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واکنش منفی تعریف میشود که فرد مراقبت کننده در اثر ارائه
مراقبت تجربه میکند [.]11
تحقیقات نشان میدهد که تنوع و شدتهای نقش مراقبتی
ممکن است منجر به مشکالت روانی در مراقبین خانوادگی
بیمار شود [ .]12اگر این افراد بدون درمان و مداخله رها شوند،
سطﺢ سالمت جسمانی و روانیشان به عنوان بیماران ﭘنهان
کاهش مییابد [ .]13بار روانی تحمیلی ناشی از مراقبت یک
بیمار روانی میتواند از کیفیت مراقبت ارائه شده ،کاسته از سوی
دیگر سالمت جسمانی و روانی مراقبان را نیز به مﺨاطره اندازد.
از این رو ،برخی مداخالت درمانی نظیر آموزش ،حمایت و
رواندرمانی میتواند تأثیر چشمگیری در کاهش افسردگی،
اضطراب ،استرس و کاهش بار روانی مراقبین خانوادگی داشته
باشد و تا از این طریق هم زمینه را برای افزایش کیفیت
مراقبت فراهم نموده و هم بتواند سطﺢ سالمت جسمانی و
روانی مراقبین را ارتقاء بﺨشد [.]14
شواهد نشان میدهد مراقبین خانوادگی ،اطالعات ،منابع و
حمایتهای محدودی در دسترس دارند تا به وسیله آن بتوانند
خود را برای ایفای چنین نقشی آماده کنند [ .]15مراقبین به
اطالعاتی در زمینه علت بروز بیماری ،نشانههای آن و شیوه
برخورد با بیمار در هنگام ﭘیروی نکردن از دستورات دارویی،
کنترل رفتارهای ﭘرخاشگرانه و یا مقابله با سوء مصرف مواد،
نیاز دارند [ .]17افزون بر آن با آگاهی عوامل خطر تغییرﭘذیر
مانند افزایش تکاﭘوی جسمی و اجتماعی ،مصرف سبزی،
ویتامینها و غیره و آموزش آنها میتوان از بروز موارد جدید
ﭘیشگیری کرد و ﭘیشرفت بیماری را به تأخیر انداخت [.]16
مراقبین غیررسمی باید اطالعات کافی در خصوص بیماری
عضو بیمار خود داشته باشند ،زیرا بیمار برای انجام امور روزمره
خود به آنان متکی است [ .]17این افراد به همراه خانواده ،خود
را مسئول مراقبت از بیمار میدانند ،ولی به دلیل عدم آگاهی و
دانش کافی در ارائه مراقبت با مشکل مواجه میگردند []18؛
بنابراین با افزایش آگاهی مراقبان میتوان انتظار داشت
تشﺨیص بیماری و درمان در مراحل اولیه آن انجام شود،
آگاهی از نشانههای بیماری افزایش یابد و انتﺨاب برنامه برای
مدیریت درمان تسهیل شود .آگاهی اندک در مورد این بیماری
سبب کاهش دریافت ﭘشتیبانی و خدمات درمانی برای این
بیماران میشود [.]19
در مطالعه Wakerbarthو  ،Johansonنیاز به اطالعات
مربوط به تشﺨیص و درمان ،موضوعات مالی و حقوقی و در
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مقدمه
دمانس عبارت است از نقص کارکردی مغز که در سالمندان
شیوع باالیی دارد .این افراد به دلیل نقص شناختی و از دست
دادن حافظه دارای مشکالتی در ارتباط با تشﺨیص زمان ،فضا
و افراد میباشند .همچنین این بیماری با کاهش در سطوح
عملکرد شناختی همراه با ناتوانیهای کارکردی و عالئم روانی
میباشد [.]1
از عوامل خطرساز این بیماری میتوان به سن ،ژنتیک و
ﭘیشینه خانوادگی ،ابتالی به دیابت و فشارخون باال ،چربی خون
باال ،چاقی ،مصرف سیگار ،رژیم غذایی نادرست ،نداشتن فعالیت
بدنی و ﭘیشینه آسیب به سر ،اشاره کرد [.]2
طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال  ،2016حدود
 47میلیون نفر بیمار مبتال به دمانس در جهان وجود دارد که
ﭘیشبینی میشود تا سال  2030به بیش از  75میلیون نفر برسد
و تا سال  2050به بیش از سه برابر این تعداد برسد [ .]3در
ایران هنوز اختالالت دمانس غربالگری نشدهاند؛ اما بر اساس
گزارش انجمن جهانی  250تا  300هزار نفر در ایران مبتال به
این بیماری میباشند [ .]4ﭘیامدها و عوارض بیماری دمانس از
جمله تغییرات رفتاری و اختالل در فعالیتهای روزمره زندگی،
این بیماران را نیازمند یاری و نظارت مراقبان بر فعالیتهای
روزمره آنان میسازد [ .]5مطالعات نشان دادهاند که بیش از 80
درصد مراقبت موردنیاز این افراد را خانوادهها انجام میدهند
[.]6
با توجه به اینکه ﭘیشرفت مراحل بیماری موجب افزایش نیاز
بیمار به مراقبت میگردد ،بیمار در مراحل ﭘیشرفته بیماری
نیازمند مراقبت  24ساعته میباشد؛ بنابراین بار اصلی مراقبت از
بیماران مبتال به دمانس بر عهده خانواده بیمار است که این
مسئله بسیاری از جنبههای زندگی مراقبان را تحت تأثیر قرار
میدهد [ .]7به گونهای که مراقبت از این بیماران تحت عنوان
زندگی  36ساعته در روز تعبیر شده است که جنبههای مﺨتلف
زندگی از جمله سالمتی ،اشتغال و درآمد مراقبان را تحت تأثیر
قرار میدهد [.]8
فشار بار مراقبتی برای خانوادههایی که بیماران مبتال به
دمانس دارند ،امروزه به عنوان مسئلهای بسیار مهم در امر
مراقبت و سالمت مراقبان است [ .]9یکی از مهمترین مسائل
این بیماران فشاری است که مشکالتی مانند افسردگی،
اضطراب ،احساس غم و اندوه و مشکالت جسمی را به خانواده
تحمیل می نمایند و به صورت واکنش جسمی ،روانی و اجتماعی
مراقبت کننده تعریف میشود [ .]10بار مراقبتی ،به عنوان یک
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آموزش ،اطالعرسانی ،حمایت و مشاوره به مراقبین بیماران در
