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Abstract
Introduction: Care of people with Alzheimer’s disease is the most difficult type of care and can
cause stress, fatigue and psychological disorders in caregivers. Therefore, it is necessary to take
action to reduce stress on caregivers. The purpose of this research was to evaluate the effect of
mindfulness program on the perceived stress of caregivers of elderlies with Alzheimer’s disease
referring to Iran Alzheimer’s Association.
Methods: This was a quasi-experimental study conducted on two control and intervention groups
with before and after design. Sixty caregivers of elderlies with Alzheimer were selected by
convenience sampling from patients in the Alzheimer's Association of Iran, in Tehran, in 2013 and
then were randomly allocated to control and intervention groups. Mindfulness program sessions
were performed for the intervention group for six weeks, two hours per session. Data were collected
one week before and after the intervention using perceived stress scale (PSS). Data were analyzed
by SPSS, independent t-test and paired t-test with significance level of P < 0.05.
Results: After the mindfulness program, the mean of perceived stress in the intervention group
decreased from 33.30 ± 6.42 to 25.43 ± 5.26, which showed a significant decrease in caregivers’
stress levels (P < 0.05), while in the control group before and after the intervention (31.60 ± 6.38
and 32.83 ± 5.05, respectively) this figure showed no significant difference (P > 0.05).
Conclusions: Research finding indicated the efficacy of mindfulness program in reducing the stress
of caregiver of elderlies with Alzheimer and offers its application to other caregivers’ chronic
diseases.
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مقدمه :مراقبت از بیماران آلزایمر ،سختترین نوع مراقبت است و میتواند سبب بروز استرس ،خستگی و اختالالت روانی در آنان شود
که ضروری است در جهت کاهش استرس بر مراقبین اقداماتی صورت پذیرد .بر این اساس این مطالعه با هدف تعیین تأثیر برنامه ذهن
آگاهی بر استرس درک شده مراقبین خانوادگی سالمندان مبتال به آلزایمر مراجعه کننده به انجمن آلزایمر ایران انجام شد.
روش کار :این پژوهش از مطالعات نیمه تجربی دو گروهی قبل و بعد بود ،که در آن  09نفر از مراقبین اصلی بیماران مبتال به آلزایمر،
مراجعه کننده به انجمن آلزایمر ایران واقع در شهر تهران در سال  ،1302به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند؛ این افراد به
شکل تصادفی ساده در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند .برای گروه مداخله برنامه ذهن آگاهی در  0جلسه هفتگی به مدت 2
ساعت در هرجلسه اجرا شد .دادهها از طریق پرسشنامه استرس درک شده کوهن ،کامارک ،مرملستین قبل و یک هفته پس از پایان
مداخله جمع آوری و با استفاده از آزمونهای تی مستقل و تی زوجی در سطح معناداری  9/91تحلیل شدند.
یافتهها :پس از انجام برنامه ذهن آگاهی ،میانگین استرس درک شده در گروه مداخله از ( )33/39 ± 0/42به ( )21/43 ± 1/20تقلیل
یافت ،که نشان دهنده کاهش معنی دار استرس در این گروه بود ( .)P > 9/91در حالی که در گروه شاهد این میزان قبل و پس از
انجام مداخله ( )31/09 ± 0/30به ( )32/03 ± 1/91اختالف معنی داری نداشت (.)P < 9/91
نتیجه گیری :یافتههای پژوهش حاکی از کاهش استرس درک شده در گروه مداخله داشت بدین معنی که برنامه ذهن آگاهی در
جهت کاهش استرس مراقبین بیماران مبتال به آلزایمر مؤثر میباشد وکاربرد آن برای سایر مراقبین نیز پیشنهاد میگردد.
واژگان کلیدی :بیماری آلزایمر ،ذهن آگاهی ،سالمند ،مراقب
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
در %09موارد مراقبت از این بیماران در خانه و توسط مراقبین خانوادگی
فراهم میشود ( .)1این گروه مهمترین منبع مراقبتی برای بیماران و
سیستم مراقبت بهداشتی محسوب میشوند ( .)4مطالعات انجام شده
در زمینه مراقبین خانوادگی افراد با مشکالت نورولوژیکی نشان داده
است که این افراد سطوحی از استرس ،افسردگی و کاهش رضایت از
زندگی را تجربه میکنند ( .)0از جمله مطالعه چنج و همکاران در
زمینه تأثیر بار مراقبت بر روی سالمت مراقبین خانوادگی بیماران مزمن
نشان میدهد که بار مراقبت تأثیر مهمی بر سالمت فیزیکی و روانی

