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Abstract
Background & Aim: Epilepsy is the most common neurological disease in a chronic and
debilitating nature. In addition to the infected person, the disease also affects their family
members. Therefore, the present study was conducted to compare the effect of group training
family-centered empowerment program and self-compassion program on the perceived stress
and stigma of epilepsy patients’ care providers.
Materials & Methods: By simple random sampling, 60 primary caregivers in people with
epilepsy were selected and divided into two groups of experimental and control. The
measuring instruments were Cohen’s perceived stress questionnaire with a reliability of 0.87
and Fernandes’s stigma questionnaire with Cronbach's alpha of 0.82. To analyze the data,
repeated measures analysis of variance test have been conducted using SPSS version 20.
Results: Family-centered empowerment and self-compassion training in comparison with the
control group, were able to make significant changes in reducing perceived stress (p<0.001)
and social stigma (p<0.001). Also, there was no significant difference between the mean
score of self-compassion effectiveness and family empowerment group in perceived stress,
but there was a significant difference in social stigma variable (P<0.05) and self-compassion
treatment was more effective. Towards family-centered empowerment training had a social
stigma variable.
Conclusion: In general, the study indicated that family-centered empowerment program and
self-compassion one can be taken as effective interferences to mitigate perceived stress and
stigma of epilepsy patients’ care providers.
Keywords: Family-centered empowerment, Self-Compassion, Perceived stress, Stigma, Care
providers, Epilepsy
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بررسی مقایسهای تأثیرآموزش گروهی برنامه توانمندسازی خانوادهمحور و برنامه شفقت ورزی به
خود بر استرس ادراک شده و داغ اجتماعی مراقبین خانوادگی افراد مبتال به بیماری صرع
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چکیده
زمینه و هدف :صرع شایعترین بیماری عصب شناختی با ماهیتی مزمن و ناتوانکننده است .این بیماری عالوه بر فرد مبتال،
اعضای خانواده وی را نیز درگیر میکند .پژوهش حاضر با هدف مقایسه تأثیرآموزش گروهی برنامه توانمندسازی خانوادهمحور و
برنامه شفقت به خود بر استرس ادراک شده و داغ اجتماعی مراقبین خانوادگی افراد مبتال به بیماری صرع انجام شده است.
مواد و روشها :در این پژوهش نیمه تجربی ازنوع پیشآزمون-پسآزمون ،با نمونهگیری تصادفی ساده تعداد  28نفر از مراقبین
اصلی افراد مبتال به صرع در شهر کرد انتخاب و دردو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند .برای جمعآوری دادهها از
پرسشنامههای استرس ادراک شده کوهن و پرسشنامه داغ اجتماعی صرع استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با آنالیز واریانس با
اندازهگیری مکرر در نرم افزار آماری ( )SPSSنسخه  28انجام شد.
یافتهها :آموزش توانمندسازی خانواده محور و شفقت به خود در مقایسه با گروه کنترل ،توانستهبودند تغییرات معناداری در
کاهش استرس ادراک شده ( )p<8/881و داغ اجتماعی ( )p<8/881ایجاد نمایند .همچنین بین میانگین نمره اثربخشی شفقت به
خود با گروه توانمندسازی خانواده در استرس ادراک شده تفاوت معنادار وجود نداشت ولی در متغیر داغ اجتماعی تفاوت معنادار
وجود دارد ( (P>8/80و درمان شفقت به خود اثربخشی بیشتری نسبت به آموزش توانمندسازی خانوادهمحور در متغیر داغ
اجتماعی داشت.
نتیجهگیری :به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه توانمندسازی خانواده محور و رویکرد شفقت به خود میتواند به
عنوان مداخالتی مؤثر در کاهش استرس ادراک شده و داغ اجتماعی در مراقبین بیماران صرعی به کار رود.
کلید واژه ها :توانمندسازی خانوادهمحور ،شفقت به خود ،استرس ادراک شده ،داغ اجتماعی ،مراقبین ،صرع

مقدمه

وابستگی فرد به خانواده و سایر بستگان میگردد (،1

صرع یکی از شایعترین اختالالت عصبشناختی با

 .)2میزان شیوع صرع در جهان حدود نیم تا یک درصد

ماهیتی مزمن و ناتوانکننده است که به علت تخلیه

است ( .)3شیوع این اختالل را در ایران معادل 1/0

الکتریکی ناگهانی ،متناوب و بیش از حد نورونهای

درصد برآورد کردهاند ( .)4در مقایسه با سایر

عصبی مغزی به وجود میآید و موجب ناتوانی و

اختالالت مزمن ،وضعیت سالمت روان مراقبین بیماران
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 -1دانشجوی دکتری روانشناسی ،گروه روانشناسی ،واحدشهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.

بررسی مقایسهای تأثیرآموزش ...