جهت کاهش استرس و بهبود عملکرد مراقبتی آنان کمک کند
و تا حدودی خالء ناشی از عدم وجود مراکز اطالعرسانی و
مشاورهای را در سطﺢ جامعه ﭘر نماید.
روش
ایــن مطالعــه یــک مطالعــه مداخلهای با استفاده از گروه
کنترل بود کـه در آن تـأثیر ارائه اطالعات سالمت از طریق
وب بر روی بار مراقبتی بیماران مبتال به دمانس مورد بررسی
قرار گرفت .تعداد نمونهها بر اساس فرمول مقایسه دو
میانگینها و توان  80درصد در سطﺢ معنی داری  ،0/05در هر
گروه  25نفر و جمعاً ( )50نفر به دست آمد .شیوه انتﺨاب
نمونهها به این صورت است که ﭘس از کسب مجوز الزم با
مراجعه به ﭘزشکان متﺨصص مغز و اعصاب شهر کرمان از
آنها خواسته شد تا بیماران مبتالبه آلزایمر مراجعهکننده و
دارای ﭘرونده را به ﭘﮋوهشگر معرفی کنند که ابتدا نمونههای
ﭘﮋوهش به روش نمونهگیری هدفمند انتﺨاب شد و ﭘس از
توضیﺢ روش و هــدف مطالعــه به مراقبین و در صــورت
موافقــت آنها و ﭘس از تکمیل فرم رضایتنامـه ،افراد واجـد
شرایﻂ به روش تصادفی بـــه دو گـــروه مساوی آزمون و
کنترل تقسیم شدند.
معیارهای ورود به مطالعـه عبـارت بودنـد از :اینکـه بیمـار در
مراحل ابتدایی و متوسﻂ بیماری باشد ،عمده مسئولیت مراقبـت
بر عهده فرد باشد ،دسترسی به اینترنت (حداقل دو بار در هفته)،
آشنایی و توانایی کار با کامپیوتر ،عالقهمند به دریافت اطالعات
در زمینه این بیماری باشند و معیارهای خروج عبـارت بودنـد از:
عدم تمایل به ادامه همکاری ،سپردن مراقبت از بیمار بـه افـراد
دیگر و فوت بیمار .روش انجام طرح به این صورت بود که ابتدا
ﭘیش آزمون از افراد انتﺨاب شده در دو گروه آزمون و کنترل به
عمل آمد .ﭘیش آزمون بـا اسـتفاده از دو ﭘرسشـنامه اطالعـات
فــردی و ﭘرسشــنامه بــار مراقبتــی صــورت گرفــت .ﭘرسشــنامه
اطالعــات فــردی شــامل اطالعــات دموگرافیــک مــراقبین و
اطالعاتی مربوط به بیمار آنها شـامل سـن ( بیمـار /مراقـب)،
جنس( بیمار /مراقب) ،میزان تحصیالت مراقب ،وضعیت تأهـل
مراقب ،شغل مراقب ،نسبت با بیمار ،مدت زمان مراقبت از بیمار
در طول روز (ساعت) ،مدت مراقبت از بیمار ،تجربـه مراقبـت و
وضعیت مالی میباشد.
ﭘرسشنامه دوم در مورد تعیین سطﺢ فشـار روانـی  Zaritکـه
شامل  22سـؤال در مـورد فشـارهای روانـی اسـت کـه در اثـر
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درجه آخر اطالعات عمومی در مورد بیماری ازجمله مهمترین
نیازهای مراقبین بر شمرده شدهاند [.]20
از سوی دیگر در جامعه کنونی ،اینترنت به عنوان ابزاری
باقابلیت کاربردی باال ،روز به روز بیشتر مورد توجه قرار گرفته و
به تعداد افرادی که اطالعات بهداشتی خود را از طریق وب
دریافت میکنند افزوده میگردد .توجه به این امر نوید آن را
میدهد که اینترنت بتواند در تغییر رفتار افراد جامعه جهت
ﭘیشگیری و کمک به درمان موثر واقع شود .در چند سال اخیر
اهمیت مداخالت تغییر رفتار و برنامههای آموزشی اینترنت
محور جهت ﭘیشگیری و درمان بیماریهای مزمن به خوبی
شناخته شدهاند [ .]21،22در یکی از این مطالعات گروهی 10
نفره از ماماها ،در یک مداخله مبتنی بر وب جهت کاهش
استرس شرکت داده شدند .در این ﭘﮋوهش آموزشهای یوگا،
کاهش استرس از طریق ذهن و مدیتیشن به مدت  4هفته از
طریق وبسایت به آنان داده شد و نتایج بیانگر تأثیر مثبت این
مداخالت بود به نحوی که باعث کاهش میزان استرس و
افزایش مهارتهای مقابله با استرس در آزمودنیها شده بود
[.]23
بر خالف مداخالت چهره به چهره ،مداخالت مبتنی بر وب
میتوانند جمعیت گستردهای را مﺨاطب قرار داده بدون اینکه
به ازای اضافه شدن هر کاربر ،هزینه بیشتری تحمیل شود و در
تمام طول روز نیز در دسترس کاربران باشند [ .]24نتایج مطالعه
دیگری که در زمینه آموزش از طریق مداخالت مبتنی بر وب و
ویدیوهای آنالین بر روی مهارت مدیریت درد در مراقبین
کودکان مبتال به شکستگی ،مؤید این نکته است که یک ماژول
مبتنی بر وب و ویدیو آنالین بسیار بیشتر از مداخالت کالمی بر
بهبود مهارت مراقبین تأثیر داشته و نتایج عملکردی آنان را
بهبود بﺨشیده است [.]25
بنابراین با توجه به این که در کشور ما بر اساس جستجوهایی
که ﭘﮋوهشگر انجام داده است ،تاکنون مطالعهای در مورد تأثیر
ارائه اطالعات سالمت مبتنی بر وب به صورت مداخلهای به
مراقبان افراد مبتال به دمانس انجام نشده است و همچنین با
توجه به فشار و استهالکی که مراقبت از این بیماران بر مراقبان
خانوادگی وارد میکند و نبود سازوکارهای مناسب جهت ارائه
اطالعات مناسب به این افراد در جهت افزایش دانش آنان در
کشور ما ،مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر ارائه اطالعات
سالمت از طریق وب بر بار مراقبتی مراقبین خانوادگی بیماران
مبتال به دمانس شهر کرمان انجام گرفت .نتایج این تحقیق
میتواند به استفاده از روشهای غیرحضوری و از راه دور در
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تأثير ارائه اطالعات سالمت مبتنی بر وب بر بار مراقبتی