آلزایمر یک مشکل عمده بهداشتی در ارتباط با افزایش سن است (،)1
طبق گزارش سالیانه انجمن جهانی آلزایمر در سال 31/0 ،2919
میلیون بی مار مبتال به زوال عقل در سراسر جهان وجود داشت .پیش
بینی شده است که این آمار به  01/7میلیون نفر تا سال  2939و 111/4
میلیون نفر تا سال  2919افزایش خواهد یافت ( .)2انجمن آلزایمر ایران
نیز تعداد کل بیماران مبتال به آلزایمر را حدود  219999-399999نفر
برآورد کرده است (.)3افراد مبتال به آلزایمر به دلیل اختالالت شناختی
و رفتاری در برآورده کردن نیازهای خود دچار مشکل هستند ( )4و
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استرس آور به کار گیرند ( .)21علی الرغم بیش از  29سال تحقیقاتی
که بر مؤثربودن مداخالت ذهن آگاهی تأکید میکنند کاربرد آن برای
مراقبین توجه کمی را به خود جلب کرده است ( )10؛ در ایران نیز
مطالعهای که تأثیر این روش را بر مراقبین خانوادگی بیماران مبتال به
آلزایمر مورد سنجش قرار دهد انجام نشده است ،بدین ترتیب این
مطالعه به منظور بررسی تأثیر برنامه ذهن آگاهی بر استرس درک شده
مراقبین آلزایمر طراحی و اجرا شده است.

مراقبین دارد و ساعتهایی که صرف مراقبت میشود و میزان نیاز به
حمایت فیزیکی بیمار از پیش بینی کنندههای بار مراقبت هستند (.)7
بار مراقبت در حکم منبع استرس ابعاد مختلف سالمت مراقبین را تحت
تأثیر قرار میدهد مراقبین با دو مشکل بزرگ یعنی مشکالت مربوط به
مراقبت و درمان و سازگاری با مسئولیتهای ناشی از مراقبت روبرو
هستند زیرا هر گونه تغییر در زندگی انسان اعم از خوشایند و ناخوشایند
مستلزم نوعی سازگاری مجدد است ( .)0 ,0مراقبین زمان و انرژی
زیادی را صرف انجام تعدادی از وظایف ناخوشایند و مشکل میکنند()1
لذا مراقبت از بیمار آلزایمر برای مراقبین خانوادگی یک فرایند استرس
زای مزمن است که پیامدهای منفی بر سالمت جسمی و روانی مراقبین
دارد .مطالعات نشان دادهاند که بیش از  09درصد از مراقبین بیماران
آلزایمری سطوح باالی استرس را تجربه میکنند ( )19لذا طراحی
مداخالتی برای کمک به مراقبین برای مدیریت استرس ناشی از
مراقبت ،با افزایش تعداد افراد مبتال به زوال عقل به همراه افزایش
جمعیت سالمندان ،به طور فزایندهای مهم میباشد ( .)11در این زمینه
پرستارانی که دانش و مهارت الزم را در زمینه مراقبت از سالمند داشته
باشند میتوانند نقش عمدهای را در بررسی و حمایت مراقبین خانوادگی
داشته باشند .همان طوری که ،اثرات روانی منفی مراقبت شامل
استرس ،فشار مراقبت و واکنشهای غم و اندوه ،به کرات توسط
پرستاران مورد بررسی قرار گرفته است ( .)12انواع مختلفی از مداخالت
روانشناختی و اجتماعی برای کاهش عالئم روانی منفی و بهبود سالمت
عمومی مراقبین توسعه یافته است ( )13از جمله برنامه ذهن آگاهی
مبتنی بر کاهش استرس که در سالهای اخیر برای کمک به مراقبین
خانوادگی ،در تطابق بهتر با نیازهای نقششان از طریق بهبود
خودکارآمدی آنها و کاهش آشفتگی خلقی و بار مراقبت به کار رفته
است ( )14که از جمله آنها میتوان به مطالعات هوجیگ ( ،)13کو
گلر ( ،)11اپستین ( ،)14پالر ( ،)10وایت برد ( )11و سید اسماعیلی
( )17اشاره کرد که به بررسی تأثیر برنامه ذهن آگاهی بر متغیرهای
سالمت مراقبین بیماران مزمن ،سالمندان و کودکان کم توان ذهنی
پرداختهاند.
آموزش ذهن آگاهی یکی از امید بخش ترین مداخالت برای مراقبین
بیماران زوال عقل که مبتنی بر مدل مراقبتی جامع است میباشد (.)10
ذهن آگاهی یعنی بودن درلحظه با هرآنچه اکنون هست ،بدون قضاوت
و بدون اظهارنظر درباره آنچه اتفاق می افتد ( .)10مداخالت مبتنی بر
ذهن آگاهی که به منظور کاهش استرس مراقبین صورت میگیرد از
نظر فلسفی و عملی کامالً با رویکردهای سنتی غربی متفاوتند،
رویکردهای سنتی به حمایت و آموزش مهارتهای رفتاری مراقبین به
منظور تعیین و رفع رفتارهای چالش آور مربوط به زوال عقل تأکید
دارند ،در حالیکه روشهای مبتنی بر ذهن آگاهی از طریق توسعه
آگاهی در لحظه و بدون قضاوت مراقبین را قادر میسازد تا رفتارهای
چالش آور مربوط به زوال عقل را ببینند و آنها را با مهارت بیشتری
حل کنند( .)10هدف ذهن آگاهی مجهز کردن افراد به روشهایی برای
پاسخ به استرسهای زندگی بیماران است تا بتوانند از واکنشهای روانی
که اغلب استرس را بدتر میکنند و در روشهای مؤثر حل مسأله تداخل
ایجاد میکنند ،رهایی یابند ( .)29ذهن آگاهی رویکردی یکپارچه ،مؤثر
و ایمن برای کاهش استرس و بدون اثر جانبی گزارش شده که پرستاران
نیز میتوانند این روش را به طور مؤثری برای کنترل موقعیتهای

