
 

Clinical Excellence 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analytical on effect of Resilience interventions on Mental Health in 

Family Caregivers of Elderlies with Alzheimer's disease: A review 

literature 
Fateme Ghaffari1, Zahra Fotokian1*, Mehdi Rostami2, Leila Meskini3 

 
1. Assistant Professor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Babol University of Medical Sciences, Babol, 

Mazandaran, Iran. 

2. Geriatric Nursing Student, School of Nursing and Midwifery, Babol University of Medical Sciences, Babol, Mazandaran, Iran. 
3. Geriatric Nursing Student, School of Nursing and Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Mazandaran, 

Iran. 

*. Corresponding Author: E-mail: zfotoukian@yahoo.com 

 
 

 (Received 29 November 2016; Accepted 28 September 2016) 

 

Abstract 

 

  Alzheimer's disease is one of the most common and common causes of dementia and a 

chronic, complex, and progressive neurological disorder. As family caregiver’s play an all-

encompassing role in Alzheimer's elderly care, resilient learning gives them the opportunity to 

better understand and respond appropriately in challenging situations. Due to the importance of 

the subject and the existence of few studies in this field, the present study was carried out. This 

study is a overview study that focuses on the effect of resilient interventions on the family 

mental health of elderly people with Alzheimer's disease from 1995 to the end of 2016. Using 

keyword search in the title or abstract of the articles in the Magiran, SID, Medlib, Iranmedex 

databases for Farsi language studies and full-text articles in English at Produce Elsevier, Ovid, 

Pubmed, Science Direct sites using the following keywords were searched in the title of the 

article. Persian words including mental health, family caregivers, Alzheimer's disease, and 

resilient. These keywords in English include mental health, Family caregivers, Alzheimer’s 

disease, Resilient, with every single word aging, elder, ageing, older people elderly. After 

searching the available databases with proper keywords in both Farsi and English, 54 articles 

were obtained without time limit. Of these, 11 articles with the most relevance to our goals were 

selected and examined.  

The results showed; the pressure from nursing care affects all physical, psychological, social, 

spiritual, and quality of life of family caregivers, and the pressure of care severely affects 

caregivers' mental health. Therefore, the need to intervene to reduce care pressure and provide 

resilience education to family caregivers improve the quality of care for the elderly with 

Alzheimer's. 
  

     Keywords: Mental Health, Resilience, Family caregivers, Alzheimer’s disease, Elderly. 

Clin Exc 2017; 7(1): 13-21 (Persian). 

 

 

Review 

13 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

e.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                               1 / 9

http://ce.mazums.ac.ir/article-1-340-en.html


 مروری                                                                                                                                                                                                                                 

            1931 تانتابس، 1، شماره هفتمدوره                     تعالی بالینی                                                                                                                  

 یـالینــی بــالــتع
 پژوهشی -آموزشی

 (19-11)1شماره   ششم دوره

 
سالمندان  یخانوادگ نیبر سالمت روان مراقب یآورمداخالت تاب ریبر تاث یلیتحل

 مریمبتال به آلزا

 3، لیال مسکینی2 ، مهدی رستمی*1، زهرا فتوکیان1فاطمه غفاری

 

 چكيده

 است. عصبی پیشروندِ و پیچیده من،مز اختالل نوعی عقل و زوال علت ترینشایع و ترینمهم عنوانبه آلزایمر بیماری    

امکان  نیآوری اآموزش تاب، دارند عهدهاز سالمند آلزایمری را بر جانبههمهکه مراقبین خانوادگی نقش مراقبت آنجاییاز

ر . لذا مطالعه حاضداشته باشند انگیزبرچالش طیرا در شرا یمناسب هایواکنشبرسند و  یهترتا به درک ب دهدمی آنانرا به 

 بر سالمت روان مراقبین سالمندان مبتال به آلزایمر انجام شد. این یآورتابمداخالت  ریتأثبا هدف مروری بر مطالعات 

