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چکیده
مقدمه و هدف :بیماری می تواند به عنوان یک عامل تنش زا باعث ایجاد بحرانهای شددید راانندنای ی
در یانواده شود؛ به یصوص زمانی که بیماری به بس ری شدن یکی از اعضای یانواده در بخش مراقبت
ایژه میانجامد .مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان اضطراب در اعضدای یدانواده بیمداران بسد ری در

دریافت91/9/1 :
آخرین اصالحها91/11/4:
پذیرش91/11/9 :

بخش مراقبت ایژه ا عوامل جمعیت شناسی مرتبط با آن در تهران انجام شده است.
مواد و روشها :این مطالعه مقطعی بر رای اعضای یانواده بیماران بسد ری در بخدش مراقبدت ایدژه
انجام شد .از پرسننامه اس اندارد  ، STAIبرای اندازه گیری اضطراب اس فاده گردیدد .منخصدا مدورد
مطالعه عبار بودند از جنس ا سن بیمار ا عضو یانواده ای ،اضعیت تاهل ،شغل ،اضعیت اق صادی
ا تحصیال عضو یانواده ،دلیل ا مد زمان بس ری بیمار در بخش ایژه ا تجربه قبلی عضو مراقب از
بیمار بس ری در بخش مراقبت ایژه .تحلیل با اس فاده از مدلهای رگرسیون لجسد یک سداده ا چندگانده
انجام شد.
نرایج 08 :نفر با میانگین سدنی 08/88±0/08در مطالعده شدرکت نمودندد .میدانگین نمدره اضدطراب آنهدا
 888/80±81/08بود ،به طوری که به ترتیب  %66/2ا  %33/0در گراههدای بدا اضدطراب کم در ا بیند ر
قرارگرف ند .رگرسیون لجس یک ننان داد افزایش سن عضدو یدانواده ا م اهدل بدودن ای شدانس قدرار
گرف ن در گراه با اضطراب باال را افزایش می دهد.
نریجهگیری :با توجه به ارتباط مناهده شده میان سن ا تاهدل عضدو یدانواده بدا م غیدر اضدطراب،
اقداما حمای ی ا توجه بین ری جهت اعضای مسن ا م اهل یانواده بیماران بس ری در بخدش مراقبدت
ایژه پیننهاد می گردد.
واژگان کلیدی :اضطراب ،بخش مراقبت ایژه ،یانواده.
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دانشور
پزشكي

مرتبط با آن در اعضای خانواده بیماران بسترری

بررسی میران اضطراب ا عوامل جمعیت شناسی مرتبط با ...

خاص اعضای خانواده بيمار در کنار تسلی و آرامش

مقدمه
خانواده مهمترین و بنيادیترین واحد اجتماع اس

ایجاد محيﻄی امن و راح

که بيشترین تاثير را بر اعضاء خود دارد .اعضای یک
خانواده به طور مستقيم تح
خاصی نسب