روش کار
مطالعه حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی و به صورت دو گروهی قبل
و بعد بود .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مراقبین خانوادگی
سالمندان مبتال به آلزایمر مراجعه کننده به انجمن آلزایمر ایران واقع
در شهر تهران در سال  1302بودند که در زمان انجام مطالعه 1999
نفر را در بر میگرفت .حجم نمونه الزم با استفاده از فرمول محاسبه
حجم نمونه و با استناد به مقاله ( )14با توان آزمون  09درصد و احتمال
خطای نوع اول  19درصد ،حداقل  24نفر در هر گروه تعیین شد .که با
در نظر گرفتن احتمال ریزش نمونه ،در هر گروه  39نفر وارد مطالعه
شدند .نمونه گیری به شکل در دسترس و مبتنی بر هدف صورت گرفت،
بدین ترتیب که واحدهای موردمطالعه بر اساس معیارهای مورد نظر
پژوهشگر که شامل داشتن نقش اصلی مراقبت از بیمار ،با سواد بودن،
عدم ابتال به بیماری جسمی و روانی مزمن و نداشتن تجربه شرکت در
برنامه ذهن آگاهی بود؛ از بین افراد جامعه مورد نظر انتخاب شدند و
سپس از طری ق تخصیص تصادفی ساده ،مشارکت کنندگان در دو گروه
مداخله ( 39نفر) و شاهد ( 39نفر) قرار گرفتند .درطول مطالعه افرادی
که به هر دلیلی ،از جمله ابتال به بیماری خاصی که قادر به مراقبت از
سالمند مبتال به آلزایمر نباشند یا فوت بیمار آلزایمری در طی زمان
مطالعه ،قادر ی ا مایل به ادامه همکاری با پژوهشگر نبودند از فرآیند
مطالعه خارج میشدند .برای انجام مداخله ،برنامه ذهن آگاهی در طی
 0جلسه هفتگی به مدت دو ساعت در هر جلسه برگزار شد .این برنامه
با توجه به برخی راهکارهای ارائه شده در برنامه کاهش استرس مبتنی
بر ذهن آگاهی جان کبات زین طراحی شده بود .عمدهترین فنون مبتنی
بر ذهن آگاهی که در طی جلسات آموزش داده شد شامل بحث در مورد
ذهن آگاهی ،روشهای کنترل استرس ،تکنیک آرامسازی عضالت و
روشهای مختلف مراقبه به همراه تکالیف خانگی بود که خالصه ترتیب
جلسات مداخله به این شرح است:
جلسه او ل :معرفی پژوهشگر و آشنایی با مراقبین ،ارائه مقدمهای در
مورد بیماری آلزایمر و لزوم مراقبت از خود برای مراقبین ،بیان استرس
ناشی از مراقبت و تأثیر آن بر سالمت جسمی و روانی ،معرفی برنامه
ذهن آگاهی به عنوان یک روش مؤثر کاهش استرس.
جلسه دوم :مرور جلسه قبل ،آموزش تکنیک مراقبه خوردن (خوردن
ذهن آگاهانه) ،تمرین خوردن کشمش ،بحث و گفتگو در مورد تجارب
مربوط به خوردن کشمش ،تنفس ذهن آگاهانه ،پخش فیلم مراقبه
تنفس ،ارائه جزوه مربوط به خالصه جلسه و تکلیف خانگی به مراقبین.
جلسه سوم :مرور جلسه قبل و تکالیف خانگی ،مراقبه تنفس ،تمرین
اسکن بدن ،گفتگو در مورد تجارب مربوط به تمرین ،ارائه خالصه جلسه.
جلسه چهارم :مراقبه تنفس ،تمرین اسکن بدن ،نشستن ذهن آگاهانه،
قدم زدن ذهن آگاهانه ،ارائه خالصه جلسه.
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دارای پایایی مناسب نشان داد .پس از انجام تحقیق ،پژوهشگر کل
آموزشها را در قالب کتابچه و لوح فشرده آموزشی در اختیار گروه
کنترل قرار داده و توضیحات الزم را ارائه نمود .در بخش تجزیه و تحلیل،
دادهها در دو مرحله ،قبل و یک هفته پس از اتمام مداخله ،اندازه گیری
و با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  10با آزمون تی زوجی و تی
مستقل تحلیل شدند.

