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بررسی انگ درک شده در مراقبین افراد مبتال به آلزایمر شهر تهران ،سال 6931
الهام نواب ،1محبوبه علی پور ،2سرور پرویزی ،3حمید حقانی ،4فاطمه بهرام

نژاد*6،5

 1دانشیار ،دانشکده پرستاری و مامایی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 2کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ،دانشکده پرستاری و مامایی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 3استاد ،دانشکده پرستاری و مامایی ایران ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 4مربی ،دانشکده پرستاری و مامایی ایران ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
(* 5نویسنده مسئول) استادیار ،دانشکده پرستاری و مامایی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 6مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
(دریافت – 8931/38/39 :پذیرش)8931/39/22 :
چکیده
مقدمه :مراقبت از سالمندان مبتال به آلزایمر وظیفهای طاقت فرسا بوده و مراقبین این گروه از سالمندان ،جهت مراقبت مناسب
و صحیح از فرد بیمار ،به گونهای که احترام و منزلت وی حفظ شده و حتی االمکان از سوء رفتار با وی در خانواده جلوگیری
شود ،با مشکالت فراوانی دست به گریبان هستند.
هدف :مطالعه حاضر با هدف تعیین انگ درک شده در مراقبین افراد مبتال به الزایمر شهر تهران  6931انجام شده است.
روش :مطالعه توصیفی-مقطعی حاضر با حجم نمونه  11نفر از مراقبین خانوادگی بیماران مبتال به آلزایمر مراجعه کننده به
انجمن آلزایمر ایران با روش نمونه گیری در دسترس در سال  6931انجام شد .ابزار جمع آوری اطالعات شامل پرسشنامه جمعیت
شناختی و درک از انگ  )stigma impact scale(SISبود ،که بهصورت خودگزارش دهی توسط نمونههای پژوهش تکمیل
میشد .پس از جمع اوری دادهها ،با کمک آمار توصیفی و تحلیلی تی مستقل و آنالیز واریانس ،تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :میانگین و انحراف معیار شاخصهای عددی انگ درک شده در مراقبین افراد مبتال به آلزایمر  44/9 ±8/16بود .همچنین

نتیجه گیری :ترس ا ز طرد شدن از اجتماع مهمترین نوع انگ درک شده بوده و باتوجه به یافتههای مطالعه باید برای ارائه
خدمات سالمتی مناسب به مراقبین مبتال به بیماریهای مزمن برنامه ریزی کرد و درجهت کاهش و پیشگیری از مشکالت مراقبین
گام اساسی برداشت.
کلید واژهها :انگ ،آلزایمر ،درک ازانگ ،مراقبین خانوادگی
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بعد طرد شدن از اجتماع با میانگین و انحراف معیار  96/70± 0/70بیشترین میانگین را داشت .متغیرهای وضعیت تأهل و
وضعیت اقتصادی با انگ ارتباط معنی دار آماری داشتند ( )p<7/70و میانگین نمره انگ در افراد مجرد بیشتر از متأهلین بود.

 /2پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال ششم /شماره  /81بهار 8931
متعاقب آن ،به طور ویژهای مورد توجه نظامهای سالمت

مقدمه
بیماری آلزایمر ،نوعی اختالل مغزی مزمن ،پیشرونده و

کشورها است و مطالعات گسترده در دهههای اخیر ،گواه

ناتوان کننده است که با اثرات عمیق برحافظه ،هوش

ارزشمندی به راین ادعا است )9( .مراقبت از سالمندان مبتال

وتوانایی مراقبت از خود همراه بوده و با نقص در تکلم و

به آلزایمر وظیفهای طاقت فرسا بوده و مراقبین این گروه از

فعالیتهای حرکتی ،نقص در شناخت مکانها یا افراد آشنا،

سالمندان ،جهت مراقبت مناسب و صحیح از فرد بیمار ،به

اختالل عملکرد ،برنامه ریزی ،نوع آوری ،سازمان دهی

گونهای که احترام و منزلت وی حفظ شده و حتی االمکان

واستدالل انتزاعی همراه است .تشخیص ابتالی به آن یا

از سوء رفتار با وی در خانواده جلوگیری شود ،با مشکالت

حتی احتمال وجود چنین بیماری در فرد ترس و وحشت

فراوانی دست به گریبان هستند)4( .