 بر آوریتاب مداخالت ریتأثروایتی است که به بررسی مطالعات مربوط به  مندنظام مروری مطالعات نوع از مطالعه،

از  استفاده . باپردازدیممیالدی  6152سال  پایان تا 5991 سال آلزایمر از به مبتال سالمندان خانوادگی مراقبین روان سالمت

برای  Magiran ،SID ،Medlib ،Iranmedexاطالعاتی  یهاگاهیپامقاله در  چکیده یا و عنوان در دواژهیکل جستجوی

، Proquest  Elsevier,، Ovid ،Pubmed هایپایگاه انگلیسی در کامل به زبان متن و مقاالت دارای زبانیفارسمطالعات 

Science direct  مراقبین، سالمت روانهای فارسی شامل واژه ذیل در عنوان مقاله جستجو شدند. یهادواژهیکلبا استفاده از 

، Mental health ،Family caregiversدر زبان انگلیسی شامل  هادواژهیکلبود. این  یآورتابو  آلزایمر خانوادگی،

Alzheimer’s disease ،Resilient  های واژه تکتکبا Aging, Elder, Ageing, Older People Elderly   .بوده است

بدون  و انگلیسی و فارسی زبان دو به مناسب یهادواژهیکل با دسترس در اطالعاتی یهاداده پایگاه در وجوجست از پس

داشتند  ما موردنظر اهداف با را ارتباط بیشترین که مقاله 53 میان این از آمد. دست به مقاله 15 تعداد زمانی محدودیت

روانی،  ،ابعاد جسمی فشار ناشی از مراقبت سالمندان تمامیگرفتند. نتایج نشان داد که  قرار یموردبررس و انتخاب

 مراقبین را روان عد سالمتب شدتبهمراقبت  فشارداده و زندگی مراقبین را تحت تأثیر قرار  اجتماعی، معنوی و کیفیت

به  یآورتاببهبود  یمناسب درباره یهاآموزش یبرای کاهش فشار مراقبتی و ارائهآموزشی مداخالت اما ؛ کندیتهدید م

 .گرددیمسبب بهبود کیفیت مراقبت از سالمندان مبتال به آلزایمر مراقبین 
 

 

 

 

 .سالمند ،مریآلزا ،یخانوادگ نیمراقب ،یآورتابسالمت روان،  :یديکل یهاواژه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ایران مازندران، رامسر، بابل، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده پرستاری، گروه استادیار .5  
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 مروری                                                                                                                          و همکاران                                   غفاری      

 
       1931 تابستان ،1، شماره هفتمدوره                                                                          تعالی بالینی                                                                   