رفتاری در بیماران ،سالمتی مراقبین ،نحوه مراقبت ،ویـدیوهای
آموزشی.
ﭘس از ﭘایان مداخله ،ﭘس آزمون با استفاده از همان سؤاالت ﭘیش
آزمون به صورت کتبی از  24نفر از افراد گروه آزمون و  23نفر از
افراد گروه کنترل به عمل آمد .در گروه آزمون یک نفر از بیماران
در طول مداخله فوت کردند و دو نفر از افراد گروه کنترل نیز به
علت عدم همکاری از ادامه مداخله حذف شدند.
محققین به طور هفتگی توصیههایی را برای افراد گروه آزمون از
طریق ایمیل و یا سیستم ﭘیام کوتاه ارسال کرده یا از این طریق با
آنها ارتباط برقرار کردند تا از مطالعه شدن مطالب توسﻂ افراد
اطمینان حاصل کنند.
ﭘس از جمع آوری داده ها ،تجزیه و تحلیل آنها با اسـتفاده از نـرم
افــزار  SPSS 21انجــام گرفــت .بــرای توصــیف مشﺨصــات
واحـدهای ﭘـﮋوهش از آمـار توصـیفی شـامل توزیـع فراوانـی،
میـانگین ،درصـد ،انحـراف معیـار اسـتفاده شـد .بـرای آنـالیز
متغیرهای کیفی اطالعات دموگرافیک از آزمون کای اسکوئر و
برای آنالیز داده های کمی اطالعات دموگرافیک از آزمون های
تی-زوجی و تی دو نمونه ای مسـتقل اسـتفاده شـد همچنـین
آزمون تی مستقل ،آنالیز واریانس یک طرفه ،کـای اسـکوئر و
همبستگی ﭘیرسون برای تحلیل متغیرهای کمی مـورد اسـتفاده
قرار گرفت.

