گونــه
.تضــاد منافعــی در خصــوص پژوهــش حاضــر وجــود نــدارد
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