زیادی را در بیمار ،نزدیکان و مراقبین فرد مبتال ایجاد می-

عالوه بر آثار مخرب جسمانی ،تخریب و تحلیل تدریجی
غیر قابل کنترل شناختی و ذهنی بیمار ،طیف وسیعی از

کند)6( .
مطالعات جمعیت شناختی سالمندان ،شیوع همه گیری

نیازهای جسمانی ،عاطفی ،روانی ،اجتماعی و اقتصادی را

جهانی آلزایمر را تأیید میکند .در حال حاضر آمار دقیقی

برای فرد مبتال ،خانواده و مراقبین ایجاد مینماید .در

از ابتالی سالمندان به این بیماری در ایران وجود ندارد.

مجموع میتوان گفت که مراقبت از بیماران مبتال به آلزایمر

طبق آمار اعالم شده از سوی سازمان جهانی بهداشت در

بسیار فراتر از انجام دستورالعملهای پزشکی و پرستاری

سال  ،2762تعداد افراد مبتال به دمانس در جهان 90/1

متمرکز بر نیازهای جسمی بیمار است و پدیدهای روان-

میلیون نفر بوده است که انتظار میرود این میزان در سال

شناختی و اجتماعی محسوب میشود )0( .به طوری که

 2797به دو برابر ،یعنی  10/0میلیون نفر و در سال 2707

برخی از پژوهشگران ،مراقبین خانگی سالمندان مبتال به

به بیش از سه برابر ،یعنی  660/4میلیون نفر برسد)2( .

آلزایمر را بیماران مخفی 6این بیماری دانسته و این افراد را

بر عهده اعضای خانواده میباشد ،بنابراین مراقبین خانوادگی

بیشماری معرفی کردهاند )1( .رفتارهای غیر عادی بیمار،

مهمترین منبع مراقبتی برای بیماران و سیستم مراقبت

واکنشهای احساسی از جمله خشم و پرخاشگری و تخطی

بهداشتی محسوب میشوند )9( .پژوهشها نشان میدهد از

از هنجارهای اجتماعی ،تغییرات شخصیتی ،مراقبت ضعیف

هر  67بیمار مبتال به آلزایمر 0 ،بیمار در منزل تحت مراقبت

از خود و بی اختیاری باعث میشود که اعتبار و هویت

هستند .از این رو موضوع مراقبت از سالمندان مبتال به

مراقبین این بیماران در هنگام حضور در اجتماع کاهش

آلزایمر و بار اقتصادی ،مراقبتی ،بهداشتی و خانوادگی

یافته و احساس خجالت ،حقارت ،شرمندگی و ترس در آنان

1.Hidden patients
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بخش عمدهی مسئولیت مراقبت از فرد مبتال به آلزایمر

در معرض ابتال به اختالالت جسمی ،روانی و اجتماعی

بررسی انگ درک شده در مراقبین افراد مبتال به 9/...

بهرام نژاد و همکاران
به وجود آید .کلیه این مفاهیم در کنار یکدیگر میتواند به

قضاوت دیگران در مراقبین خانوادگی این بیماران میشود.

معنای بی اعتبار شدن یک فرد (مراقب) به واسطه رفتار غیر

()8

عادی فرد دیگر (بیمار) باشد که بیانگر مضمون "مورد انگ
واقع شدن" است)4( .

گافمن 6در این رابطه مینویسد که مورد انگ واقع شدن
در بیماری آلزایمر نه تنها بر زندگی روزمره وکیفیت زندگی

گافمن انگ را به عنوان هویتی ،خرد شده میداند که

افراد مبتالتاثیرگذار است ،بلکه بر روی زندگی خانواده،

در آن حالت به فرد یا گروه ،ویژگیای نسبت داده میشود

دوستان و همکاران بیمار مبتال نیز تأثیر میگذارد)3( .