جلسه پنجم :مرور جلسه قبل و تکالیف خانگی ،مراقبه تنفس ،ذهن
آگاهی از افکار ،پخش فیلم کوتاه ،ارائه خالصه جلسه.
جلسه ششم :تمرین آرامسازی عضالنی ،ذهن آگاهی کامل (خالصه
مهارتهای مختلف مراقبه) ،ارائه خالصه جلسه و جمع بندی.
در این مداخله در مجموع شرکت کنندگان از اینکه معموالً توجه کمی
به زندگی روزانه دارند آگاه شدند؛ آنها آموختندکه از تغییرات سریع
ذهن از موضوعی به موضوع دیگر آگاه شوند .به دنبال آن با آموزش و
تمرین ذهن آگاهی تنفس ،شامل آموزش تکنیک دم و بازدم همراه با
آرامش و بدون تفکر در مورد چیز دیگر یاد گرفتندکه چطور ذهن
سرگردان خود را به یک نقطه واحد متمرکز کنند .بدین ترتیب آنها
آموختند تا با تمرکز بر تنفس وقتی افکار نگران کنندهای دارند ،از تنفس
به عنوان " لنگرگاه یا محملی" برای بازگشت به زمان حال استفاده
کنند .از موارد دیگر ،آموزش تکنیک پویش بدن یا وارسی بدن بود که
شامل آموزش توجه به حرکات بدن هنگام تنفس ،تمرکز بر اعضای بدن
و حرکات آنها و جستجوی حسهای فیزیکی بود .نشستن ذهن
آگاهانه ،خوردن ذهن آگاهانه و قدم زدن ذهن آگاهانه نیز در این
جلسات آموزش داده شد .ذهن آگاهی افکار نیز که شامل توجه به ذهن،
افکار مثبت ومنفی ،خوشایند یا ناخوشایند بودن افکار ،اجازه دادن به
ورود افکار منفی و مثبت به ذهن و به آسانی خارج کردن آنها از ذهن
بدون قضاوت و توجه عمیق به آنهاست ازموارد دیگری بود که برای
این جلسات در نظر گرفته شده بود .آموزش توسط پژوهشگر از طریق
سخنرانی ،پرسش و پاسخ ،آموزش عملی مهارتها ،بحث گروهی و
توزیع نسخه چاپی مطالب ارائه شده در هر جلسه انجام شد؛ در پایان
مداخله کتابچه و لوح فشرده آموزشی در اختیار گروه کنترل نیز قرار
گرفت.
دادهها از طریق پرسشنامههای اطالعات دموگرافیک و استرس درک
شده با حضور پژوهشگر در انجمن آلزایمر و توضیح اهداف پژوهش به
مشارکت کنندگان و جلب رضایت آگاهانه و کتبی آنها جهت مشارکت
در تحقیق جمع آوری شد .پرسشنامهها توسط مشارکت کنندگان در
حضور پژوهشگر تکمیل و در صورت نیاز توضیحات الزم ارائه شد .متغیر
استرس درک شده توسط پرسشنامه استرس درک شده (کوهن،
کامارک و مرملستین  )1003سنجیده شد .این ابزار برای تعیین میزان
شناخت افراد از استرس خود در مقابل رویدادهای غیرقابل پیش بینی
و غیرقابل کنترل زندگی بسیار مناسب میباشد .پرسشنامه استرس
درک شده شامل  14سؤال است و دامنه نمرات از صفر تا چهار
درمقیاس لیکرت بوده و پاسخها به صورت صفر (هرگز) ،یک (به ندرت)،
دو (گاهی اوقات) ،سه (بیشتر اوقات) و چهار (تمام اوقات) طبقه بندی
شده است .الزم به ذکراست درمورد سؤاالت مثبت (،19 ،0 ،7 ،0 ،4،1
 )13امتیازات به طور معکوس محاسبه میشوند .درکل دامنه نمرات
بین  9تا  10در نظرگرفته شده است و نمره دهی آن بر اساس میانگین
نمرات نمونههای پژوهش بدست میآید ( .)22ابراهیمی و غفاری این
آزمون را در ایران هنجار یابی کردند و ضریب آلفا کرونباخ آزمون را
 ./04بدست آوردند( .)23در این مطالعه نیز اعتبار صوری و محتوایی
ابزار توسط  13نفر از اساتید و صاحب نظران متخصص از دانشگاههای
علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،تربیت مدرس و علوم پزشکی تهران
به صورت کیفی و با استفاده از روش الوشه تأیید گردید و در مطالعه
مقدماتی ،ضریب آلفای کرونباخ  9/01همبستگی درونی سؤاالت را