شکل  :1صفحه اصلی وب سایت
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مراقبت از یک بیمار بر روی فرد مراقبـت دهنـده تحمیـل مـی
شود که توسﻂ زاریت و همکاران برای تعیین سطﺢ بار مراقبتی
طراحی شد برای ﭘاسﺨگویی به هر سؤال امتیازاتی بـه صـورت
هرگز ( ،)0به ندرت ( ،)1بعضی اوقات ( ،)2اغلب ( )3و همیشـه
( )26اختصاص داده شد .دامنه نمرات بـین  0تـا  88اسـت کـه
افزایش امتیاز به معنی افزایش بار مراقبتـی اسـت .روایـی ایـن
ﭘرسشنامه در مطالعه باقربیگ تبریزی بـه تأییـد صـاحبنظران
رسیده است و ﭘایایی آن  77درصد محاسـبه شـده اسـت [.]27
سپس از طریق سایتی که به این منظور طراحی شد ،اطالعـات
سالمت مربوط به این بیمـاری بـا توجـه بـه مسـتنداتی کـه از
مطالعات مشابه در مورد آموزش مراقبین بیمار به دست آمـد در
 12جلسه در طول مدت دو ماه به مراقبین ارائه شد[ .]28نحـوه
ارائه اطالعات به این صورت اسـت کـه هـر هفتـه حـداقل دو
جلسه آموزشی از طریق وب سایت به افراد ارائه میشود .بـرای
تهیه مطالب اطالعات موردنیاز با بررسی متـون ،مقـاالت و وب
سایتهای مرتبﻂ آماده شده و به تأیید متﺨصص مغز و اعصاب
رسید و به صورت محتوای آموزشـی بـر روی وب سـایت قـرار
گرفت .این اطالعـات بـه صـورت مـتن ،اسـالید ،معرفـی وب
سایتهای مفید جهت کسب اطالعات بیشتر ،تصـاویر و ویـدئو
ارائه شد .گروه کنترل در این مطالعه آموزشی دریافت نکردند.
مطالب آموزشـی وبسـایت کـه در  12جلسـه ارائـه میشـوند
عبارتاند از :اطالعات کلی در مورد بیماری دمانس ،اخـتالالت