که در اثر آن اعتبار اعضای گروه یا فرد بی ارج شده و متمایز

همچنین مورد انگ واقع شدن باعث میشود که افراد از

بودن ناخواستهای به وی تحمیل میگردد ،به طوری که فرد

معاشرت ،استخدام ،اجاره و یا زندگی در نزدیکی افراد مبتال

مورد انگ ،انسانی سالم و دارای کفایت الزم برای پذیرفته

به آلزایمر پرهیز کنند .مطالعهای که توسط نواب و همکاران

شدن در اجتماع در نظر گرفته نمیشود)1( .

در سال  2762تحت عنوان "انگ در میان مراقبین

ذهنی و خانواده آنها وجود ندارد .بلکه مطالعات نشان

نشان داد که انگ براعضای خانواده با بیمار مبتال به آلزایمر

میدهند که مراقبت از افراد مبتال به آلزایمر نیز احساس

تاثیرات منفی دارد و در بسیاری از فرهنگها ،بیماری

انگ را به دنبال دارد )0( .بنابر اظهارات مراقبین خانوادگی

آلزایمر با انگ در ارتباط است )67،8( .انگ ،ریشه در روابط

افراد مبتال به آلزایمر ،مراقبت از این بیماران به دلیل

اجتماعی داشته و فرد انگ خورده نیز اغلب همان عقایدی

حرکات ،رفتار وصحبت های غیر عادی این بیماران ،ماهیتاً

را درباره وضعیت خودش در ذهن دارد ،که جامعه نسبت به

برای آنان همراه با خجالت و ترس میباشد .بیماری آلزایمر

وی دارد .خانوادهها جهت مقابله با انگ ،بیشتر انزوا و کناره

میتواند منجر به رفتارهای مشکل آفرین بیمار مانند

گیری از اجتماع را انتخاب کرده و با پنهان کردن بیماری

فراموشی ،طغیانهای عاطفی ،خشم و عصبانیت و تجاوز به

عضو خانواده و تأخیر در جستجوی درمان از گرفتن خدمات

حریمهای اجتماعی شود .بنابراین ،گفتار و رفتارهای عجیب

در زمینه درمان بیمار ،به زعم خود ،از برمال شدن وضعیت

و نامناسب بیمار که با هنجارهای غالب اجتماعی در چالش

خود ممانعت میکنند .در مطالعات مختلف نیز ،انگ به

است و در نظر دیگران ،زشت و غیر عادی به نظر میرسد،

عنوان مهمترین و بزرگترین مانع جهت جستجوی درمان،

منجربه ایجاد احساس خجالت و شرمندگی و ترس از

تداوم درمان و فرایندهای توانبخشی مطرح شده است)66( .
ورنر و همکاران در سال  2762به بررسی انگ خانواده و

2.Corrigan
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مورد انگ واقع شدن تنها در افراد مبتال به بیماریهای

خانوادگی ایرانی در بیماران مبتال به آلزایمر "انجام شد،

 /4پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال ششم /شماره  /81بهار 8931

فشار بار مراقبتی در بیماری آلزایمر پرداخته و نتایج مطالعه

گیری در پژوهش حاضر به صورت در دسترس بود .در این

نشان داد ،انگ منجر به افزایش فشار مراقبتی از بیمار با

پژوهش پس از کسب مجوز از کمیته اخالق مشترک

آلزایمر میشود)66( .