 مقدمه

 بر همهاست که  ریناپذاجتناب یندیآفر یسالمند   

با  یمرحله از زندگ نی. اگذاردیم ریتأث یزندگ یهاجنبه

و  یشناختروان ک،یولوژیزیف  راتییاز تغ یادامنه گسترده

همراه است که به فقدان  یشناخت ییکاهش توانا ژهیوبه

(. 5)شودیمنجر م یزندگ تیفیآمدن ک نییاستقالل و پا

که با اختالل در شناخت حافظه همراه  ییهایماریباز  یکی

عنوان به مریآلزا یماریاست.  ب مریآلزا یماریاست، ب

 ی، نوع(6-3)باشدیم علت زوال عقل نیترعیو شا نیترمهم

دچار  یاست که فرد مبتال را به فراموش یختالل مغزا

 جیتدرمغز به یهاسلول ،یماریب نی. در اسازدیم

 کهیطوربه شود،یم یو فرد دچار فراموش شدهبیتخر

 ایو  اوردیب ادیخاطرات گذشته را به  ستیقادر ن گرید

 (.5-2)را در مغز خود شکل دهد دیجد یدادهایرو

همه  یبرا یماریب نیابتال به ا زانیم دهدیمطالعات نشان م

سال و  21افراد  یبرا یدرصد، ول یک یسن یهاگروه

 یبه ازا یسالگ 21پس از  زانیم نیدرصد است. ا 1 شتریب

آمار  رانیدر ا (.1)شودیعمر، دو برابر م شیسال افزا 1هر 

 ی، ول(7)ستیموجود ن یماریب نیبه ا انیاز مبتال یقیدق

در کشور وجود  مریمبتال به آلزا ارمیهزار ب 711 از شیب

در منزل  ماریب 7 مر،یمبتال به آلزا ماریب 51 دارد.  از هر

اند که مطالعات نشان داده (.8)تحت مراقبت هستند

افراد را  نیا ازیدرصد مراقبت موردن 81از  شیها، بخانواده

تنها سالمندان  مر،یآلزا یماریب تیماه (.2)کنندیم نیتأم

و  نیبلکه خانواده، مراقب ;کندینمار اختالل مبتال را دچ

. مراقبت از سالمندان مبتال به کندیم ریاجتماع را هم درگ

و مراقبین آنان جهت  (9)فرسا استطاقت یافهیآلزایمر وظ

که احترام  یاگونهمراقبت صحیح و مناسب از فرد بیمار به

 از سوء رفتار با وی االمکانیشده و حتو منزلت وی حفظ

در خانواده جلوگیری شود، با مشکالت فراوانی 

، لذا بحث مراقبت از سالمندان (7)هستند بانیگربهدست

و بار اقتصادی، مراقبتی، بهداشتی و  مرمبتال به آلزای

 یهاموردتوجه نظام یاژهیطور وخانوادگی متعاقب آن به

 یهاسالمت کشورها است و مطالعات گسترده در دهه

 یاز طرف (51)شمندی بر این ادعا استاخیر، گواه ارز

مزمن  ندیفرا کی مریمراقبت از سالمند مبتال به آلزا

و  یبر سالمت جسم یمنف یامدهایزا است که پاسترس

که  ییهاتعدد و تنوع استرس (.51)دارد نیمراقب یروان

مزمن  ندیفرا کی مریمراقبت از سالمند مبتال به آلزا

و  یبر سالمت جسم یمنف یامدهایزا است که پاسترس

مطالعات به  شتریاگرچه، در ب (.55)دارد نیمراقب یروان

 نیمراقب یزندگ تیفیک یاز بعد جسم تیحما یهاجنبه

افراد  نیا یزندگ تیفیک یتوجه شده است. اما، بعد روان

 یآورتاب (.55-55)کمتر موردتوجه قرارگرفته است

با  یو سازگار ییارویاست که به افراد در رو یعامل

از  یکیعنوان و به کندیسخت کمک م یهاتیموقع

و  جانیه زش،یفهم انگ یبرا تیشخص یاصل هایسازه

 زیسالمت روان ن (.51-52)شده است یسازرفتار مفهوم

 و رییتغ،  گرانیبا دارتباط موزون و هماهنگ  تیشامل قابل

 التیو تضادها و تما یو اجتماع یفرد طیاصالح مح

با  (.57)باشدیمعادالنه و مناسب  ،یطور منطقبه یشخص

سالمندان   نیکه مراقب ییهاتوجه به تعدد و تنوع استرس

توجه به   (.58-59)با آن مواجهه هستند مریمبتال به آلزا

ضرورت  کیرا به   یآورمقوله سالمت روان و تاب

 (.56)کرده است لیتبد

تا به  دهدیامکان را به آنان م نیا یآورتاب آموزش

 طیرا در شرا یمناسب یهابرسند و واکنش یبهتردرک 

 یبهداشت یهاستمیو س (53)داشته باشند زیانگچالش