یافتهها
اطالعات مربوط به مشخصات جمعیت شناختی افراد شرکت کننده در
 2گروه مداخله و شاهد در جدول  1ارائه شده است.
جدول  :1اطالعات جمعیت شناختی مراقبین
گروه مداخله

گروه شاهد

جنسیت
زن
مرد

21
1

21
1

وضعیت تأهل
مجرد
متأهل

2
20

19
29

نسبت مراقب با سالمند
فرزند
همسر
خواهر یا برادر
سایر

10
0
1
4

17
0
1
4

زیر 49
 41تا 19
 11تا 09
 01به باال

0
1
11
0

0
7
4
19

سن

شغل
خانه دار
شاغل
بازنشسته

21
3
0

10
0
2

ابتدایی
زیر دیپلم
دیپلم
باالی دیپلم

1
19
0
0

7
13
1
0

تحصیالت

میانگین ساعت مراقبت
 1تا  0ساعت
 7تا  10ساعت
 10تا  24ساعت

7
11
12

0
11
11

در این مطالعه بیشتر مراقبین سالمندان مبتال به آلزایمر را زنان 19
نفر ( ،)03/3%متأهل  40نفر ( ،)%09سن باالی  01سال  10نفر ()%39
با نسبت فرزندی  30نفر ( )%09و تحصیالت زیر دیپلم  23نفر (،)30/3%
خانه دار  49نفر ( ،)%00/7و ارائه دهنده  10تا  24ساعت مراقبت روزانه
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گروه مداخله ،اختالف معنادار ( )P < 9/91وجود داشته است که این
به معنی تأثیر معنادار مداخله در کاهش استرس درک شده در مراقبین
گروه آزمون بوده است .در حالی که اختالف میانگین نمرات استرس
درک شده توسط مراقبین گروه کنترل در  2مرحله قبل (± 0/30
 )31/09و بعد ( )32/03 ± 1/91معنادار نبوده است (.)P < 9/91