دانشکده پرستاری و مامایی و توانبخشی (،)94S250802

با توجه به آنچه که در رابطه با مشکالت و چالشهای

نمونهها از میان مراقبین خانوادگی مراجعه کننده به انجمن

پیش روی مراقبین بیماران مبتال به آلزایمر گفته شد،

آلزایمر ایران که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند،

کمبود حمایت و آموزش مناسب و کافی برای رویارویی با

انتخاب شدند و رضایت آگاهانه از نمونههای پژوهش حاضر

رفتارهای زیان بار بیمار ،نحوه مواجهه با رفتارهای بیمار در

گرفته شد .معیارهای ورود شامل :فردی از افراد خانواده که

جامعه و مورد انگ واقع شدن از مشکالت عمده مراقبین

مراقب اصلی و مهمترین فرد مراقب در خانواده باشد،

بیماران مبتال به آلزایمر است )69( .اگر چه مراقبت و

مراقبین اصلی افراد مبتال به آلزایمر با تجربهی یکسال

حمایت از مراقبت کنندگان ،از اهمیت به سزایی برخوردار

مراقبت از اعضای نزدیک خانواده ،تمایل به مشارکت در

میباشد ،مطالعات نشان میدهد که معموالً توجه کافی به

مطالعه و توانایی تکلم به زبان فارسی جهت پاسخ گویی به

این افراد نشده و مورد حمایت واقع نمیشوند .رفع این

سؤاالت پرسش نامه میباشند.

اعضای تیم مراقبت است ،اما در این مورد پرستاران در

جمعیتشااناختی و درک از انگ بود .پرسااشاانامه درک از

جایگاه ویژهای قرار دارند و فقط در صورتی میتوانند به این

اناگ در مراقبین افراد مبتال به آلزایمر ،جهت اندازه گیری

وظیفه عمل کنند که برداشت واضح و روشنی از مفهوم

مایازان درک از انااگ ماراقبین از ابزار stigma (SIS

درگیری خانوادگی در چنین موقعیتی داشته باشند و آن را

 )impact scaleاسااتفاده شااد .این ابزار متشااکل از 24

شناسایی کنند )64( .برهمین اساس مطالعه حاضر با هدف

ساااؤال بود کاه میزان درک از انگ مراقبین افراد مبتال به

تعیین انگ درک شده در مراقبین افراد مبتال به آلزایمر شهر

آلزایمر را در  4حیطه -6 :طرد شدن از اجتماع 3(6سؤال)2

تهران ،سال  6931انجام شده است.

اا عدم امنیت مالی 9(2سؤال) 9ا شرم درونی  0(9سؤال)4

روش مطالعه

اااا انزوای اجتماعی 0(4ساؤال) مورد بررسی قرار میدهد.

این مطالعه توصیفی -مقطعی در سال  6931با حجم

هرکدام ازسااواالت از  7تا  4امتیازدهی میشااوند (لیکرت

نمونه  11نفر از مراقبین خانوادگی بیماران مبتال به آلزایمر

چهار امتیازی) ،که هرامتیاز بیانگر مفهوم خاصااای (امتیاز

مراجعه کننده به انجمن آلزایمر ایران انجام شده است .نمونه

 =7نظری ندارم ،امتیاز  =6کامالً مخالف ،امتیاز  =2مخالف،

1

3

Social rejection
Financial insecurity

2

Internalized shame
Social isolation

4
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نیازها و حمایت از مراقبت کنندگان ،وظیفهی همهی

ابزار جمعآوری اطالعاات شاااامل پرساااشااانامه های

بهرام نژاد و همکاران

بررسی انگ درک شده در مراقبین افراد مبتال به 2/...

امتیاز  =9موافق ،امتیاز  =4کامالً موافق) اساات .محدودهی

مراقبت میکردند 04/8.درصد از مراقبین دختر فرد بیمار

نمرات از  7تا  31میباشااد که هرچه امتیاز به دساات آمده

بوده و در  08درصد از موارد ،مراقبت از فرد بیمار در منزل

به ساامت عدد  31باشااد ،انگ درک شاادهی باالتری را در

خود فرد انجام میشده است.