صالحی نژاد و همکاران
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نتایج

جدول  :1مشخصات دموگرافيک مراقبين و بيماران
كل ()N=47

متغير
جنسیت مراقب
گروه سنی مراقب

سطﺢ تحصیالت مراقب

وضعیت اشتغال مراقب

وضعیت تأهل
دارای حقوق و درآمد (مراقب)
درآمد ماهیانه

سن بیمار
جنسیت بیمار
نوع مراقبت

نسبت مراقب با بیمار

مدتزمان مراقبت در روز (ساعت)

طول مدت مراقبت (سال)

زن
مرد
<20
30-20
40-31
50-41
60-51
<60
کمتر از دیپلم
دیپلم
لیسانس
باالتر از لیسانس
شاغل
بیکار
خانهدار
سایر
مجرد
متأهل
بله
خیر
کمتر از  1میلیون
بین  3-1میلیون
بیشتر از  3میلیون
بین  60-40سال
باالتر از  60سال
زن
مرد
در منزل بیمار
در محل زندگی مراقب
سایر
همسر
فرزند
عروس یا داماد
نوه
سایر
کمتر از  6ساعت
بین  12-6ساعت
بین  18-12ساعت
بین  24-18ساعت
کمتر از یک سال
بین  3-1سال
بیشتر از  3سال

(28)59/6
(19)4/04
(2)4/3
(5)10/6
(7)14/9
(18)38/3
(8)16/7
(7)14/9
(6)12/8
(17)36/2
(14)29/8
(10)21/3
(19)40/4
(6)12/8
(15)31/9
(7)14/9
(7)14/9
(10)85/1
(37)78/7
(10)21/3
(13)27/7
(31)66/0
(3)6/4
(6)12/8
(41)87/2
(33)70/2
(14)29/8
(34)72/3
(11)23/4
(2)4/3
(10)21/2
(34)72/3
(1)2/1
(1)2/1
(1)2/1
(6)12/8
(6)12/8
(6)12/8
(29)61/7
(8)17/0
(23)48/9
(16)34/0

گروههاي تحت مطالعه
كنترل ()N=23

آزمون ()N=24

(14)60/9
(9)39/1
(1)4/3
(2)8/7
(4)17/4
(9)39/1
(3)13/0
(4)17/4
(4)17/4
(8)34/8
(7)30/4
(4 )17/4
(8)34/8
(5)21/7
(8)34/8
(2)8/7
(3)13/0
(20)87/0
(18)78/3
(5)21/7
(6)26/1
(16)69/9
(1)4/3
(3)13/0
(20)87/0
(17)73/9
(6)26/1
(15)65/2
(7)30/4
(1)4/3
(5)21/7
(16)69/5
0
(1)4/3
(1)4/3
(4)17/4
(3)13/0
(3)13/0
(13)56/5
(6)26/1
(10)43/5
(7)30/4

(14)58/6
(10)41/7
(1)4/2
(3)12/5
(3)12/5
(9)37/5
(5)20/8
(3)12/5
(2)8/3
(9)37/5
(7)29/2
(6)25/0
(11)45/8
(1)4/2
(7)29/2
(5)20/8
(4)16/7
(20)85/1
(19)79/2
(5)20/8
(7)29/2
(15)62/5
(2)8/3
(3)12/5
(21)87/5
(16)66/7
(8)33/3
(19)79/2
(4)16/7
(1)4/2
(5)20/8
(18)75
(1)4/1
0
0
(2)8/3
(3)12/5
(3)12/5
(16)66/7
(2)8/3
(13)54/2
(9)37/5
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P-value
0/548
0/965