 یآموزش یبا موردتوجه قرار دادن راهکارها توانندیم

سالمندان  یخانوادگ نیمراقب یجهت ارتقاء سازگار

 جیو نتا شودیبهتر آنان م دموجب عملکر یمریآلزا

 نیمراقب کهییازآنجا (.9)را به همراه دارد یدیمف

را  یمریجانبه از سالمند آلزانقش مراقبت همه یخانوادگ

حفظ و ارتقاء  یدارند استفاده از راهکارها عهدهبر

مراقبت  قطعاًاست و  تیافراد حائز اهم نیسالمت روان ا

. آموزش باشدیباال م یآورتاب ازمندین مارانیب نیاز ا

 رگذاریتأث یاریسب یرهایبر متغ تواندیم یآورتاب

 یآورکه تاب یافراد دهدیها نشان مپژوهش (.61)باشد

 زهیهستند و فاقد جسارت، انگ رتریپذبیدارند آس ینییپا
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 های دهانیبزاق و نقش آن در تشخیص بیماری

 

 

            1931 تانتابس، 1، شماره هفتمدوره                     تعالی بالینی                                                                                                                 

زا هستند تنش طیشرا رییتغ یالزم برا یو راهبردها قیتشو

بزرگ کرده و  زیآمصورت مبالغهو مشکالت خود را به

توان راد خود را کماف نی، ا دانندیحوادث م یخود را قربان

 یآورکه تاب ی. در مقابل افراددهندیجلوه م فیو ضع

دارند و از  شرفتیپ یبرا یدارند حس قو ییباال

 (.65)برخوردارند ییباال ینفس و خودباوراعتمادبه

 یکنندگان ازنظر جسممراقبت یریپذبیبا توجه به آس لذا

ه ک مریدر مراقبت از سالمندان مبتالبه آلزا یو روح

 یبروز مشکالت سازنهیموجب کاهش مراقبت از آنان و زم

و عدم  راتییبا تغ یشدن ، عدم سازگار یمنزو لیاز قب

با  نیو همچن شودیم نیتوسط مراقب ینقش مراقبت رشیپذ

سالمت خانواده سالمندان و   تیو اهم گاهیتوجه به جا

 ،یمریسالمندان آلزا یخانوادگ نیمراقب یاتینقش ح

بر  یآورآموزش تاب ریتأث نییر با درک تعمطالعه حاض

 مریسالمندان مبتال به آلزا یخانوادگ نیسالمت روان مراقب

 .انجام شد

 

  کار روش
که از سال  یمقاالت یحاضر با بررس یمرور یمطالعه   

بر  یآورآموزش تاب ریتأث نهیدر زم یالدیم 6152-5991

 مریبه آلزاسالمندان مبتال  یخانوادگ نیسالمت روان مراقب

منتشر شدند، انجام شد. با  یسیو انگل یبه زبان فارس

مقاله  دهیچک ایواژه در عنوان و دیکل یاستفاده از جستجو

، Magiran ،SID ،Medlib یاطالعات یهاگاهیپادر 

Iranmedex  یو مقاالت دارا زبانیفارسمطالعات  یبرا 

 proquestیهاگاهیدر پا یسیانگل متن کامل به زبان

Elsevier,، Ovid ،Pubmed،Science direct   با استفاده

شدند.  در عنوان مقاله جستجو لیذ یهادواژهیکلاز 

، یخانوادگ نیشامل سالمت روان، مراقب یفارس یهاواژه

 یسیدر زبان انگل هادواژهیکل نیبود. ا یآورتاب، مریآلزا

،  Mental health  ،Family carers  ،Alzheimerشامل

Resilient  یهاواژهتکبا  aging elder ageing، older 

people elderly مقاالت لعه،ورود به مطا اریبوده است. مع 

 و یمرور ،یامداخله ،یفیتوص-یلیتحل ،یپژوهش

خروج،  یارهایبود. مع الذکرفوق یهاسال یمنتشرشده ط

در  هازبان ریوجود فقط خالصه مقاله و مقاالت به سا

 یهاگاهیپابود. پس از جستجو در  یعاتمطال یهاگاهیپا

 قالهم 52تعداد،  نیشد که از ا افتیمقاله  15 ،یاطالعات

و  دهیمقاله پس از مطالعه چک 55عنوان،  یپس از غربالگر

کنار گذاشته  مقاالتمتن کامل  یمقاله پس از بررس 55

ورود به مطالعه  یارهایمقاله واجد مع 53 تیشدند و درنها

 .شناخته شد

 