مراقبین نشاان میدهد )0( .این پرسشنامه در سال 2766

همچنین یافتههای پژوهش نشان داد ،میانگین و

توسااط لئو و همکاران مورد اسااتفاده و اعتبار ساانجی قرار

انحراف معیار شاخصهای عددی انگ درک شده در مراقبین

گرفت .در مطالعه حاضار به علت عدم استفاده قبلی از این

افراد مبتال به آلزایمر  44/9 ± 8/16بود .همچنین میانگین

پرساشانامه در کشاور ،این پرسااشاانامه توسااط پژوهشگر

و انحراف معیار شاخصهای عددی انگ درک شده در بعد

ترجمه شد و روایی آن به روش محتوایی مورد بررسی قرار

عدم امنیت مالی  ،67/01 ±1/70در بعد طرد شدن از

گرفت .بدین صااورت که پرسااشاانامه به  67نفر از اعضااای

اجتماع میانگین شاخصهای عددی  96/70±0/70و در بعد

هیئت علمی دانشاکده پرستاری و مامایی تهران داده شد و

شرم درونی  90/60± 1/61بود .میانگین و انحراف معیار

نظرات ایشاان در زمینهی اصاالح پرسشنامه لحا گردید.

شاخصهای عددی انگ درک شده در بعد انزوای اجتماعی

همچنین پایایی پرساااشااانامه با کمک آلفای کرونباخ 7/0

 21/10±0/78بود .از آنجایی که براساس معیارهای

محاسبه شد.

نرمالیتی (کلموگروف اسمیرنوف ،نمودار چولگی و محاسبه

پرسشنامهها به شرکت کنندگان داده شد و پس از

کرتوزیس و حجم نمونه) توزیع نرمال بود ،لذا از تستهای

تکمیل دادهها با کمک نرم افزار  SPSSنسخه  61و با

آماری پارامتریک استفاده شد .آزمونهای آماری تی مستقل

کمک آمار توصیفی و تحلیلی تی مستقل و آنالیز واریانس،

و آنالیز واریانس در تعیین شاخصهای عددی انگ درک شده

دادهها تجزیه و تحلیل شدند.

برحسب مشخصات جمعیت شناختی نشان دادند ،دو متغیر

یافتهها

وضعیت تأهل و وضعیت اقتصادی با انگ ارتباط معنی دار

درصد از آنها در فاصله سنی  17سال و بیشتر قرار داشتند.

متأهلین میباشد .همچنین میانگین نمره انگ در افرادی که

 09/9درصد از شرکت کنندگان در پژوهش دارای سطح

عنوان کردهاند وضعیت اقتصادیشان کفایت نمیکند ،بیشتر

تحصیالت دیپلم و  87درصد متأهل و خانه دار بودند .مرحله

میباشد( .جدول شماره )6

بیماری  41/2درصد از بیماران مبتال به آلزایمر در مرحله
سه بوده و  17درصد از مراقبین به تنهایی از سالمندشان
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 43درصد از نمونههای پژوهش مؤنث بودند09/9 .

آماری دارند و میانگین نمره انگ در افراد مجرد بیشتر از

بررسی انگ درک شده در مراقبین افراد مبتال به 2/...

بهرام نژاد و همکاران

جدول شماره  .8شاخصهای عددی انگ درک شده در مراقبین افراد مبتال به آلزایمر برحسب مشخصات جمعیت شناختی
انگ درک شده
مشخصات دموگرافیک
جنس

سن

سطح تحصیالت
وضعیت تأهل

وضعیت اشتغال

وضعیت اقتصادی

ممیانگین

انحراف معیار

زن
مرد
زیر  47سال
 47تا  07سال
 07تا  17سال
 17سال و بیشتر
دیپلم و پایینتر
باالتر از دیپلم