واقع میتوان آنها را فراموششدههایی قلمداد کرد که

منفی بیشتری با فرد مبتال به صرع داشته باشند ،همچنین

با مشکالت عاطفی ،مثل اضطراب ،افسردگی ،تنهایی،

راینی و توماس ( )17در پژوهشی به بررسی استرس در

ناامیدی ،خشم و انزوا ،ترس و نگرانی مواجه هستند (،7

والدین کودکان مبتال به صرع پرداختند که نتایج نشان

 .)2صرع را میتوان بیماری مزمنی قلمداد کرد که نه

داد هزینه مالی بسیار باالی بیماری و مشکالت ارتباطی

فقط عملکرد شناختی و رفتاری فرد را مختل مینماید

ناشی از آن سبب بروز استرس و نگرانی ،ترس،

بلکه بهعنوان برچسبی اجتماعی میتواند بر زندگی وی

اضطراب ،افسردگی ،احساس گناه و خشم در آنان شده

سایه افکند ( .)0 ،1همچنین اثرات صرع فقط به خود

بود.آنها تأیید نمودند که از آنجایی که بیماری صرع

فرد مبتال محدود نیست؛ بلکه تمام اعضای خانواده و

هم بر فرد و هم بر خانواده آنها تأثیر میگذارد لذا

مراقبین خانوادگی آنان را نیز درگیر مینماید .این

بهتر است که بیشتر مداخالت روانی اجتماعی بر روی

مراقبین اغلب اعضای خانواده مانند والدین ،خواهر و

مراقبین خانوادگی آنها متمرکز باشد (.)10

برادر و یا همسر هستند ( .)18مطالعات نشان داده است

در کنار رویکردهایی که با هدف افزایش دانش و

که مراقبین بیماران صرع از جنبههای مختلف تحتفشار

آگاهی مراقبین از مفهوم بیماری و مراقبتهای بهداشتی

هستند؛ ترس از اینکه این بیماری ممکن است منجر به

استفاده میشود ،مداخالت روانشناختی الگوی

آسیب جدی یا مرگ شود ،نگرانی در مورد آینده بیمار

توانمندسازی خانواده محور و رویکرد شفقت به خود از

در نبود مراقب اصلی و نگرانی در مورد اینکه بیمار

جمله رویکردهایی میباشند که به نظر میرسد به دنبال

چگونه زندگی خود را مدیریت نماید .این مسئله سبب

افزایش تواناییهای شناختی ،شخصیتی و هیجانی در

میشود بار مراقبتی سنگین در مراقبین احساس شود

جهت کاهش استرس ادراکشده و داغ اجتماعی

( .)11از سوی دیگر ،نگرشهای منفی اجتماعی ،تغییر

مراقبین میباشند Won .و همکاران توانمندسازی را در

در روابط درون خانوادگی ،نگرانی در مورد فرد بیمار

گیرکردن مددجویان و خانواده آنها در تصمیمگیری

و هزینههای مالی از جمله منابع فشار در مراقبین هستند

برای ارتقاى سطح سالمتی تعریف میکند که الزمه آن

که سبب میشوند این افراد استرس بیشتری را ادراک

داشتن قدرت یا توانایی برای گرفتن تصمیم است.

نمایند ( .)12در بسیاری از موارد نیز مراقبین تالش

توانمندسازی به مددجو در فهم نیازها و روش برطرف

میکنند تا صرع را پنهان نمایند؛ چراکه این مسئله

سازی آنها بهصورت آگاهانه با استفاده از روش حل

میتواند پیامدهای اجتماعی مختلفی را برای آنها به

مسئله ،افزایش خوداتکایی و ایجاد اعتماد به نفس نیز

همراه داشته باشد ()13؛ بهعبارتدیگر ،صرع برای این

کمک میکند (.)11

خانوادهها نوعی داغ اجتماعی تلقی میشود ( )14که

رویکرد شفقت به خود شامل گسترش و بسط

این ننگ و شرم مداوم خانواده به دلیل داشتن بیمار

محبت ،عشق و درک فرد نسبت به درد و رنجهای

دارای صرع بر الگوهای ارتباطی بین اعضای خانواده

خودش است ( .)28این رویکرد نقش مؤثری در

تأثیرگذار است ( .)10در این راستا نتایج مطالعهای ()12

افزایش بهزیستی روانشناختی و احساس درماندگی

نشان داده است که ادراک داغ اجتماعی باالتر سبب

( )21 ،22و نیز کاهش احساس شرم و گناه در افراد

میشود والدین ،مشکل صرع فرزند خود را از دیگران

دارد ( .)23 ،24درحالیکه پژوهشهای متعدد نشان

30
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دارای صرع کمتر موردتوجه قرار گرفته است ( .)0در

پنهان کرده ،عاطفه منفی بیشتری تجربه کنند و روابط

مریم چرامی

داده است که این مداخله ،نقش مؤثری در کاهش

نفر گروه آزمایشی آموزش برنامه توانمندسازی خانواده

احساس اضطراب ،افسردگی و تابآوری ( )20در

محور 28 ،نفر گروه آزمایشی شفقت به خود و  28نفر

بیماران مبتال به صرع دارد ،لذا با توجه به اینکه اکثر

گروه کنترل).

بیماران صرع بوده است تا مراقبین بیماران مبتال به صرع

میانگین فرضی در متغیرهای وابسته استرس ادراک شده

و تاکنون کمتر مطالعهای به مقایسه نتایج دو مداخله

(باالتر از  )20و داغ اجتماعی (باالتر از  ،)28نداشتن

روانشناختی بر مراقبین بیماران مبتال به صرع پرداخته

اختالل روانی (طبق پرونده پزشکی و نظر پزشک معالج

است این پژوهش بر آن است تا درمانهای

کلینیک) ،عدم دریافت خدمات روانشناختی یا

روانشناختی توانمندسازی خانواده محور و شفقت به

روانپزشکی بهصورت همزمان ،تمایل به شرکت در

خود را در کاهش استرس ادراکشده و داغ اجتماعی

پژوهش ،سواد خواندن و نوشتن و معیارهای خروج،

مراقبین خانوادگی افراد مبتال به بیماری صرع ،مقایسه

داشتن غیبت بیش از یک جلسه در برنامه و عدم تمایل

کند.