 23نفر ( )30/3%تشکیل میدادند .برای مقایسه میانگین نمرات استرس
درک شده قبل و بعد در هر یک از گروهها آر آزمون  Tزوجی استفاده
گردید.
همان طور که در جدول  2نشان داده شده است بین میانگین استرس
درک شده قبل( )33/39 ± 0/42و بعد از مداخله ( )21/43 ± 1/20در

جدول  :2مقایسه میزان استرس درک شده مراقبین در دو گروه مداخله و شاهد قبل و بعد از مداخله
گروه

قبل از مداخله

آماره آزمون تی زوجی

بعد از مداخله

مقدار احتمال

استرس درک شده
مداخله

33/39 ± 0/42

21/43 ± 1/20

22/303

9/991

کنترل

31/09 ± 0/30

32/03 ± 1/91

-1/101

9/242

مقادیر جدول به صورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شده اند.
جدول  :3مقایسه میانگین تفاوت استرس درک شده قبل و بعد از انجام مداخله بین دو گروه مداخله و شاهد
میانگین

انحراف معیار

آماره آزمون

مقدار احتمال

مداخله

7/000

1/021

-0/344

9/991

گروه
شاهد

-1/233

1/014

در جدول  3نتیجه آزمون  Tمستقل نشان داد که بین میانگین تفاوت
استرس درک شده قبل و بعد از مداخله در  2گروه آزمون ( )7/000و
کنترل ( )-1/233اختالف معنادار وجود داشته است ( )P < 9/91که
این به معنی تأثیر معنادار مداخله در کاهش استرس درک شده در
مراقبین گروه آزمون بوده است .کلیه مراقبین شرکت کننده در برنامه
از برگزاری برنامه و محتوای آن رضایت داشته و مایل به استمرار آن
توسط انجمن آلزایمر بودند.

اضطراب مراقبین بیماران مزمن شده ولی بر خالف نتیجه مطالعه حاضر
تفاوت معناداری در استرس درک شده یافت نشد ( .)13نتایج مطالعه
کوگلر در زمینه تأثیر ذهن آگاهی در مراقبین غیر رسمی بیماران
تسکینی نشان داد که ذهن آگاهی یک پیش بینی کننده معنادار در
رنجهای روانشناختی ،معنای زندگی و کیفیت زندگی در مرحله بعد از
مداخله بوده است( .)11مطالعه اپستین نشان داد که برنامه ذهن آگاهی
سبب کاهش عالئم افسردگی ،استرس درک شده و بار مراقبت در
مراقبین افراد سالمند ضعیف شده است ( .)14پالر نیز در پژوهش خود
به این نتیجه رسید که آموزش ذهن آگاهی سبب افزایش کیفیت
زندگی ،کاهش عالئم افسردگی و کیفیت بهتر خواب در بیماران مبتال
به زوال شناختی و مراقبین آنها شده است ( .)10مطالعه وایت برد نشان
داد که برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی سبب کاهش
استرس و افسردگی در مراقبین بیماران مبتال به دمانس میشود (.)11
مطالعه سید اسماعیلی نیز نشان دهنده تأثیر برنامه ذهن آگاهی بر
کاهش فشار روانی مادران مراقبت کننده از کودکان کم توان ذهنی بوده
است (.)17
در مطالعات دیگری نیز تأثیر برنامه ذهن آگاهی بر روی نمونههای غیر
از مراقبین انجام شده است که همگی نشان دهنده تأثیر گذاری مثبت
این برنامه در متغیرهای سالمت روان افراد بوده است .از جمله مطالعه
مکنزی که تأثیر برنامه ذهن آگاهی را بر پرستاران وکمک پرستاران
شاغل در مراکز مراقبت طوالنی مدت سالمندان مورد بررسی قرار داده
بود ،تأثیر این مداخله را در جلوگیری و درمان مشکالت مربوط به
استرس و ارتقای سالمت پرستاران و کمک پرستاران برجسته میکند
( . )20همچنین در مطاالعه وایت برنامه ذهن آگاهی در دختران سنین
مدرسه از طریق افزایش آگاهی افراد از موقعیتهای استرس آور موجب
ارتقای توانایی تطابق و کاهش استرس آنها شده بود ( .)27در مطالعه