42/39
46/84
44/60
46/23
46/30
49/00
44/90
47/10

3/49
1/43
0/88
67/44
8/11
8/04
8/39
8/00

متأهل

46/22

0/32

مجرد

41/23

67/20

خانه دار
شاغل
بیکار

42/80
42/90
42/08

3/41
3/80
0/33

کفایت میکند

47/74

0/03

کفایت نمیکند

48/40

3/46

نتایج آزمون
*t=7/908

df=03
p-value=7/070
**F=7/234

p-value=7/823
*t=6/190

df=03
p-value=7/670
*t=2/781
df=03
p-value=7/746
**F=7/761

p-value=7/384
*t=2/488

df=03
p-value=7/761

همچنین ازمونهای آماری در تعیین رابطه شاخص های عددی انگ درک شده در مراقبین افراد مبتال به الزایمر برحسب
مرحله بیماری در بیمار تحت مراقبت نشان داد ،هیچکدام از مشخصات مربوط به بیمار با انگ درک شده در مراقبین ارتباط معنی
دار آماری ندارند( .جدول )2
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جدول شماره  .2شاخصهای عددی انگ درک شده در مراقبین افراد مبتال به آلزایمر برحسب مرحله بیماری در بیمار تحت
مراقبت
انگ درک شده

میانگین

انحراف معیار

یک
دو

46/70
49/80

67/70
8/20

سه

44/79

8/97

یک نفر

49/00

8/00

دو نفر
سه نفر و یا بیشتر
همسر
دختر
پسر

47/86
42/37
46/41
42/83
49/69

1/28
66/20
3/60
3/61
1/04

سایر

42/00

8/90

منزل شخصی
منزل مراقب
هردو

46/30
40/86
46/69

3/77
3/09
0/87

وضعیت بیمار
مرحله بیماری

تعداد مراقب

نسبت مراقب

محل اقامت بیمار

بحث

نتایج آزمون
**F=7/981

p-value=7/182
**F=7/400

p-value=7/129

**F=7/660

p-value=7/307

**F=7/893

p-value=7/490

ارتباط با این افراد به دلیل مشکلشان ندارند .شرکت

مطالعه حاضر با هدف تعیین انگ درک شده در مراقبین

کنندگان در مطالعه آناند ( )2766بیان کرده بودند که زمانی

افراد مبتال به آلزایمر شهر تهران انجام شده است .یافتههای

که دوستان و اقوام آنها سنی برابر با آنها داشته باشند ،بهتر

پژوهش نشان داد میانگین و انحراف معیار درک انگ شده

مشکل آنها را درک میکنند و احساس طرد شدگی کمتری

در ابعاد مختلف انگ درک شده قابل توجه است .مطالعات

را نسبت به زمانی که با دوستان یا اعضای خانواده که جوانتر

متعدد دالیل مختلفی را برای ابعاد انگ مطرح کردهاند .درک

از آنها دارند)0( .

طوالنی مدت و از کارافتادگی موجب میشود که افراد

ترس از مورد قضاوت قرار گرفتن توسط دیگران ،فرد

اعضای خانواده احساس کنند عدم امنیت مالی و اقتصادی

احساس طرد شدگی از اجتماع میکند و یا مشکالت ناشی

نمایند و در پی آن مشکالتی همچون انزوای اجتماعی شکل

از بیماری فرد بیمار ،این روابط کوتاه مدت و همراه با ترس

میگیرد ( .)60 ,0در ارتباط با طرد شدن از اجتماع،

میباشد و این امر منجر میشود که فرد احساس انزوای

تشخیص این بیماری موجب میشود که افراد خانواده فکر

اجتماعی را درک نماید )61( .درخصوص احساس شرم

کنند که دیگران مشکالت آنها را درک نمیکنند و تمایل به

درونی ،نیز نواب و همکاران ( )2769بیان میکنند ،فرد
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مراقب به دلیل رفتارها و صحبتهای غیر معمول و غیر قابل

باستانی و همکاران ( )6936نشان داد که استرس درک

کنترل بیمار احساس شرمندگی میکنند )66( .تقریباً 47

شده در وضعیت اقتصادی خوب و متوسط ،کمتر از وضعیت

درصد از مراقبین بیماران روانی شرکت کننده در مطالعه

اقتصادی ضعیف میباشد )26( .حساینی نیز نشان داده

گیرما ( )2764بیان کرده بودند که احساس شرم و خجالت

است که بین وضعیت اقتصادی و اساترس درک شده

در مورد بیماری بیمار خود میکنند)60( .