به ادامه حضور در پژوهش در نظر گرفته شد.
پس از کسب رضایت آگاهانه و کتبی از مراقبین،

مواد و روشها

پرسشنامههای استرس ادراک شده  Cohenو پرسشنامه

این مطالعه یک تحقیق نیمه تجربی است که در سال

داغ اجتماعی صرع  Fernandesبا راهنمایی پژوهشگر

 1311در کشور ایران با هدف بررسی مقایسهای تأثیر

توسط مراقبین بیماران تکمیل گردید (پیشآزمون) .در

آموزش گروهی برنامه توانمندسازی خانواده محور و

ادامه پس از تخصیص تصادفی نمونهها به دو گروه

برنامه شفقت ورزی به خود بر استرس ادراکشده و

آزمایش و یک گروه کنترل ،هر دو گروه آزمایش هر

داغ اجتماعی مراقبین خانوادگی افراد مبتال به بیماری

کدام به مدت  0جلسه  18دقیقهای در جلسات آموزش

صرع طراحی گردید و دارای کد اخالق

گروهی مورد نظر در مرکز درمانی که شامل برنامههای

 IR.IAU.SHK.REC.1399.007است .جامعه آماری

مداخالتی بر اساس گامهای برنامه توانمندسازی

پژوهش نیز کلیه مراقبین افراد مبتال به صرع شهر

خانواده محور و برنامه شفقت ورزی به خود بود،

شهرکرد بودند ،جامعه پژوهش برای غربالگری و

حضور یافتند .گروه آزمایش اول ،آموزش

گزینش دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل  388نفر

توانمندسازی خانواده محور ،گروه دوم ،آموزش

بود ،که تعداد  28نفر مراقب خانوادگی که در

شفقت به خود و گروه کنترل هیچگونه آموزشی را

پاسخگوییشان به پرسشنامه خودکارآمدی و

دریافت نکرد .بالفاصله در پایان جلسه هشتم،

تابآوری ،نمره باالتر از میانگین فرضی را دریافت

پرسشنامههای استرس ادراک شده و داغ اجتماعی

نمودند (در متغیرهای وابسته استرس ادراک شده نمره

مجدداً توسط آزمودنیهای دو گروه آزمایش و گروه

باالتر از  20و در داغ اجتماعی نمره باالتر از  ،)28به

کنترل تکمیل شد (پیشآزمون) .سپس چکلیستهای

صورت تصادفی ساده انتخاب و در سه گروه قرار

خود گزارش دهی تحویل مراقبین گردید تا برنامههای

گرفتند ،بدین صورت که اسامی این افراد نوشته و به

آموزشدیده را در طی دو ماه در منزل انجام دهند .بعد

صورت قرعهکشی افراد در سه گروه قرارگرفتند (28

از دو ماه پیگیری برنامهها ،مجدداً پرسشنامههای استرس
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مطالعاتی که در این زمینه انجام شده بیشتر بر روی خود

معیارهای ورود به مطالعه شامل کسب نمره باالتر از

بررسی مقایسهای تأثیرآموزش ...

قرار گرفته و تکمیل گردید (پیگیری) .پژوهشگر برای

بیشتری می باشد .آلفای کرونباخ برای این مقیاس در

رعایت موازین اخالقی پژوهش ،بعد از اتمام مداخله در

مطالعه  Cohenو همکاران  8/04بود ( .)22آلفای

دو گروه آزمون در طی  2جلسه عمومی تمامی موارد

کرونباخ در پژوهش حاضر  8/07به دست آمد.

توانمندسازی را برای مراقبین خانوادگی و بیماران آنها

پرسشنامه داغ اجتماعی :پرسشنامه داغ اجتماعی

در گروه کنترل اجرا نمود و مطالب آموزشی در اختیار

صرع توسط  Fernandesو همکاران ساخته شده است.

آنها گذاشته شد و تلفن پژوهشگر نیز به منظور

این پرسشنامه  24سؤال دارد و بهصورت لیکرت چهار

دریافت راهنمایی بیشتر در اختیار آنان قرار گرفت .داده

درجهای از  1تا  4نمرهگذاری میشود که حداقل نمره

ها پس از جمعآوری تحت نرمافزار  SPSSنسخه28

 24و حداکثر  12است و نمره باالتر نشانگر داغ بیشتر

تحلیل شدند .پس از تحلیل اطالعات جمعیت شناختی،

است Fernandes .و همکاران اعتبار محتوا و ثبات

با استفاده از روشهای آمار توصیفی اقدام گردید.

درونی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کردند (.)27

سپس به بررسی پیشفرضهای آزمونهای پارامتریک

پایایی این مقیاس در مطالعه آنان با استفاده از روش

پرداخته شد؛ لذا به نتایج آزمون کولموگروف –

آلفای کرونباخ  8/00گزارش شد .آلفای کرونباخ در

اسمیرنف مبتنی بر نرمال بودن توزیع نمرات نمونه و

پژوهش حاضر  8/02به دست آمد.