بحث
یافتهها نشان داد میانگین استرس درک شده مراقبین در هر دو گروه
مداخله و شاهد در نتایج حاصل از پیش آزمون باال بود که نتایج حاصل
با نتایج مطالعه حسینی و همکاران مطابقت دارد ( .)24در حقیقت
مراقبت از بیمار مبتال به آلزایمر و انواع دیگر زوال عقل با یکسری
چالشهای خاص همراه است .تغییرات حاصل از بیماری ،این افراد را
به سطوح باالی نظارت و مراقبت شخصی نیازمند کرده که این سبب
میشود بسیاری از مراقبین سطوح باالی استرس و اثرات منفی آن را
بر سالمت ،شغل ،درامد و امنیت مالی خویش تجربه کنند ( .)21 ,1در
نتایج پس آزمون ،در گروه شاهد تفاوت معنی داری در استرس درک
شده مراقبین مشاهده نشد .در حالی که در گروه مداخله میانگین
استرس درک شده پس از پایان مداخله به شکل معنی داری کاهش
پیدا کرده بود .با توجه به اینکه دو گروه مداخله و شاهد در غالب
ویژگیهای دموگرافیک همسان میباشند میتوان نتیجه گرفت که
تغییرات حاصل در میانگین استرس درک شده در گروه مداخله میتواند
ناشی از برنامه ذهن آگاهی باشد.
نتایج مطالعه حاضر با مطالعات هوجینگ ،کوگلر ،اپستین ،پالر ،وایت
برد و سید اسماعیلی در زمینه تأثیر برنامه ذهن آگاهی بر متغیرهای
سالمت روان مراقبین هم راستا میباشد .در مطالعه هوجینگ برنامه
کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی سبب کاهش عالئم افسردگی و
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پژوهش وجود نداشت نتایج نشان میدهد که اجرای برنامه ذهن آگاهی
بر کاهش استرس درک شده مراقبین سالمندان مبتال به آلزایمر تأثیر
 لذا چنین برنامهای را میتوان در محتوای.معناداری داشته است
آموزشی بر ای مراقبین به کار برده و به این ترتیب در ارتقای سالمت
.مراقبین و ادامه فرایند مراقبت از این بیماران گامی مؤثر برداشت

این پژوهش بخشی از پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد پرستاری
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران بوده و با حمایت غیر مادی
 معاونت و کارکنان محترم انجمن آلزایمر ایران انجام شدکه،مدیریت
 مراتب قدردانی خود را از مسئولین مراکز یاد شده،بدینوسیله محققین
ابراز نموده و در آخر سپاس فراوان خود را از حضور مراقبین شرکت
.کننده در مطالعه اعالم میدارند

 آموزش ذهن آگاهی در نمونههای غیر بالینی کاهش سطح،صداقت نیز
.)20( استرس و بهبود سالمت جسمی و روانی آنها را نشان داده است
استرس درک شده از مسائل بهداشتی مهم است که به توجه از سوی
ارائه کنندگان خدمات بهداشتی نیاز داشته و استراتژیهای جلوگیری
و تسکین فشار مراقبتی این افراد باید به عنوان یک اولویت در
 آنچه مسلم است.مراقبتهای بهداشتی در جامعه مورد توجه قرار گیرد
مراقبین سالمندان مبتال به آلزایمر با فشارها و استرسهای فراوانی
مواجه هستند که سالمت جسمی و روانی آنها را در حالت
تهدیدکنندهای قرار میدهد و همین موضوع میتواند روند مراقبت و
 لذا پیشنهاد میشود که.حمایت از بیمار را نیز تحت الشعاع قرار دهد
پژوهشگران با به کار گیری رویکردهای مؤثر حمایتی و مداخلهای مانند
ذهن آگاهی در کاهش مشکالت عدیده در پدیده سالمندی و آلزایمر
.در جامعه و نیز سالمت این مراقبین مؤثر باشند
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