ارتبااط معنی دار آماری وجود دارد )22( .که همگی این

همچنین یافتههای مطالعه نشان داد که متغیرهای

نتایج با نتایج مطالعه حاضرهمخوانی دارند.

وضعیت تأهل با میانگین نمره انگ درک شده ارتباط معنی

در توضیح این رابطه میتوان گفت که خانوادههای با

داری با یکدیگر داشتند .میانگین نمره انگ در افراد مجرد

درآمد کمتر اغلاب منابع محدودی داشته و مشکالتی در

بیشتر از متأهلین میباشد .نتایج مطالعه تاکائی و همکاران

کنترل و یاا تغیر عوامل تنش زای مرتبط باا محیطشان را

( )2773که به بررسی " ارتباط افسردگی در میان مراقبین

دارند .تنشهای اقتصادی نه تنها روابط و فرآیندهای

بیماران مبتال به دمانس بر کیفیت زندگی آنان" پرداختند

خاانوادگی را آشفته میسازد ،بلکه انطباق باا تانش را

نیز مؤید این مطلب بود که افراد متأهل نسبت به افراد مجرد

محدود سااخته و منجار باه مشاکالت روان شاناختی در

که مراقب بیماران مبتال به دمانس هستند ،افسردگی

اعضای خانواده میگردد )29( .به نظر میرسد باا کاهش

کمتری دارند و دارای زندگی با کیفیتتری هستند)68( .

سطح درآمد خاانواده ،ماراقبین دسترسی کمتری باه منابع

اترز ( )2778نیز بیان میکنند ویژگیهای شخصیتی فرد

حمایتی ،خدمات پزشاکی و مشااورهای داشاته و دارای

مراقبت میتواند بر انگ درک شده توسط او مؤثر باشد ()63

قادرت کمتری در پرداخت هزینههای درمانی بیماار خود

که نتایج این پژوهش با پژوهش حاضر همراستا و همسو

هستند و از طرفی به دلیل مشکالت اقتصادی نمیتوانند

است.

بیمار خود را در هر جای دیگری به جز خانه (مانند مراکز

با انگ درک شده ارتباط معنی دار آماری با یکدیگر دارند.

عوامل باال باعث شدهاند که مراقبین در خانوادههای با

مطالعه منصوری و همکاران ( )6939نشان داد که میان

وضاعیت اقتصاادی نامناسب ،طی مراقبت از بیماار تانش

اساترس درک شاده باا درآمد ماهیاناه ماراقبین رابطه

و اساترس بیشتری را تحمل کند .با توجه به نتایج مطالعه

آماری وجود دارد .باه طوری که

حاضر و نیز نتایج مطالعات ذکرشده همسو ،به نظر میرسد

استرس درک شاده ماراقبین باا درآماد متوسط ،بیشتر از

که رشد و تکامل اقتصادی باعث بروز نتایج مثبت بر روی

استرس درک شاده ماراقبین باا درآمدهای های باالتر بود.

سالمت میشود ،به طوریکه شاید برخی از این پیشرفتها

()27

در نتیجه افزایش استانداردهای عمومی زندگی ،شامل

معنی داری به لحا
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دسترسی آسانتر به منابع آموزشی و خدمات بهداشتی

پیشنهاد میشود ،مطالعه دیگری با حجم نمونه باالتر انجام

درمانی باشد.

شود.