نتایج آزمون لوین مبتنی بر تساوی واریانسها در مورد

بسته توانمندسازی خانواده محور :توانمندسازی

متغیر وابسته استرس ادراک شده و داغ اجتماعی

خانواده محور بسته آموزشی است که بهصورت

پرداخته شد .آنگاه در بخش آمار استنباطی ،از تحلیل

گروهی طی  0جلسه اجرا شد .این برنامه آموزشی در

آزمون واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده شد .برای

پژوهشهای متعدد بررسی و اثربخشی آن بر جنبههای

اندازهگیری و سنجش متغیرهای موردنظر از ابزار زیر

مختلف زندگی بیماران مزمن تائید شده است محتوای

استفاده شد.

آن شامل (تهدید درک شده با دو رویکرد حساسیت

پرسشنامه استرس ادراک شده :این پرسشنامه توسط

درک شده و شدت درک شده ،خودکارآمدی ،عزت

 Cohenو همکاران تهیه شده است بر اساس طیف 0

نفس و ارزشیابی) تدوین شد .خالصهای از جلسات

درجهای لیکرت (صفر= هرگز تا  =4بسیاری از اوقات)

اجرا شده به شرح زیرجدول است (جدول .)1

نمرهگذاری میگردد .حداقل نمره صفر و حداکثر نمره
جدول  :1جلسات برنامه توانمندسازی خانواده محور
ترتیب جلسات

خالصه محتوای جلسات
سازماندهی جلسات ،توجیه آزمودنیها ،آشنایی اعضای
گروه ،بیان مقررات ،اجرای پیش آزمودن .توضیح در مورد

جلسه اول

بیماری صرع و انواع آن ،سببشناسی ،میزان ناتوانیهای

روش
سخنرانی پرسش و پاسخ بحث گروهی
و به اشتراکگذاری تجربیات مراقبین

متخصص نورولوژی

ارائه پاورپوینت

پژوهشگران

ناشی از صرع ،داروهای مرتبط با صرع ،خطرات ناشی از
عدم تبعیت از درمان
جلسه دوم
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مسئول

-تحویل کتابچه آموزشی

تشخیص مشکل ،تبیین اهداف دستهبندی و اولویتبندی

 -سخنرانی ،پرسش و پاسخ

اهداف ،ارائه راهحلها و انتخاب بهترین راهحل) ،آموزش

بحث و به اشتراکگذاری تجربیات
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ادراک شده و داغ اجتماعی در اختیار نمونههای تحقیق

 02است که نمره باالتر نشانگر استرس ادراکشده

مریم چرامی

مراقبین

تن آرامی

 آموزش تن آرامی و ریلکسیشنجلسه سوم

سخنرانی ،بحث گروهی

اصالح افکار منفی و غیرمنطقی و نیز باورهای غلط در زمینه

ارائه پاورپوینت ،مشاوره و پیگیری

صرع و علل بروز آن ، ،راهکارهای افزایش عزت نفس

تلفنی در منزل
سخنرانی ،به اشتراک گزاری تجربیات

توضیح در زمینهی مدیریت رفتاری بیماران صرع ،آموزش

مراقبین ،پرسش و پاسخ

درزمینه ی نحوه رفتار هنگام بروز حمله صرع

پژوهشگران

ارائه سی دی آموزشی

مدیریت هیجانات منفی (مدیریت استرس و خشم) شامل
جلسه پنجم

تعریف استرس ،نقش افکار و باورها بر ادراک میزان تنشزا

سخنرانی ،بحث گروهی ،مشاوره

بودن رویدادها ،نقش خود گویی منفی در مدیریت استرس

پیگیری تلفنی

پژوهشگران

و جایگزین کردن آن با خود گویی مثبت
جلسه ششم

برگزاری جلسه حل مسئله ،با هدف شناخت مشکل توسط

سخنرانی،بحث گروهی به همراه پرسش

خود افراد و ارائه راهحل توسط خودشان ،آموزش

و پاسخ ،ارائه پاورپوینت

راهبردهای مقابلهای سازنده با استرس
جلسه هفتم

جلسه هشتم

معرفی تابآوری ،عوامل مؤثر بر تابآوری ،تأثیر هیجانات

سخنرانی ،پرسش و پاسخ

بر تابآوری ،نقش خود گویی های منفی در کاهش

ارائه جزوه آموزشی

تابآوری ،مرور مجدد حل مسئله برای افزایش تابآوری.

مشاوره

معرفی خودکارآمدی و ارائه راهحل برای افزایش

سخنرانی ،بحث گروهی

خودکارآمدی با بحث گروهی

ارائه پاورپوینت

بسته آموزشی شفقت به خود :در این پژوهش 0

پژوهشگران

پژوهشگران

پژوهشگران

شرح جلسات در جدول زیر ارائه شده است (جدول)2

جلسه آموزش شفقت به خود بهصورت گروهی بر
اساس اصول شفقت درمانی اجرا شد ( .)20گردید.
جدول :2جلسات برنامه شفقت ورزی
ترتیب جلسات

روش

خالصه محتوای جلسات
سازماندهی جلسات ،توجیه آزمودنیها ،آشنایی اعضای گروه،
بیان مقررات ،اجرای پیش آزمودن .توضیح چگونگی عملکرد

جلسه اول

ذهن و اینکه چگونه و چرا اختالل در عملکرد آن پیش میآید.
توضیح و تشریح شفقت :شفقت چیست و چگونه میتوان از
طریق آن بر مشکالت فائق آمد .توضیح در مورد خودکارآمدی

مسئول

سخنرانی
بحث گروهی
بارش فکری

پژوهشگران

ارائه پاورپوینت

و تابآوری
جلسه دوم

تفکر درباره شفقت نسبت به دیگران ،توجه و تمرکز بر شفقت،
تفکر شفقتآمیز ،رفتار شفقتآمیز.