خستگی ایشان ،سبب کاهش اضﻄراب و پریشانی ایشان

تاثير مجموعه خانواده قرار

میگيرند و همواره در شرایط سخ

برای استراح

و رفع

میگردد(.)10-12

یا بحرانی ،تعهد

اهمي

به یكدیگر دارند( .)1بيماری میتواند به

سالم

روحی خانواده و مراقبين خانوادگی

عنوان یک عامل تنش زا باعث ایجاد بحران در خانواده

در ارائه و تداوم حمای

شود .بيماری بر الگوی طبيعی زندگی اعضای خانواده

امری انكار ناپذیر اس  .بیتوجهی ناخواسته به شرایط

فرد بيمار اثر میگذارد و منجر به ناراحتی ایشان میشود

خاص اعضای خانواده بيماران بخصوص در شرایﻄی که

و این موضوع به خصوص زمانی که بيماری به بستری

بيمار بدحال دارند ،میتواند بر شرایط درمانی بيمارانشان

ویژه

نامﻄلوبی داشته باشد .این موضوع به خصوص

شدن یكی از اعضای خانواده در بخش مراقب
بينجامد ،اهمي

تاثيرا

و مراقب

در زمانهایی که الزم اس

بيشتری پيدا میکند (.)2

از این گونه بيماران

تصميمهای به جا و به موقع

بحرانهای شدید

در رابﻄه با بيمار بد حال از سوی خانواده وی اتخاذ و

روانشناختی را در روزهای اول بستری شدن بيمارشان

بيشتری پيدا میکند( .)13یک مﻄالعه

این خانوادهها ممكن اس

اعالم گردد ،اهمي

ویژه تحمل نمایند .عواقب بالقوه یک

نشان میدهد که  50درصد اعضای این خانوادهها به

بيماری مهم در خانواده می تواند به اندازه ای فاجعه بار

دليل شرایط اضﻄرابی پيش آمده قادر به درک

باشد که باعث عدم تعادل ،و تسریع بحران در درون

توضيحا

پ شكان معالج در رابﻄه با پيشآگهی،

پایدارترین سيستم های خانواده شود( .)3شواهد بيانگر

تشخيص و درمان بيماری نيستند(.)6

در بخش مراقب
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با توجه به ساختار فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی ایران

ایجاد سندرم پس از حادثه شده ،عالیم اضزﻄراب ،تنش
و افسزردگی ،و همچنين تﻐييرا

و اهميتی که این ساختار برای رکن خانواده قایل اس

زیادی در فعالي های

روزمره ،سبک زندگی ،رژیم ﻏذایی و کيﻔي

و با عنای

خواب،

مﻄالعا

به عدم کﻔای

صور

گرفته در

اف ایش ﻏم و اندوه وکاهش اميدواری و توانمندی

خصوص اضﻄراب در ميان اعضای خانوادههایی که

ویژه

ویژه دارند ،مﻄالعه حاضر

اعضای خانواده بيماران بستری در بخش مراقب

بيمار بستری در بخش مراقب

میباشد ( .)6-4آثار و عوارض این عالئم برکيﻔي

به منظور تعيين مي ان اضﻄراب در اعضای خانواده

زندگی تا سه ماه پس از ترخيص از بيمارستان در %33

بيماران و تعيين مهمترین عوامل فردی و اجتماعی

از اعضای خانوادهها دیده میشود (.)7

مرتبط با آن در شهر تهران انجام شده اس .

کارکنان حرف پ شكی در بخش های مراقب

ویژه،

ﻏالباً شاهد تاثير مخرب و ویران کننده بيماری وخيم

روش کار

عضو بيمار بر روی سایر اعضای خانواده میباشند(.)8
در واقع کامالً منﻄقی اس
لحاظ اهمي

این مﻄالعه مقﻄعی بر روی اعضای خانواده بيماران

اگر گﻔته شود ،خانواده به

بستری در بخش مراقب

و نقش به س ایی که برای بيمار دارد در

مورد مﻄالعه بر اساس روش نمونهگيری احتمالی ،پس

مداخلههای مراقبتی به اندازه خود بيمار باید مهم تلقی
شود( .)9شواهد بيانگر آن اس

شناخ

ویژه انجام شد .انتخاب افراد

از تعيين حجم نمونهی مورد نياز انجام گرف  .حجم

و درک شرایط

نمونه براساس نتایج یک مﻄالعه مقدماتی با استﻔاده از
2
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عاطﻔی آنها ،بر طرف کردن نيازهای شخصی روزانه و

راضیه بندری ا همکاران

فرمول  n=Zα⁄22.S2⁄d2با ضریب اطمينان  95درصد و مي ان

پژوهش برای همه شرک کنندگان در پژوهش تشریح شد.
همچنين به مشارک

حداقل تعداد مورد نياز نمونه  80نﻔر برآورد گردید.

اطالعا

پس از کسب مجوز از دانشزگاه شاهد و دانشگاههای

درصور تمایل ،میتوانند از نتایج

علوم پ شكی شهر تهران و مراک درمانیمزورد نظزر و
رضای

دریاف

پژوهش مﻄلع گردند.

اب ار جمعآوری دادهها شامل دو پرسشنامه بود که به

انجام هماهنگیهای الزم با مسئولين ذی ربط در صور
اعضای خانواده مبنی بر شرک

شده از آنها ،محرمانه خواهد بود و

صور

در پژوهش

خودایﻔا توسط مشارک کنندگان تكميل گردید.