 هاافتهی
بر  یآورتاب ریتأثمطالعه مرتبط با مداخالت  53     

ورود به پژوهش را  یارهایمع ن،یسالمت روان مراقب

نشان داد که آموزش  مرور شدهمطالعات  جیداشتند. نتا

 نیباعث بهبود ابعاد مختلف سالمت روان مراقب یآورتاب

ر . د(66-62)شودیم مریسالمندان مبتال به آلزا یخانوادگ

در  نیتوان گفت کـه مشارکت مراقبیم افتهی نیتوجیه ا

 بـرای هاآنموجب شده است تا  یآورتاببرنامه آموزش 

 شتریساس توانمنــدی برویـارویی بـا اسـترس بـاال احـ

مواجه  ترنانهیبخوش نشدهینیبشیپداشته و با مشکالت 

 مدارانه بـا مـشکالت به مسئلهشوند. بعالوه با برخورد 

وان خود در ابعاد مختلف کمک ر متارتقاء سال

در سال و همکاران  یمطالعه محمد جینتا (.65-61)کنند

منجر به  ینشان داد که مداخالت آموزش زین 5391

 شودیممراقبت  یبا عوارض منف نیمراقب مؤثرتر ییارویرو

از  یبا مشکالت ناش ییارویرو یو با آموزش راهکارها

 نیمراقب یو روان یجسم مراقبت به کاهش مشکالت

کمک کند.  مریسالمندان مبتال به آلزا یخانوادگ

در  مریسالمندان مبتال به آلزا نیمشارکت فعال مراقب

ارتقاء  ،یبا کاهش فشار مراقبت ز،ین تگریحما یهابرنامه

مراقب  مؤثرتر ییارویمنجر به رو ،یو معنو یسالمت روان

 یهاگروهر . مشارکت دشودیممراقبت  یبا عوارض منف

 یبرا نیمراقب یمصداق توانمندساز تواندیم تگریحما

 مریبا مشکالت مراقبت از سالمندان مبتال به آلزا ییارویرو

 در ،معتقد است زین و همکاران ی. منصور(62)دباش
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باعث  یارتباط یهامهارت ،یو آموزش یتیحما یهاگروه