سخنرانی ،بحث گروهی و کار عملی

پژوهشگران

افزایش گرمی و انرژی ،ذهن آگاهی ،پذیرش ،خرد و قدرت،
جلسه سوم

گرمی و عدم قضاوت ،پذیرش هیجانات نامطلوب نظیر

سخنرانی

استرس،آموزش ریتم تنفسی تسکین دهنده ،آموزش

کار عملی

تصویرسازی مشفقانه و تصویرسازی هدایت شده برای مقابله با

آموزش با پاورپونت

پژوهشگران

استرس
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جلسه چهارم

پژوهشگران

بررسی مقایسهای تأثیرآموزش ...

بیان مفهوم تابآوری ،تمرین هوشیاری ،ذهن آگاهی ،بررسی

جلسه چهارم

معایب ،آموزش پذیرش مسائل و پذیرش تغییرات پیش رو و

تمرینات عملی

تحمل شرایط سخت و چالشبرانگیز ،توجه به متغیر بودن روند

تکنیک صندلی مشفق

زندگی و مواجهشدن افراد با چالشهای مختلف ،استفاده از

ارائه جزوه آموزشی

تکنیک صندلی مشفق برای پرورش تابآوری ،بینش و

پرسش و پاسخ

پژوهشگران

توانمندیهای شخصی.
بیان مفهوم خودکارآمدی ،بررسی شرم ،احساس گناه و تحقیر
به عنوان عوامل کاهنده احساس خودکارآمدی ،تمایز خود
اصالح گری مشفقانه از حمله به خود ناشی از شرم ،آموزش

پاورپونت آموزشی

استدالل و کسب بینش در زمینه باورها ،آموزش رشد احساسات
جلسه پنجم

ارزشمند و متعالی ،ایجاد احساسات ارزشمندی در خود فرد تا
بتواند برخورد مناسب و کارآمدی با محیط داشته باشد ،آموزش
مسئولیتپذیری به عنوان مؤلفه اساسی شفقت ورزی به خود با

سخنرانی

پژوهشگران

آموزش از طریق انجام تمرینات عملی
و سی دی آموزشی مشاوره تلفنی

هدف ایجاد تفکر خود انتقادی برای کسب دیدگاهها و
احساسات جدید و کارآمد در برخورد با موقعیتهای مختلف.
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم

انجام تمرین رنگ شفقت ،صدا و تصویر شفقت ،نامهنگاری بر

سخنرانی و پاورپونت

اساس شفقت

کار گروهی عملی

نامهنگاری شفقت ورز ،تمرین خشم و شفقت ،تمرین ترس از

انجام تمرینات عملی

شفقت ،آمادگی برای خاتمه گروه.

سخنرانی

بحث و خالصه کردن نتایج  ،اجرای پسآزمون.

سخنرانی ،مشاوره و اجرای پرسشنامه

یافتهها

پژوهشگران
پژوهشگران
پژوهشگران

بیشترین مراقبین را نیز والدین تشکیل میدادند،

آزمودنیها شامل  28نفر از مراقبین اصلی مبتالیان
به بیماری صرع بودند .یافتههای جمعیت شناختی نشان

آزمونهای آماری نشان داده هر دو گروه از نظر
اطالعات دموگرافیک همگن بودند (.)P<8/80

داد بیشترین فراوانی در هر دو گروه در تحصیالت فوق

در جدول  3نتایج میانگین و انحراف معیار استرس

دیپلم و لیسانس است ،از لحاظ سن نیز بیشترین فراوانی

ادراک شده و داغ اجتماعی برای هر سه گروه در سه

در هر دو گروه در سنین بین  31تا  30سالگی بود و

مرحله ارائه شده است.

جدول  :3میانگین و انحراف معیار استرس ادراک شده و داغ اجتماعی در گروههای مورد مطالعه
گروه شفت ورزی

متغیرها

گروه توانمندسازی

گروه کنترل

زمان
میانگین

استرس
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انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

قبل از مداخله

(31/08)3/07

(31/30)3/00

(31/08)4/01

پس از مداخله

(34/20)4/82

(32/20)2/10

(48/88)4/23

 2ماه پس از مداخله

(34/28)4/14

(38/78)3/07

(31/00)4/01
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باورهایی که هیجانات غیرمفید را به همراه خود دارند ،مزایا و

سخنرانی

مریم چرامی

داغ اجتماعی

قبل از مداخله

(21/38)3/20

(21/18)3/30

(78/28)2/08

پس از مداخله

(28/08)0/21

(20/10)4/30

(78/18)3/21

 2ماه پس از مداخله

(01/40)7/48

(24/38)4/70

(78/88)0/77

را نشان میدهد .قبل از اجرای آزمون ،ابتدا

باکس و فرض کرویت ماچلی بررسی و در این زمینه

پیشفرضهای آن ،شامل فرض برابری واریانس با

محدودیتی وجود نداشت .همچنین به علت عدم تفاوت

استفاده از آزمون لوین ،فرض نرمال بودن توزیع نمرات

معناداری در پیشآزمون ،نیازی به کنترل اثرات

با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ،فرض

پیشآزمون نبود.