همچنین شاخصهای عددی انگ درک شده در

نتیجه گیری

مراقبین افراد مبتال به آلزایمر برحسب وضعیت بیمار ،نشان

براسا س یافتههای مطالعه ،انگ درک شده با وضعیت

میدهد که از این میان متغیرهای مرحله بیماری ،تعداد

تأهل و وضعیت اقتصادی افراد مرتبط است .برهمین اساس،

مراقب ،نسبت مراقب و محل اقامت بیمار ،هیچکدام با انگ

مراقبات از بیمار مبتال به آلزایمر یک فرایند مزمن

درک شده در مراقبین ،ارتباط معنی دار آماری ندارد .لیونگ

اساترسزاست که پیامدهای منفی بر ساالمت جسامی و

و همکاران ( )2778نیز مینویسند که برخی عوامل فردی

روانی مراقبین دارد و این ضروری است که مراقبین ماهیت

بیماار مانند محل اقامت بیمار ،تعداد مراقبین و نسبت فرد

فراگیر و اجزای انگ نسبت به بیماریالزایمر را درک کنند.

مراقب با بیمار بار ساطح اساترس ماراقبین تاأثیرگذار

درک انگ ،عمل مراقبت را ارتقا میدهد و باعث میشود

نیستند )24( .که یافتههای این مطالعه با پژوهش حاضر

مراقبین به بررسی باورها و ارزشهای خود پرداخته و اینکه

همسو است .در توضیح این رابطه میتوان گفت که مراقبین

چگونه آنها با بیماران تعامل کنند .لذا حمایت ،پذیرش و

افراد مبتال به آلزایمر عوامل فردی بیماران را در درجه کم-

اطمینان خاطر باید تمرکز اصلی تمام فعالیتهای مراقبین

اهمیتتری نسبت به سایر متغیرهای مربوط به خود قرار

باشد .برهمین اساس میتوان برای ارائه خدمات سالمتی

داده و لذا تنش و استرس کمتری در رابطه با این متغیرها

مناسب به مراقبین مبتال به بیماریهای مزمن برنامه ریزی

درک میکنند.

کرد و در جهت کاهش و پیشگیری از مشکالت مراقبین

هم زمان با افازایش نسابت ساالمندان در
اکثارکشورهای جهان ،شمار افراد مبتال به دمانس نیز

برنامه ریزی کرد.
تقدیر و تشکر

جهاانی ،تلفاات سانگینی بار افراد ،جامعه و اقتصاد وارد

پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی تهران و بیماران

کرده است )6( .از مهمترین محدودیتهای این مطالعه

شرکت کننده در این مطالعه اعالم میدارند.

میتوان به حجم کم نمونههای مطالعه اشاره کرد که قابلیت
تعمیم پذیری نتایج مطالعه را مورد سؤال میبرد ،لذا
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افزایش یافته که این مسئله به عنوان یک مشکل بهداشت

پژوهشگر مراتب تقدیر و تشکر خود را از معاونت

3/... بررسی انگ درک شده در مراقبین افراد مبتال به

بهرام نژاد و همکاران
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Introduction: Family caregivers are the most important source of care for patients and the
health care system. Awareness of behavioral problems in people with Alzheimer's disease and
ways to control stress can help reduce the perceived stigma of family caregivers in Alzheimer's
patients.
Aim: The aim of this study was to determine the perceived stigma of family caregivers of
Alzheimer's patients in Tehran, Iran, 2015.
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Methods: This descriptive-cross sectional study was on a continence sample of 66 family
caregivers of Alzheimer's patients referred to the Alzheimer's Association, Tehran, Iran, 2015.
The data collection tool was a demographic questionnaire and a stigma impact scale (SIS)that
self-reporting was completed by research samples. Data were analyzed by descriptive and
analytic T-test and analysis of variance.
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Results: the result showed the rejection of the community with the mean ±standard deviation
of 31.05 ± 7.07 had the highest meanings. The mean± SD of perceived stigma in family
caregivers of Alzheimer's patients was 44.3 ± 8.61. Marital status and economic status were
statistically significant (p <0.05), and the mean scores of single persons were higher than
married ones.
Conclusion: According to the findings of the study, the fear of rejection of the community is
the most important type of perceived perception. Also, it should be planned for family
caregivers of Alzheimer's patients to provide appropriate health care services, and step by step
to reduce and prevent caregivers' problems.
Keywords: Stigma, Alzheimer's, Perception, Family Caregivers
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