 مریآلزا سالمندان مبتال به نیمراقبت در مراقب تیفیارتقاء ک

کاهش  ،یفیمراقبت ک نیا ندیبرآ کهیطوربه. شوندیم

در سالمندان تحت  یاسترس درک شده و مشکالت رفتار

کاراسکو و همکاران،  نیمارت (.67)باشدیممراقبت 

را در کاهش بار  یروان-یآموزش یهابرنامه یاثربخش

 شیحل مسئله و افزا یهامهارتمراقبت و استرس، ارتقاء 

 مؤثر مریسالمندان مبتال به آلزا نیمراقب یعموم یستیبهز

، اثرات مداخالت و همکاران ینی، مون(68)دانندیم

و  (69)اب و فشار مراقبترا در کاهش اضطر یآموزش

را در کاهش  یآموزش یهابرنامه ریتأث همکاران،وانگ و 

سالمندان مبتال به  نیمراقب یزندگ تیفیاسترس و ارتقاء ک

مطالعه اسکات و  (.31)کردند یابیزمثبت ار مریآلزا

را در  یو فشار مراقبت یآورتاب نیارتباط ب زیهمکاران ن

مطالعه آنان نشان داد که  جیکردند. نتا یمطالعه خود بررس

دارند، فشار  یباالتر یآورتابکه نمره  یررسمیغ نیمراقب

. بعالوه کنندیماز مراقبت را کمتر تجربه  یناش یمراقبت

که اطالعات  ینیه آنان نشان داد که مراقبمطالع جینتا

 یکمتر یدارند، فشار مراقبت مریآلزا یماریدرباره ب یشتریب

در فراهم  دیدرمان با میافراد ت نیبنابرا .دکنیمتجربه 

به  یخود مراقبت یرفتارها یکردن اطالعات آموزش

و آموزش مناسب  یرساناطالعباشند و با  قیدق نیمراقب

 تیرا در آنان بکاهند و با حما یفشار مراقبت زانیم ن،یمراقب

 مارانیب نیدر مراقب یآورتاب شیموجب افزا یاجتماع

 زین و همکاران یمطالعه نانس (.35)شوند مریمبتال به آلزا

 مارانیب یهاخانوادهبه  یآورتابنشان داد که آموزش 

روابط  جادیاسترس، باعث ا هشعالوه بر کا یزیالید

در  (.36)شودیم انیبا سالمند و اطراف نیمراقب ترمطلوب

 نیب یوجـود مشکالت ارتباط مطالعه روسا و همکاران

باعث کـاهش و نقصان  مریمراقب و سالمند مبتال به آلزا

مانند  یبـروز مسائل سازنهیزمدر امر مراقبت از سالمند و 

در امر مراقبت از سوی  یانگارسهلگرفتن و  دهیناد

در صورت حل نشدن مشکالت  که گرددیم نیمراقب

شـده و  یو روحـ یجسـم یدچار فرسودگ نی، مراقبهاآن

از دست  یمراقبت یهاتیفعالخود را در انجام  ییکـارا

و  یآورتاب یهامهارتبا ارائه آمــوزش  . پسدهندیم

را کاهش و بالطبع  نیاسترس درک شده مـراقب ،یارتباط

 نیقبمرا یو روان یسالمت جسم شیباعث افزا

اکثر  کاراسکو و همکاران معتقدند نیمارت (.33)شودیم

از انجام  ،یاحرفهخدمات  دهندهارائهو افراد  نیمراقب

 (.68)خاطر دارند تیرضا یتیحما یدرمانگروه یهابرنامه

 نیب یمعنادار اطارتب ز،ین در مطالعه پورسردار و همکاران

از  تیو رضا (P<0/001)یآورتابسالمت روان با 

مطالعه نشان داد  نیا جیمشاهده شد. نتا (P<0/001)یزندگ

بر احساسات و  ریتأثبا  یآورتاب یهامهارتکه آموزش 

 تینگرش مثبت، بهبود وضع جادیسبب ا ،یفرد جاناتیه

 بتالسالمندان م نیمراقب یاز زندگ تیسالمت روان و رضا

 مطالعه اسکات و همکاران جینتا (.35)شودیم مریبه آلزا

 مر،یمبتال به آلزا مارانیب نیدر مراقب داد کهنشان  زین

مثبت  نشیغلبه بر استرس، باعث ب یهامهارتآموزش 

باعث  یاجتماع تیشده و حما یمارینسبت به ب نیمراقب

 یآورتاببا  نیمراقب(. 35)شودیآنان م یآورتاب شیافزا

 یهاسمیمکانقادر به استفاده از  یمؤثرتر طوربهباالتر 

هستند و قادر به ارائه مراقبت بهتر از سالمند  یسازگار

 ،یاجتماع یهاتیفعال. بعالوه، مشارکت آنان در باشندیم

 یآورتاببا  نیاز مراقب شیب یحیو تفر یسرگرم ،یورزش

و اضطراب  یافسردگ کهییازآنجا (.31)باشدیم فیضع

 فیبر وظا تواندیم یخانوادگ نیدر مراقب نشدهدرمان

در معرض  شتریگذاشته و آنان را باثرات سوء آنان یمراقبت

و  ابتید ،یقلب یهایماریبمانند  یمزمن یهایماریبخطر 

 نهیزم نیدر ا ییدارو ریمرگ قرار دهد، مداخالت غ

 رایز؛ شودیم هیافراد توص نیجهت بهبود سالمت روان ا

 نیتا ا شودیمموجب  یآورتاب آموزشاستفاده از برنامه 

قادر به  یمؤثرتر طوربهجامعه  ریپذبیآسگروه از افراد 

مطالعه  جیباشند. نتا یسازگار یهاسمیمکاناستفاده از 

با توان  نیکه مراقب دهدیمنشان  زیو همکاران ن یاحمد

به  شتر،یب یآورتاب یکمتر نسبت به افراد دارا یآورتاب

به پزشک  یشتریمراجعات ب ،یمشکالت جسم لیدل

 نیمراقب یخود مراقبت شیافزاموجب  یآورتابدارند. 

مطلوب در عادات و  راتییتغمنجر به  تواندیمشده و 
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مقابله با  یشده و توان فرد را برا یسبک زندگ