جدول :5تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مداخالت توانمندسازی و شفقت ورزی بر میزان استرس ادراکشده و داغ اجتماعی
مؤلفهها

استرس ادراک شده

داغ اجتماعی

شاخصهای

مجموع

درجه

میانگین

آماری

مجذورات

آزادی

مجذورات

گروهبندی

1834/83

2

017/87

خطا

2041/72

07

44/01

گروهبندی

1432/27

2

710/33

خطا

2120/02

07

01/37

F
11/01

13/10

سطح
معناداری
8/888

8/88

اندازه اثر

توان
آزمون
8/11

8/20

8/11

8/32

با توجه به نتایج جدول  4بین میانگین سه گروه در

مراحل و کدام گروهها وجود دارد از آزمون تعقیبی

متغیرهای وابسته (استرس ادراک شده و داغ اجتماعی)

استفاده شده است که نتایج در جدول ( )0ارائه شده

در سطح خطای  8/80تفاوت معنادار وجود دارد .به

است.

منظور بررسی این مسئله که تفاوت در کدام یک از
جدول  :4بررسی تفاوتهای دوبهدو بین مراحل و گروههای مختلف در متغیر استرس ادراک شده و داغ اجتماعی
تفاوت میانگینها
زمان

معیار

پسآزمون

3/11

8/23

8/888

پیگیری

4/23

8/21

8/888

پیگیری

8/71

8/24

8/81

توانمندسازی خانواده محور

2/81

1/21

8/31

کنترل

-3/72

1/21

8/881

توانمندسازی خانواده محور

کنترل

-0/70

1/21

8/888

پیشآزمون

پسآزمون

3/11

8/34

8/888

پیگیری

4/10

8/24

8/888

پیگیری

1/83

8/07

8/23

پیشآزمون
پسآزمون

گروه

خطای انحراف

مقدار معناداری

شفقت به خود

زمان
پسآزمون
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جدول  4نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر

یکسانی ماتریس واریانسها با استفاده از آزمون ام

بررسی مقایسهای تأثیرآموزش ...

گروه

شفقت به خود
توانمندسازی خانواده محور

توانمندسازی خانواده محور

-3/22

1/38

8/84

کنترل

-2/11

1/38

8/888

کنترل

-3/20

1/38

8/82

پیشآزمون با پسآزمون و پیگیری تفاوت معنادار

خانواده محور با گروه کنترل نیز تفاوت معنادار یافت

وجود دارد و نمرات استرس ادراک شده در مرحله

وجود داشت .بنابراین میتوان گفت درمان شفقت به

پسآزمون کاهش یافته است؛ همچنین بین مرحله

خود نسبت به آموزش توانمندسازی خانواده محور در

پسآزمون و پیگیری نیز تفاوت معنادار وجود دارد و

کاهش داغ اجتماعی ،اثربخشی بیشتری دارد.

میتوان گفت اثرات دو رویکرد در مرحله پیگیری
پایدار بوده است .مقایسه بین گروههای مختلف نشان

بحث و نتیجهگیری

داد ،بین گروه شفقت به خود و نیز گروه توانمندسازی

نتایج مطالعه حاضر نشان داد آموزش گروهی برنامه

خانواده محور با گروه کنترل در استرس ادراک شده

توانمندسازی خانواده محور و شفقت ورزی به خود،

تفاوت معنادار وجود دارد ( .)p<8/881و نمرات

تغییرات معناداری را در کاهش استرس ادراک شده

استرس ادراک شده در دو گروه آزمایش کاهش یافته

مراقبین بیماران مبتال به صرع ایجاد نموده است که با

است؛ اما بین گروه شفقت به خود با گروه

نتایج پژوهشهای طاهرپور و همکاران ( Neff ،)21و

توانمندسازی خانواده تفاوت معنادار یافت نشد.