0/776

0/215

0/727
0/940
0/810

0/995
0/587
0/530

0/173

0/812

0/270
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نتایج بررسی این بﺨش نشان داد از  47نمونه موردبررسی59 ،
درصد را مراقبین زن تشکیل میدهند و سن بیشتر مراقبین بین
 41تا  50سال میباشد .حدود  51درصد از مراقبین دارای سطﺢ
تحصیالت لیسانس و باالتر هستند 41 .درصد نفر از مراقبین
متأهل و  85درصد آنها را شاغلین تشکیل میدهند 37 .نفر از
مراقبین دارای درآمد بودند که بیشتر آنان ( 66درصد) بین یک تا
سه میلیون در ماه درآمد داشتند.

نتایج مربوط به تحلیل مشﺨصات دموگرافیک بیماران نشان داد
سن اکثر بیماران ( 87درصد) باالی  60سال است و همچنین 70
درصد این بیماران را زنان تشکیل میدهند .اکثریت بیماران
( 72/3درصد) در محل زندگی خود تحت مراقبت بودند.
 61درصد بیماران تقریباً به طور  24ساعته و  34درصد آنان نیز
بیشتر از  3سال بود که تحت مراقبت خانوادههای خود بودند.
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اطالعات سالمت در گروه کنترل و گروه آزمون مقایسه گردید
که نتایج نشان میدهد میانگین بار مراقبتی هر دو گروه قبل از
مداخله باهم تفاوتی نداشته است ( .)P=0/457درصورتیکه
مقایسه میانگین بار مراقبتی بعد از ارائه اطالعات سالمت در دو
گروه آزمون و کنترل با یکدیگر اختالف معنیداری دارد
(.)P=0/003

جدول  :2مقایسه اثربخشی ارائه اطالعات سالمت بر بار مراقبتی
كنترل

متغير :بار مراقبتی

P-value

آزمون
N=23

N=24

قبل از ارائه اطالعات سالمت ()mean ±SD

30/39 ±15/59

42/58 ±14/38

0/457

بعد از ارائه اطالعات سالمت ()mean ±SD

83/39 ±14/33

28/88 ±7/71

0/003

0/53

-13/7

0/468

<0/0001

تفاوت میانگین قبل و بعد
P-value

بر بار مراقبتی که به مراقب وارد میشود (اختالف بار مراقبتی
قبل از مداخله و بعد از مداخله) تأثیر میگذارند که از لحاظ آماری
معنیدار میباشد (.)P<0/05
در گروه کنترل بار مراقبتی که به مراقبین تحمیل میشود 12/25
واحد بیشتر از بار مراقبتی است که به مراقبین در گروه آزمون
وارد میشود .از طرفی با هر یکسال افزایش سن بیمار بار مراقب
 0/38کاهش مییابد .بار مراقبتی برای فردی که از یک سالمند
زن مراقبت میکند  5/22بیشتر از فردی است که از سالمند مرد
مراقبت میکند .با هریک ساعت مراقبت بار مراقبتی که فرد
مراقب تحمیل میشود  2/2واحد افزایش مییابد.

میانگین بار مراقبتی مراقبین در گروه کنترل تغییر محسوسی
نداشته و حتی  0/53افزایش داشته ،درصورتیکه در گروه آزمون
 13/7کاهش یافته است به طوری که نمره بار مراقبتی آنان از
 42/58به  28/88کاهش ﭘیدا کرده است ،که این نشان دهنده
اثربﺨش بودن مداخله میباشد .همچنین بار مراقبتی قبل و بعد از
مداخله تفاوت چندانی با هم ندارند در حالی که بعد از مداخله بار
مراقبتی در گروه آزمون در سطﺢ ﭘایینتری از بار مراقبتی گروه
آزمون قرار گرفته است.
با توجه به جدول  3متغیرهای گروه ،سن بیمار ،جنس بیمار و
مدتی زمانی که فرد دیگری غیر از مراقب از بیمار مراقبت میکند

جدول  :3تأثير متغيرهاي فردي بر بار مراقبتی
متغير وابسته
بار مراقبتی

متغيرهاي مستقل

P-value

ضریب رگرسيونی

ضریب رگرسيونی

فاصله اطمينان %95

غيراستاندارد
12/25

استاندارد
0/607

()8/04,16/46

<0/0001

سن مراقب

1/55

0/202

()-0/15,3/26

0/073

گروه (کنترل)

سطﺢ تحصیالت

2/30

0/219

()-0/25,-4/85

0/075

سن بیمار

-0/38

-0/273

()-0/71,-0/49

0/026

جنس بیمار

5/22

0/237

()0/55,9/89

0/029

مدت زمان مراقبت

2/20

0/239

()0/19,4/21

0/033

بحث و نتيجهگيري
دمانس یک بیماری ﭘیشرونده و غیرقابل برگشت است که
عملکرد شناختی را به ویﮋه در سالمندان تحت تأثیر قرار
میدهد .مراقبت از یک فرد مبتال به بیماری آلزایمر ،مشکل و