و احتمال  شیمربوط به مراقبت از سالمند افزا یهااسترس

بعالوه، (. 61)دهدیمرا کاهش  یجسمان کالتبروز مش

دارند  گرانید با یبهتر یافراد تاب آورتر، روابط اجتماع

 ،36)کنندیمعمل  ترموفقخود  یاجتماع یهاتیفعالو در 

در  ینشان داد که بار مراقبت کیتزپاتریمطالعه ف جینتا(. 32

به  بتالزن سالمندان م نیاز مردان است و مراقب شتریزنان ب

؛ شوندیم یو عاطف یاجتماع یدچار انزوا شتریب مریآلزا

آموزش  جیمانند ترو یالزم است تا مداخالت نیبنابرا

 (.37)ردیآنان صورت گ یکاهش انزوا یبرا یآورتاب

مانند جنس،  ییرهایمتغ کهنشان داد  یمطالعه کل جینتا

بر فشار  نیمراقب یبا سالمند و درک ذهن یلینسبت فام

 جیدارد. نتا ریتأث مریسالمندان مبتال به آلزا نیمراقب یمراقبت

استرس و  ،یافسردگ زن، نیمراقب ;نشان داد یمطالعه و

به  ترا نسب یکمتر یو سالمت جسم شتریاضطراب ب

نشان  یگریمطالعه د جینتا (.38)کنندیممرد تجربه  نیمراقب

با سالمند و  یلیمانند جنس، نسبت فام ییرهایداد که متغ

سالمندان  نیمراقب یبر فشار مراقبت نیمراقب یدرک ذهن

 ،یزن، افسردگ نیدارد و مراقب ریتأث مریمبتال به آلزا

 بتنس یکمتر یو سالمت جسم شتریاسترس و اضطراب ب

 نیمارت در مطالعه (.39)کنندیممرد تجربه  نیبه مراقب

سطح درآمد باالتر  یدارا نیمراقب زین یکاراسکو و باستان

با مشکالت  ییارویرو یبرا یبهتر یتطابق یهاواکنشاز 

نسبت به  یکمتر یشناختروانو مشکالت  کنندیماستفاده 

مطالعه  (.68)بودند دهدرآمد کمتر تجربه کر یدارا نیمراقب

حس  یدارا نیمراقب ؛نشان داد زیاندرن و همکاران ن

 ،یبحران طیشرا تیریقادر هستند با مد تریقو یوستگیپ

 یرفتارها گران،یتجربه کرده، کمتر از د یاضطراب کمتر

 ؛ادنشان د زیکانگ ن مطالعه (.51)داشته باشند یتهاجم

اضطراب  زانیم یرو ردرک فشار مراقبت ب شیافزا

 انگریب زین یمطالعه رازان جینتا (.55)گذاردیم ریتأث نیمراقب

وابسته  یکه از نظر عملکرد یسالمندان نیمراقب ;آن است

و  یاضطراب، اختالالت جسم ،یبه افسردگ شتریهستند، ب

 (.56)شوندیمدچار  یعاطف

 نیمطالعات، ارتباط باز  یاریبس جینتا کهیدرحال

، (53)کنندیم دیتائرا  یشناختروانو عوامل  یآورتاب

پژوهش مالجورد و همکاران، بیانگر وجود ارتباط  جینتا

با  یبدن تیفعال یو سطوح باال یآورتاب نیب یمنف

 یدر خصوص عمل حفاظت (.55)بود یافسردگ یهانشانه

که  دیرس هجینت نی، در مطالعات خود به ایستیخانواده؛ کر