 )38( Fasoکه نشانگر تأثیر شفقت ورزی بر استرس و

( (P >8/80بنابراین میتوان گفت بین اثربخشی شفقت

نتایج پژوهش اعتمادیفر و همکاران ( )31که نشانگر

به خود با گروه توانمندسازی خانواده در استرس

تأثیر توانمندسازی خانوادهمحور بر استرس مراقبین

ادراک شده تفاوت معنادار وجود ندارد و هر دو

بیماران مبتال به صرع بود ،همسو است.
همچنین نتایج نشان داد بین اثربخشی شفقت ورزی

مداخله اثربخش بودهاند.
همچنین در متغیر داغ اجتماعی ،بین مرحله

به خود با توانمندسازی خانواده محور در استرس

پیشآزمون با مرحله پسآزمون و نیز مرحله پیگیری

ادراک شده ،تفاوت معناداری وجود ندارد .برنامه

تفاوت معنادار وجود دارد ( .)p<8/881و نمرات داغ

توانمندسازی خانوادهمحور با هدف افزایش دانش،

اجتماعی در مرحله پسآزمون و پیگیری کاهش

درک استرس و تهدید  ،افزایش خودکارآمدی و عزت

معناداری را نشان داده است؛ اما بین مرحله پسآزمون و

نفس تدوین شده است .این برنامه آموزشی ،شدت

پیگیری تفاوت معنادار مشاهده نشد .نتایج مقایسه بین

ادراک استرس به میزان دانش ،آگاهی و شناخت افراد

گروههای مختلف نشان داد ،بین گروه شفقت به خود با

خانواده از ماهیت بیماری بستگی دارد و باور بر این

گروه توانمندسازی خانواده محور و گروه کنترل در

است که افزایش آگاهی در این زمینه ،منجر به کاهش

داغ اجتماعی تفاوت معنادار وجود دارد و نمرات داغ

شدت استرس خواهد شد (.)32

اجتماعی در گروه شفقت به خود نسبت به گروه

از سوی دیگر یکی از مفاهیم مطرح در این

توانمندسازی خانواده محور و گروه کنترل کاهش

رویکرد ،آموزش حل مسئله است .روشهای مقابله از
جمله حل مسئله ،روشهایی برای مقابله با استرس
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نتایج جدول ( )0نشان میدهد بین مرحله

بیشتری یافتهاند؛ همچنین بین گروه توانمندسازی

مریم چرامی

استرس میتواند ضمن مدیریت درست استرس ،ادراک

اجتنابناپذیر و احساس شکستی که هر فرد ممکن

فرد نسبت به استرس را نیز تغییر دهد ،یعنی با مسائل و

است در طول زندگی تجربه نماید ،از طریق سرزنش و

مشکالت برخورد منطقی میکنند و ادراک مثبتی از

خود انتقادی بیرحمانه ،احساس طردشدگی و انزوا و

استرس دارند ( .)34بنابراین میتوان گفت آموزش

نیز همانندسازی افراطی با افکار و هیجانات ادامه پیدا

توانمندسازی خانواده محور رویکردی مؤثر در کاهش

نمیکند؛ بلکه با ایجاد نگرشی حمایتگرانه و

استرس ادراک شده است.

تصویرسازی مشفقانه نسبت به خود سبب میگردد فرد

 Learyو همکاران ( )30بر این باورند که شفقت به
خود در سه موقعیت شامل رویارویی با رویدادهای

انگیزه بیشتری برای حل در نهایت میتواند میزان
ادراک استرس را کاهش دهد (.)37

منفی ،یادآوری مجدد رویدادهای منفی گذشته و

بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،آموزش گروهی

انتظار وقوع حوادث منفی ،با تجربه کمتر عواطف منفی

برنامه توانمندسازی خانواده محور و شفقت ورزی به

مرتبط بوده و سبب تقویت توانایی فرد در رویارویی

خود بر مراقب اصلی مبتالیان به صرع ،تغییرات

کارآمد با عواطف منفی میگردد .افرادی که میتوانند

معناداری را در کاهش داغ اجتماعی این افراد ایجاد

شفقت به خود داشته باشند ،نقش و مسئولیت بیشتری

نموده است .این نتایج با نتایج پژوهش  )23( Bakerکه

در مواجهه با رویدادهای منفی دارند و قادرند

نشانگر تأثیر شفقت به خود بر داغ اجتماعی بود ،همسو

رویدادهای منفی را آنچنانکه هستند درک کنند؛

است بااینحال پژوهشی که به بررسی آموزش

آنها نشخوار فکری کمتری در زمینه همین رویدادهای

توانمندسازی خانوادهمحور بر داغ اجتماعی پرداخته

منفی دارند و در نتیجه در رویارویی با اشتباهات

باشد یافت نشد .همچنین نتایج نشان داد درمان شفقت

گذشته کمتر استرس را تجربه میکنند.

ورزی به خود نسبت به آموزش توانمندسازی خانواده

از سوی دیگر ،به دالیل مختلف میتوان شفقت به

محور ،اثربخشی بیشتری در کاهش داغ اجتماعی دارد.

خود را یک روش مقابلهای هیجانمدار سازنده قلمداد

اولین مسئله که در بیان اثربخشی هر دو رویکرد باید

کرد چرا که الزمه شفقت به خود ،آگاهی به هشیارانه

به آن توجه شد ،آن است که هر دو رویکرد به صورت

از هیجانات خود است ( ،)32بنابراین میتوان گفت این

گروهی ارائه شدند ،حضور در گروه و بیان ترسها و

آگاهی مانع از اجتناب از احساسات دردناک و

دغدغههای مشترک ،احساس شرم و غیرعادی بودن

ناراحتکننده میشود و سبب میشود فرد با مهربانی،

خانواده را کاهش میدهد و افراد متوجه میشوند که

فهم و احساس اشتراکات انسانی آنها را درک کرده و

افراد زیادی وجود دارند که شرایط مشابه آنان دارند و

به آنها نزدیک شود؛ بنابراین میتوان انتظار داشت که

لذا نباید احساس طردشدگی و انزوا نمایند.

هیجانهای منفی نظیر استرس تعدیلشده ،به احساسات

بررسی داغ اجتماعی در مراقبین بیماران صرع نشان

مثبتتری بدل شوند و به فرد فرصت بررسی دقیقتر

میدهد این داغ دو جنبه دارد :احساس شرم و داغ به

شرایط و انتخاب راهبردهای مدیریت و مقابلهای

علت احساس عدم توانایی کنترل فرد در هنگام تشنج و

مؤثرتر را بدهند (.)21

ترس از نشان دادن بیمار که در بسیاری از موارد سبب
میشود مراقبین فرد دارای صرع را پنهان نمایند (.)30
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میباشند ( .)33بهکارگیری راهبردهای درست مقابله با

در افرادی که شفقت به خود باالتری دارند ،درد

بررسی مقایسهای تأثیرآموزش ...