پرسشنامه اول نسخه فارسی پرسشنامه حال  -صﻔ
اضﻄراب اسپيلبرگر )STAI( 1بود .این پرسشنامه دارای

انجام شد.
روش نمونه گيری به این ترتيب بود که افراد مورد
مﻄالعه با مراجعه محقق به  5بيمارستان منتخب عمومی
دولتی دانشگاهی شهر تهران مجه به واحد مراقب

دو مقياس حال

و صﻔ

دارای  20عبار

اس

اضﻄراب اس

که هر کدام

و مي ان آزمودنی را در هر

ویژه

مقياس (حال  -صﻔ ) میسنجد و از اعتبار وپایایی

که بيمارستانهای

باالیی برخوردار بوده اس ( .)14این پرسشنامه برای

مذکور خود به طور تصادفی از ميان بيمارستانهای

جمعي

ایرانی هنجاریابی شده و از اعتبار و پایایی

منﻄقه شمال ،جنوب ،شرق ،ﻏرب و مرک شهر تهران

باالیی برخوردار بوده اس ( .)15مقياس مذکور شامل

انتخاب شده بودند .انتخاب نمونه های مربوط به هر

دو مقياس خود گ ارشدهی میباشد که برای

بيمارستان براساس انتخاب تصادفی از ميان همراهان

عاطﻔی و احساسی

انتخاب گردیدند؛ شایان ذکر اس

مالقا

ویژه در ساع

زودگذر( )A-Stateو ني

انجام شد .به منظور دستيابی به اهداف پژوهش،

احساس نسبتاً پایداری از

اضﻄراب) )A-Traitطراحی شده اس  .برای مقياس

معيار اصلی ورود به مﻄالعه این بود که مراقب و همراه

State

اصلی بيمار در زمان تحقيق یكی از اعضای خانواده فرد

و همين حاال (یعنی درس

شامل همسر ،فرزند و یا والدین بيمار باشد .سایر
معيارهای ورود به مﻄالعه برای مشارک
پژوهش عبار

پاسخ دهندگان احساسا

مقياس 4نقﻄهای ليكر

کنندگان در

بود از سن  18سال یا باالتر ،توانایی

خواندن و نوشتن و یا تكلم به زبان فارسی و تمایل به

خود را در زمان کنونی

زمان اجرای آزمون) در یک

از ( )1به هيج وجه تا ( )4خيلی

زیاد بيان میکنند .در مقياس
احساسا

A-

A-Trait

پاسخدهندگان

کلی و معمول خود را ،باز در مقياس 4

نقﻄهای ليكر

از ( )1تقریباً هرگ تا ( )4تقریباً هميشه

شرک

در پژوهش .معيارهای عدم ورود به مﻄالعه ني

بيان میکنند .دامنه نمرا

عبار

بود :ابتال فرد به معلولي های جسمی نظير

فوق از ( 20بدون اضﻄراب) تا ( 80اضﻄراب بسيار باال)

ناشنوایی ،نابينایی و یا معلولي های حرکتی و ني
مراقب

اس  .لذا جمع نمرا

برای هر یک از دو مقياس
برای کل پرسشنامه بين  40تا

هم زمان از دیگر افراد خانواده به دليل بيماری

 160میباشد(14و .)15توضيح این که در مﻄالعه حاضر،

جسمی یا ذهنی در من ل و یا بيمارستان .هدف و فرآیند

1. State-Trait Anxiety Inventory

3
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حاضر بيماران بستری در بخش مراقب

اندازهگيری سنجش یک حال
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خﻄای مورد قبول ( )dبرابر  5درصد ميانگين محاسبه و

کنندگان اطمينان داده شد که

بررسی میران اضطراب ا عوامل جمعیت شناسی مرتبط با ...

آلﻔای کرونباخ گویههای پرسشنامه  0/86محاسبه شد که

یافرهها

اب ار دوم یک پرسشنامه محقق ساخته بود که برای
جمعآوری اطالعا

جمعي

مراقب

شناختی بيماران و اعضای

در پژوهش شرک

ویژه پس از اعالم رضای

نمودند ،به طوری که جوانترین آنها  25سال و

خانواده ایشان مورد استﻔاده قرار گرف .

مسنترین آنها  57سال داشتند .ميانگين سن این افراد

دادههای جمع آوری شده ،با استﻔاده از نرم اف ار

 40/99±8/89بوده و آنها در زمان انجام تحقيق از

نسخه  16و با استﻔاده از آنالي واریانس یكﻄرفه

سنی

SPSS

افرادی

مراقب

میکردند

که

ميانگين

اضﻄراب ميان زیر

 52/57±22/67داشتند (جوانترین بيمار  15سال و

گروههای تعریف شده برای هریک از متﻐير های مورد

مسنترین آنها  90سال سن داش ) .بررسی بيماران

مﻄالعه و ني با به کار گيری مدل رگرسيون لجستيک

بستری نشان میدهد که  %55ایشان مذکر بودند به

ساده و چندگانه مورد تحليل قرار گرف  .سﻄح

اصلی بستری شدن آنها در بخش

به منظور مقایسه ميانگين نمرا

طوری که عل
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معنیداری برای آزمونها  0/05در نظر گرفته شد.