 تیفیو عملکرد خانواده؛ با ابعاد ک یآورتاب نیب

کار و آموزش، اوقات  ،یو روان ی)سالمت جسمیزندگ

روابط خانواده، روابط  گران،یفراغت، ارتباط با د

 تیو استقالل، معنو یخودمختار ،یمال تیوضع ،یاجتماع

 (.51)رابطه وجود دارد لول،و مذهب( افراد مع

 

 یريگجهينت

با  مریآلزا مبتالبهسالمندان  نیمراقب مواجههبهتوجه  با   

به  ازیاز مراقبت از سالمند روبرو هستند ن یناش یهااسترس

 نیارتقاء سالمت جسم و روان ا یاستفاده از راهکارها

باعث بهبود سالمت  یآورتابافراد مطرح است. آموزش 

. دشویم مریسالمندان مبتال به آلزا یخانوادگ نیروان مراقب

 نیمراقب یو توانمندساز یلذا، استفاده از مداخالت آموزش

 یخدمات بهداشت دهندگانارائه قیاز طر یخانوادگ

 یمریآلزا مارانیب یهاانجمنمانند  ییهاسازمانو  یدرمان

موجب حفظ و ارتقاء  تواندیم، نهادمردم یهاانجمنو 

 یهاتیحمادر ابعاد مختلف شود.  نیسالمت روان مراقب

کاهش طول مدت  یبرا یزیربرنامه ن،یاز مراقب یتصاداق

و استفاده  نیمراقب نیمراقبت ب یبندزمان قیمراقبت از طر

 نیبه ارتقاء سالمت روان ا تواندیم یافرجه یهامراقبتاز 

 .دیکمک نما انیگروه از مددجو

مراقبین خانوادگی، قربانیان خاموش و از  کهییازآنجا

ز سالمندان مبتال به آلزایمر اعضاء کلیدی مراقبت ا

خدمات  دهندگانارائه، لذا الزم است تا شوندیممحسوب 

پرستاران در ارائه خدمات مبتنی بر  ژهیوبهبهداشتی و 

جامعه، ارزیابی وضعیت سالمت عمومی و ارائه 

راهکارهای عملی برای حفظ و ارتقاء سالمت، مراقبین را 

 برای مناسب یزیربرنامههدف خدمات خود قرار دهند. 

پرستاران در زمان تحصیل و یا ضمن خدمت در  آموزش
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زمینه راهکارهای ارتقاء دهنده سالمت روان مراقبین 

به استفاده از این  تواندیم یآورتابخانوادگی مانند 

و  مریآلزاراهکارها در بالین و مراقبت از سالمند مبتال به 

 توانیمریق منجر شود. از این ط هاآنمراقبین خانوادگی 

به ارتقاء سالمت و کیفیت زندگی سالمندان مبتال به 

آنان منجر شد. از سوی دیگر  یهاخانوادهو  مریآلزا

 با توجه به نتایج مطالعه حاضر  یپژوهشگران پرستار

 آموزش ریتأث نهیمر زد شتریبه انجام مطالعات ب توانندیم

 خانوادگی مراقبین روان سالمت وضعیت بر یآورتاب

و نقش سایر اقدامات  بپردازندمبتال به آلزایمر  سالمندان

 سالمت روان را مورد ارزیابی قرار دهند. کنندهمحافظت
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