نسبت به فرد مبتال به صرع وجود دارد که سبب میشود

ناشی از شرایط بیماری و مراقبت از فرد بیمار ،احساس

فرد بیمار نوعی تهدید برای دیگران قلمداد شود (.)17

شرم و داغ نکنند و آن را به عنوان بخشی از تجربه

بنابراین توانمندسازی اعضای خانواده میتواند سبب

انسانی بپذیرند.

شود که این افراد با دانش بیشتری با افراد پیرامون

در نهایت باید گفت تأکید مستقیم درمان شفقت

برخورد کنند و به جای پنهان کردن فرد بیمار در مورد

ورزی بر احساس شرم و خود انتقادی ،اصالح باورهای

ماهیت این اختالل و محدودیتهای این افراد توضیح

مرتبط با شرم ،تمرکز بر شفقت به خود ،توانست اثرات

دهند و خود نیز به اصالح باورهای غلط مرتبط با

بیشتری را بر روی داغ اجتماعی در مقایسه با برنامه

اختالل صرع بپردازند .از سوی دیگر ،توضیح در مورد

توانمندسازی خانواده محور داشته باشد.

نحوه مدیریت فرد در هنگام بروز حمالت تشنج ،بایدها

نتایج این مطالعه نشان داد که اجرای برنامه

و نبایدها در این زمینه میتواند از داغ مرتبط با عدم

توانمندسازی خانواده خانواده محور و شفقت به خود،

کنترل رفتار فرد بیمار به هنگام حمالت بکاهد.

سطح استرس ادراک شده و داغ اجتماعی مراقبین

در زمینه اثربخشی رویکرد شفقت ورزی بر کاهش

بیماران مبتال به صرع را کاهش داده است ،بر این اساس

داغ اجتماعی باید گفت یکی از ابعاد شفقت به خود

ضرورت باالی اجرای مداخالت مربوط به مراقبین به

بعد شناختی است که از نگرشها و باورهای فرد نسبت

ویژه برنامههایی با اولویتهای آموزشی از اهمیت

به خودش و دیگران متأثر میشود .احساس داغ و

باالیی برخوردار است.

استیگمای اجتماعی با افکار و شناختهای مربوط به

از جمله محدودیتهای این مطالعه میتوان به

تصورات کلیشهای ،جداسازی ،واکنشهای هیجانی و

وجود مسائل روحی روانی و تفاوتهای فردی و

تبعیض از سوی دیگران همراه است .بنابراین فردی که

شخصیتی مراقبین اشاره کرد که ممکن است بر نتایج

چنین تبعیضی را تجربه میکند و دارای شفقت به خود

تحقیق تأثیر بگذارد ،در این رابطه سعی شد تا با انتخاب

پایین است به خود انتقادی و خود محکومسازی

تصادفی نمونهها این تفاوتها به حداقل رسانده شود.

میپردازد و عدم بخشش خود و دیگران نیز منجر به

ازآنجاییکه این پژوهش بر روی مراقب اصلی بیمار

نشخوارگری ذهنی شده و برای اجتناب از این افکار و

انجام شد ،تعمیم آن به سایر افراد خانواده با محدودیت

احساسات از روابط اجتماعی پرهیز کرده و منزوی

روبهرو است.

میشود .در درمان شفقت ورزی ،به افراد میآموزند که

در پایان با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،پیشنهاد

از احساسات دردناک خود اجتناب نکرده و آن را

میشود اجرای چنین برنامههای ایمن ،اثربخش و

سرکوب نکنند .بنابراین در گام اول ،تجربه خود را

بهصرفه ،به دالیل عملیاتی بودن به عنوان یک راهنما

بشناسند و نسبت به آن احساس شفقت داشته باشند .در

جهت کاهش مشکالت مراقبتی مراقبین بیماران دارای

گام بعدی با بحث پیرامون اشتراکات انسانی ،افراد

صرع و سایر بیماریهای مزمن توسط کارکنان نظام

متوجه میشوند که انسان بودن شامل ناقص بودن و

سالمت مورد استفاده گردد .همچنین برنامهریزان

محدود بودن است و این خصوصیت مشترک همه

بهداشتی نیز با توجه به اهمیت اثربخشی چنین

انسانها است که هیچکس از آن مستثنا نیست (.)20

برنامههایی ،طراحی برنامههای حمایتی را در دستور کار
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در جمعیت عمومی به علت ناآگاهی ،نگرش منفی

چنین نگرشی ،سبب میشود افراد به سبب احساس رنج

مریم چرامی

تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایاننامه دکتری تخصصی رشته
اخالق

کد

با

عمومی

،و در برنامه توانبخشی بیماران

مشاورههایی با رویکرد توانمندسازی خانواده محور و

روانشناسی

 است بدینوسیله ازIR.IAU.SHK.REC.1399.007
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خود قرار داده

.شفقت به خود به مراقب اصلی ارائه شود

حمایتهای معنوی معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد شهرکرد
 بیماران و مراقبین آنها و،همچنین مسئولین مراکز درمانی
.سرکار خانم دکتر جیواد تشکر و قدردانی به عمل میآید
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