مراقب

توضيح اینكه استﻔاده از مدل رگرسيونی لجستيک در

ﻏيرجراحی بوده اس  .از ميان اعضای خانواده بيماران

کنار آنالي واریانس یكﻄرفه به منظور محاسبه نسب های

بستری در واحد مراقب

ویژه  43نﻔر ( )%53/8زن

شانس تﻄبيق یافته و آزمون معنیداری آنها بوده اس .

بودند %52/5 ،از ایشان در گروه سنی  40یا کمتر از 40

در گام تحليل رگرسيونی به منظور بررسی تاثير

ویژه در  %67/5موارد به دليل مشكال

قرار داشتند %47/5 ،ایشان با بيمار نسب

فرزندی

هم مان همه متﻐيرهای مورد مﻄالعه در کنار هم از یک

داشتند 83/8 ،درصد ایشان متأهل بوده و اکثر ایشان

مدل لجستيک چندگانه استﻔاده شد .در این تحليل

( )%35از نظر تحصيال

دیپلمه بودند 52/5 .درصد از

رگرسيونی برای ارزیابی دقيقتر عوامل اثرگذار ،به

اعضای خانواده ،همراهانی بودند که در زمان جمعآوری

وسيله روش حذف پسرو 1و براساس آزمون نسب

اطالعا  ،بيمارشان کمتر از  24ساع

درستنمایی 2متﻐيرهای کم اثر از مدل حذف و مدل

ویژه بستری بوده اس  %70 .این افراد کسانی بودند که

فروکاسته 3نهایی برازش یاف  .در این مدل برای نشان

بيمارشان برای بار اول در آن واحد بستری شده بود.

دادن شد
نسب

ارتباط بين متﻐيرهای مستقل و وابسته از

اطالعا

شانس تﻄبيق یافته 4استﻔاده شد.

در بخش مراقب

بيشتر در خصوص مشخصا

کنندگان در پژوهش در جدول  1آمده اس .

1

. Backward Elimination
. Likelihood ratio test
3
. Reduced model
4
. Adjusted OR
2

4

فردی شرک
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موید همسانی درونی باال برای آن اس .

 80نﻔر از اعضای خانواده بيماران بستری در بخش

راضیه بندری ا همکاران

مورد مطالعه
مشخصات افراد مورد مطالعه
جنسیت بیمار

گروه سني بیمار

بخش مورد پذیرش
دفعات بستری
مدت زمان بستری
جنسیت عضو خانواده

گروه سني عضو خانواده

تحصیالت عضو خانواده
وضعیت تاهل عضو
خانواده
وضعیت اشتغال عضو
خانواده
كفایت منابع مالي
تجربه داشتن بیمار در
بخش واحد مراقبت
ویژه

(44)55
(32)45

مرد
زن
 40یا کمتر از 40
سال
 41تا 20
 21تا 10
بیشتر از 10
ICUجراحی
ICUداخلی
اولین بار
بیش از یکبار
 24ساعت اول
 41تا  82ساعت
مرد
زن
 40یا کمتر از 40
سال
 41تا 20
همسر
فرزندان
والدین
دیپلم و کمتر
باالي دیپلم
متاهل
مجرد
خانه دار
کارمند
سایر مشاغل
کم
در حد متوسط
کافی
بله

(32)40

113/53±12/43

(11)23/10
(20)25
(1)11/20
(22)32/5
(54)28/5
(52)80
(24)30
(42)52/5
(31)48/5
(38)42/20
(43)53/10

110/42±11/12
102/50±11/22
104/81±15/24
101/31±12/43
110/15±11/52
112/23±18/31
104/12±11/01
112/20±18/30
101/34±11/42
101/15±15/81
110/14±11/21

(42)52/5

120/08±20/23

(31)48/5
(18)21/2
(31)48/5
(25)31/3
(32)40/0
(41)20/0
(28)13/1
(13)12/2
(24)30/0
(30)38/5
(22)32/5
(24)30/0
(38)42/2
(11)23/1
(25)31/2