R-square
10/6

ﭘر چالش است .ﭘذیرش تشﺨیص بیماری آلزایمر ،از دست رفتن
بیشتر تواناییها و بروز اختالالت رفتاری متعدد همزمان با
ﭘیشرفت بیماری احتماالً ناراحتی بسیار به همراه خواهد داشت.
نتایج آماری ﭘﮋوهش حاضر بیانگر این است که اکثریت مراقبین
را زنان تشکیل میدهند که با بیمار نسبت دختری و همسری
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جدول  2نتایج مربوط به اثربﺨشی ارائه اطالعات سالمت بر بار
مراقبتی که به مراقبین بیماران مبتال به آلزایمر در شهر کرمان
تحمیل میشود را نشان میدهد .بار مراقبتی در گروه کنترل در
دو بار اندازهگیری تغییری نکرده است ( .)P=0/468در حالی که
در گروه آزمون ﭘس از ارائه اطالعات سالمت بار مراقبتی حدود
 14واحد کاهش داشته که این کاهش از نظر آماری معنیدار
است ( .)P>0/0001از طرفی بار مراقبتی مراقبین قبل از ارائه

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

همچنین میانگین مقایسه نمره بار مراقبتی با جنس بیمار در
مطالعه حاضر نشان داد که بیماران زن بار مراقبتی بیشتری را
در مقایسه با بیماران مرد به مراقبین خود تحمیل می کنند .و
این می تواند به دلیل این باشد که ﭘیش آگهی این بیماری در
زنان بیشتر از مردان است .زنان در مقایسه با مردان در برابر
این بیماری آسیب ﭘذیرتر هستند و توانایی های مﺨتلف
شناختی آنان را بیشتر تحث تاثیر قرار می دهد ،ضمن اینکه
سیر ﭘیشرفت بیماری در زنان سریعتر از مردان است[]34-33
در این مطالعه بین مدت زمان مراقبت با میزان بار مراقبتی
ارتباط معناداری مشاهده شد ،به نحوی که با افزایش مدت
زمان مراقبت بار مراقبتی مراقبین افزایش ﭘیدا می کرد .در این
زمینه ،مطالعه  Changو همکاران [ ،]35نشان داد مراقبینی
که تعداد ساعات بیشتری را در طول روز به مراقبت از بیمارشان
اختصاص میدادند بار مراقبتی بیشتری را متحمل شده و
سالمت روانی کمتری داشتند که با نتایج مطالعه حاضر مشابه
میباشد که این ممکن است به دلیل این باشد که مراقبت
طوالنی مدت فرد را در طول زمان دچار خستگی و فرسودگی
می کند بﺨصوص اگر این مراقب خود سن باالیی داشته باشد.
از سوی دیگر برخی مطالعات نیز زمان مراقبت طوالنی را
موجب کاهش بار مراقبتی مراقبین ذکر کرده اند [ ]36که شاید
بتوان دلیل آن را با قدرت سازگاری و خصوصیات فردی مراقب
مرتبﻂ دانست به این صورت افرادی که قدرت سازگاری
بیشتری دارند و از لحاظ خصوصیات فردی توانایی بیشتری
برای مقابله با مشکالت دارند ،بار مراقبتی کمتری را تجربه می
کنند .ضمن اینکه ممکن است مراقبت طوالنی مدت بتدریج
باعث سازگار شدن فرد با شرایﻂ شود و بهتر بتواند برای زندگی
خود تصمیم گیری و برنامه ریزی کند.
به توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه ،میزان بار مراقبتی
در هر دو گروه بین  39تا  42گزارش شده که نشان دهنده بار
مراقبتی در حد متوسﻂ میباشد .ذکر این نکته مهم است که
اگر چه مراقبت از عضو خانواده تجربهای استرسآور و سﺨت
میباشد ،لیکن فشار مراقبتی گزارش شده در حد متوسﻂ
میباشد به طوری که درجات باالی فشار مراقبتی گزارش نشده
است.
در مطالعات انجام شده ،مراقبین از سالمندان بر این اعتقاد
بودهاند که مراقبت از سالمندشان باعث کاهش سالمتی و سبب
بروز خستگی روانی ،فشار بار مراقبتی و بروز اختالالت روانی در
آنها شده است .آنها مراقبت از سالمند خود را تجربهای
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دارند که عمده آنان نیز متأهل و خانهدار هستند .بدون شک
درزمینه مراقبت از بیماران ،به خصوص بیماران مبتال به زوال
عقل و آلزایمر ،زنان بیشتر از مردان فعالیت میکنند .انجمن
آلزایمر آمریکا در سال  2012گزارش کرد که زنان بیش از
مردان در زمینه بیماری آلزایمر به امر مراقبت مشغول میباشند
و طبق برآورد انجام شده  59تا  79درصد مراقبین مؤنث هستند
[ .]29این امر را میتوان با حس ازخودگذشتگی ،فعالیت بیشتر
زنان در منزل ،مسئولیتﭘذیری آنان در برابر خانواده و وقت آزاد
بیشتر آنان مرتبﻂ دانست [.]30
باالتر بودن تعداد زنان در مطالعه حاضر به علت تنیدگی مسائل
شرعی و عرفی جامعه با موضوعات مرتبﻂ با مراقبت میباشد
که این مسئله به ایفای نقش و مسئولیتﭘذیری بیشتر آنان در
امور مراقبتی ارتباط دارد .با توجه به طاقتفرسا بودن امور
مراقبتی و آسیبﭘذیری بیشتر زنان نسبت به مردان ،و از طرف
دیگر به علت اختالالت عاطفی ،شناختی و رفتاری بیماران،
لزوم حمایت عاطفی زنان امری ضروری میباشد.
از لحاظ نسبت مراقب با بیمار در این مطالعه ،بیشترین میزان
متعلق به فرزندان بیماران بودندکه وظیفه اصلی نگهداری از ﭘدر
یا مادر خود را بر عهده داشتند .از این نتیجه میتوان استنباط
نمود که اگرچه این مراقبین ممکن است به اندازه همسران
بیماران دچار اختالالت جسمانی ناشی از باال بودن سن نباشند؛
اما به دلیل وضعیت خانوادگی مستقل این مراقبین که اکثراً
متأهل هستند و جدا بودن محل سکونت این مراقبین از والدین
بیمار خود میتواند آنان را در برابر استرس ناشی از مراقبت
آسیبﭘذیرتر کرده و بار مراقبتی بیشتری را به آنان تحمیل کند.
در این زمینه ،یافته های بدست آمده همسو با مطالعه
 Coulehanمی باشد که  %46مراقبین را فرزندان بیماران
تشکیل میدادند [ .]31در مطالعه  Ducharmeو همکاران نیز
 58%مراقبین بیماران دمانس را فرزندان تشکیل میدادند و
عمده مراقبین نیز زنان به میزان  %88بودند [.]32
از سوی دیگر در بررسی ارتباط بین متغیرهای فردی با میزان
بار مراقبتی ،بین سن بیمار با میزان بار مراقبتی ارتباط
معکوسی وجود دارد ،به این مفهوم که بیماران مسن تر بار
مراقبتی کمتری را بر مراقب تحمیل می کنند .دلیل این امر
می تواند این باشد که ابتال به این بیماری در سنین ﭘایین تر به
خصوص زمانیکه فرد هنوز در دوره زندگی فعال خود به سر می
برد و خانواده وی ممکن است وابستگی مالی و یا عاطفی
بیشتری به او داشته باشند ،بار مراقبتی بیشتری را به آنان
تحمیل می کند.
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احساس اعتمادبهنفس بیشتری داشته باشند [.]44-42
بهطورکلی ،یافتههای مطالعـه حاضر بیانگر ضرورت باالی
اجرای مـداخالت مربـوط به مراقبین به ویﮋه برنامههای
آموزشی است؛ امـا آنچـه کـه ایــن مطالعــات را از هــم
متمــایز مــیســازد ،روشهای برنامهها است .در این
ﭘﮋوهش سعی شده یادگیری ﭘایـدارتری از طریق روشی جدیدتر
و در دسترستر حاصل گردد ،اما مـزمن بـودن اخـتالالت
دمـانس ،ﭘیگیری طوالنیتری را برای مراقبین میطلبد که در