108/12±14/21
101/21±11/01
108/42±11/81
113/50±13/44
108/52±18/11
111/81±11/11
101/21±18/34
114/31±20/21
114/04±11/02
108/33±11/48
101/50±15/42
110/04±11/22
101/11±11/18
112/48±12/41
101/14±18/18

خیر

(55)21/1

110/20±18/11

5

0/ 4

0/5
0/01
0/ 4
0/ 1
0/ 2
0/ 4

0/3
0/3

0/ 4

0/8
0/ 2
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نسبت عضو خانواده با
بیمار

تعداد (درصد)

میانگین نمره
اضطراب±انحراف معیار
101/23±12/22
112/21±11/54

سطح
معناداری
0/3
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جدول .1مشخصات بیماران و اعضای خانواده ایشان به همراه میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب اعضای خانواده

بررسی میران اضطراب ا عوامل جمعیت شناسی مرتبط با ...

شرک کنندگان

اقتصادی او ،دليل و مد

زمان بستری بيمار در بخش

کل

نمره

برای

اضﻄراب

 110/05±17/81بود ،به طوری که کمترین نمره برابر با

ویژه و باالخره داشتن تجربه قبلی مراقب

 61/00و بيشترین نمره برابر با  146/00بود .از ميان
اعضای خانواده شرک

بستری در بخش مراقب

از بيمار

های ویژه .در گام بعدی از

کننده در مﻄالعه ،نمره کل 53

تحليل رگرسيون لجستيک با روش حذف پسرو به منظور

نﻔر از نظر اضﻄراب  120و یا کمتر از آن و  27نﻔر

بررسی اثر هم مان متﻐيرهای مستقل بر متﻐير پاسخ

باالتر از  120بود .به این ترتيب  %66/2از اعضای

استﻔاده شد .به دنبال حذف منﻄقی متﻐير های کم تاثير

خانواده مورد مﻄالعه در گروه اضﻄراب کمتر و %33/8

در برازش مدل فرو کاسته ،متﻐيرهای جنسي

بيمار در

قرار گرفتند.

کنار سن عضو خانواده بيمار ،سﻄح تحصيال

او و ني

از ایشان در گروه با اضﻄراب بيشتر

همانﻄور که در جدول  1مالحظه میشود ،تﻔاو
ميان نمرا

عددی

اضﻄراب در ميان زیر گروهها در خصوص

این چهار متﻐير ،دو متﻐير معنيدار بودن ارتباط خود را

( )p=0/035معنی دار و در خصوص

بودند

سﻄح تحصيال
دفعا

وضعي

تاهل وی در مدل نهایی باقی ماندند که از بين

کامالً حﻔظ کردند ( .)p <0/05این متﻐيرها عبار
از سن عضو خانواده ( =1/05نسب

بستری ( )p=0/094قابل توجه بود .به این ترتيب

شانس تﻄبيق یافته،
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که افراد با سﻄح تحصيالتی راهنمایی و ني کسانی که

 )p = 0/01و وضعي

برای بار اول تجربه همراهی بيمار بستری در بخش ویژه

تﻄبيق یافته .)p=0/03 ،بر این اساس باال رفتن سن و

داشتند از نظر عددی ميانگين نمره اضﻄراب باالتری

متاهل بودن شانس داشتن اضﻄراب باال را به طور

داشتند .در آنالي واریانس و مقایسه ميانگينها تﻔاو

معنیداری می دهند .ارتباط ميان مونث بودن بيمار با

معنی داری ميان زیر گروههای تعریف شده برای سایر

اف ایش اضﻄراب اعضای خانواده گرچه معنیدار نيس

متﻐير ها دیده نشد.

اما قابل توجه میباشد ( =0/39نسب

پيش از انجام تحليل رگرسيون چندگانه ،به کمک

یافته .)p=0/052 ،جدول  2نسب

مدل های رگرسيونی ساده ارتباط ميان هر یک از متﻐيرها
با وضعي

تاهل وی ( =0/23نسب

اضﻄراب به صور

یافته

اف ایش

اضﻄراب

شانس

شانس تﻄبيق
شانسهای تﻄبيق

(براساس

گروهبندی

مج ا بررسی شد .نتایج

شرک کنندگان در دو گروه اضﻄراب بيشتر و کمتر) را

نشان داد که کليه متﻐيرهای مورد مﻄالعه ارتباط معنی

برای هر یک از متﻐيرهای مستقل مورد مﻄالعه براساس

داری را با وضعي

مدل نهایی فروکاسته نشان میدهد.