اکثریت مطالعات مورد بررسی و مطالعه حاضر ،مدت ﭘیگیـری
سبتا کوتاه در نظر گرفته شده که بﺨشی از علـل آن را
نـ ً
میتوان به احتمال بـاالی ریـزش نمونـههـا ،ضـعف
سازماندهی مراقبین توسﻂ مراکز درمانی و بهداشـتی و نبود
مراکز اطالعرسانی ویﮋه برای مراقبین بیماران مزمن ،نسبت
داد.
مشکالت در ﭘیدا کردن نمونههای مطالعه یکی از محدودیت
های مطالعه بود؛ که دلیل آن احساس خجالت از داشتن بیمار
آلزایمری بود که باعث میشد خانوادهها به محققین همکاری
نکنند ،حتی با توضیﺢ اینکه اطالعات آنها محرمانه است و
تمامی اطالعات به صورت مجازی و از راه دور به آنها ارائه
می شود .یکی دیگر از مشکالت مشکل در شناسایی افرادی
بود که با معیارهای ورود به مطالعه مطابقت داشته باشند .یکی
از این معیارها دسترسی به اینترنت و توانایی کار کردن با
اینترنت بود که متأسفانه برخی از افراد حتی به اینترنت هم
دسترسی نداشتند ،لذا با توجه به گسترش روزافزون استفاده از
اینترنت و شبکههای مجازی و اینکه غالب اطالعات امروزه از
طریق اینترنت و وب تبادل میشوند ،ﭘیشنهاد میشود با فراهم
ساختن زیرساختهای ارتباطی الزم و اینترنت ارزان و سریع
امکان استفاده از آن را برای افراد بیشتری فراهم شود البته
آموزش استفاده از ابزارهای ارتباطی ﭘیشنیاز این مهم میباشد.
انتظار میرود سازمانهای مسئول در راستای بهبود وضعیت
سالمت جامعه ،برای استفاده از سامانههای از راه دور مانند وب
سایتهای آموزشی ،شبکههای مجازی ،سالمت همراه و ...
تصمیمهای کارسازی اتﺨاذ کنند .لذا از آنجـا کـه در
سیاسـتگذاریهـای توسعه مراقبت طوالنیمدت برای سالمندان
در جامعه همواره بر حمایت از خانوادهها تأکید میشود.
دسـتیابی بـه ایـن بﺨـش در توسعه سالمت ملی جـزء از
طریـق توانمنـدسـازی و مـشارکت جامعــه محقــق
نمــیشــود .بـه همــین منظــور ضــروری اســت
سیاستگذاران عرصه سالمت ضـمن ﭘـرداختن بهسالمت قـشر
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ﭘراسترس قلمداد نموده و اغلب خود را در رویارویی با استرس
ناموفق دانستند [.]37
 Spurlockدر مطالعه خود به منظور بررسی ارتباط سالمت
معنوی و فشار مراقبتی مراقبین سالمندان مبتال به آلزایمر نشان
داد این مراقبین ،بار مراقبتی در حد متوسﻂ را تجربه کردهاند و
با وجود استرسآور بودن مراقبت از این افراد ،بار مراقبتی در حد
ﭘایین یا متوسﻂ میباشد [.]38
نتایج مطالعه دیگری که توسﻂ عبداهللﭘور و همکاران انجام
گرفته نشان دهنده این است که فشار مراقبتی وارد بر حداقل
نیمی از مراقبان در حد متوسﻂ تا شدید بوده و این میزان فشار
مراقبتی با اختالالتی ازجمله بیتفاوتی ،ﭘرخاشگری،
تحریکﭘذیری مراقبان به طرز معناداری مرتبﻂ بوده است [.]39
اما در بﺨش دیگری از این مطالعه و ﭘس از انجام مداخله بار
مراقبتی در گروه آزمون به طرز چشمگیری کاهش داشته است
در حالی که در گروه کنترل تغییری مشاهده نشده است .این
نتایج بیانگر مؤثر بودن مداخالت مربوط به ارائه اطالعات
سالمت و مشاورهها و آموزشهای الزم در زمینه مراقبت از این
بیماران بوده است.
در مطالعه دیگری که محمدی و همکاران در انجمن آلزایمر
ایران در مورد  56مراقب انجام دادند ،طی  8جلسه به مراقبین
آموزشهایی با محتوای مربوط به ماهیت بیماری آلزایمر،
عوارض بیماری و اصول مراقبت از خود مراقب و چگونگی
مدیریت مراقبت در منزل داده شد .نتایج نشاندهنده کاهش
تدریجی فشار مراقبتی مراقبان بود .نتایج این مطالعه همسو با
نتایج مطالعه حاضر بود و نشان از تأثیر اینگونه مداخالت بر
کاهش بار مراقبتی مراقبان دارد [.]40
همچنین در مطالعه  Blomو همکاران ،به ارائه یک برنامه
مبتنی بر اینترنت برای مراقبین بیماران دمانس و تأثیر آن بر
روی اضطراب و افسردگی آنان ﭘرداخته شد .این مداخله که در
طی  5الی  6ماه ارائه شد نشاندهنده کاهش چشمگیر میزان
اضطراب و افسردگی در میان مراقبین گروه آزمون بوده است
[.]41
مطالعاتی که در زمینه برنامههای مبتنی بر وب برای مراقبین
بیماران دمانس و بهطورکلی مراقبین بیماران مزمن انجام شده
است ،نشان داد که مراقبین استفاده از این روش را آسان ،مفید
و کاربردی توصیف کردهاند و نتایج مثبتی بر دانش ،نگرش،
خود اثربﺨشی و احساس همدردی و کاهش استرس و اضطراب
در مراقبین داشته است و همچنین باعث شده تا مراقبین در
ارتباط با مهارتهای مراقبت و ارتباط برقرار کردن با بیمارشان
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سالمند بهسالمت مراقبین خانوادگی آنان نیز عنایت کافی
مبذول دارند و برای اثربﺨش کـردن ایـن برنامـههـا
زیرساختهای الزم ازجمله زیرساختهای ارتباطی را فراهم
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Introduction: Due to the relatively high rate of psychological problems among dementia caregivers,
they need necessary information about this disease and methods of care giving. This study aimed to
improve caregivers’ awareness on this disease in order to improve their performance and the quality
of patient care and to reduce their stress through the provision of web-based health information.
Methods: This clinical trial used intervention and control groups. The sample size was calculated as
25 in each group (total=50). First, subjects were selected through purposive sampling and were
randomly divided into the test and control groups. Then, a pre-test was carried out using knowledge
and care scale questionnaires. In the next step, through a site designed for this purpose, health
information related to the disease was provided to careers in 12 sessions within two months. After
the end of the intervention, post-test was performed in both groups and the results were analyzed
using descriptive and inferential statistics.
Results: According to the obtained results, mean score of caregiving burden showed no significant
change in the control group and it, even, showed a little increase (0.53), while, in the test group, it
decreased by 13.58 points.
Conclusion: It can be concluded that the provision of web-based health information is effective in
reducing caregiving burden of dementia caregivers.
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