اضﻄراب دارند .این متﻐير ها عبارتند

از جنس و سن بيمار و عضو خانواده وی ،وضعي
جدول .2نسبتهای شانس تطبیق یافره افزایش اضطراب† برای هر یک از مرغیر های اصلی مورد مطالعه در مدل
فروکاسره نهایی
نسبت شانس ( %99فاصله

متغیر

اطمینان)

پي مقدار

زن بودن بیمار

(0/31 )0/14، 1/01

0/05

سن عضو خانواده(سال)

(1/05 )1/01، 1/10

0/01

سطح تحصیالت عضو خانواده بیمار

(1/31)0/13، 2/11

0 /1

مجرد بودن عضو خانواده بیمار

(0/23)0/02، 0/18

0/03

† افراد مورد مﻄالعه اگر نمره برابر یا کمتر از  120داشتند در گروه با اضﻄراب کمتر و چنانچه دارای نمره بيشتر از  120بودند در گروه با
اضﻄراب بيشتر تعریف شدهاند.
2
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طبق یافتههای مربوط به پرسشنامه اضﻄراب ،ميانگين

تاهل ،شﻐل و تحصيال

عضو خانواده و

کل

وضعي

راضیه بندری ا همکاران

بيماران میتوانند ارتباط داشته باشزند ،امزا بزا در نظزر

بحث و نریجهگیری

و متعاقزب آن

کنار سن عضو خانواده بيمار ،سزﻄح تحصزيال

بستری شدن فرد در یک واحد مراقبتی ویژه ،ﻏالبزاً بزه
صور

ني وضعي

ﻏير منتظرهای روی داده و زمزان کزافی بزرای

او و

تاهزل وی مزیتواننزد بزه عنزوان عوامزل

کسب آمادگی در اختيار خانواده بيماران قرار نمیدهد.

قویتری از نظر ارتباط با اضﻄراب مورد بحزث قزرار

این رویداد بعضا فاجعه آمي  ،اﻏلزب منجزر بزه بزروز

بگيرتد .طبق یافتههای مﻄالعه ما نمره اضﻄراب اعضزای

آشﻔتگی عاطﻔی و اضزﻄرابی قابزل نوجزه در اعضزای

خانواده در مواردی که بيمار مؤنزث مزیباشزد بيشزتر

به این که نرخ مرگ و

گ ارش شده اس  .تحليل رگرسيونی ساده نيز تایيزد

مير بيماران بستری در این بخش بزين  %17 -12اسز ،

میکند که شانس اف ایش اضﻄراب در مواردی که بيمار

این ترس و اضﻄراب نباید ﻏير موجه تلقی شزود (-16

زن میباشد بيشتر اس  .اما نتایج تحليلهای چندگانزه

خانواده بيمار میگردد .با عنای

با آن همسو نيس

 .)19با توجه به زمينه های فرهنگی و اجتماعی ،و نيز
تجربه قبلی داشتن بيمار در واحد مراقبز

و این نتيجه گيری را تایيد نمیکند.

این یافته در خصوص جنسي

ویزژه و بزه

عضو خانواده بيمار هزم

بيم و هزراس

صادق اس  .از نظر برخی از پژوهشگران ،با توجزه بزه

افراد ،اعضای خانواده بيمار در اﻏلب موارد به سزختی

عاطﻔی بودن زنان و باال بودن سزﻄح اضزﻄراب آنزان

با این تجربه تنش زا مواجزه مزی شزوند( .)20یزافتهها

تزنش ناشزی از

طور کلی عوامل متﻔاو

موثر بر وضعي

وجود اضﻄراب را در اکثریز

مشززارک

نسب

به مردان ،میتوان انتظار داشز

بحران ،بيشتر دامنگير همراهان بيمار با جنسي

کننززدگان در

مؤنث

مﻄالعزززه خززززود بستری شززززدن در بيمارستان بززه

(7-5و  .)22اما در پژوهش ما خصوصا بعزد از تﻄبيزق

خصوص در بخشهای ویژه را بززهعنوان یززک عامل

اثر سزن ،سزﻄح تحصزيال

تاهزل عضزو

اضﻄرابآور برای خانواده و ن دیكان فرد بيمار ذکر

خززانواده ،رابﻄززه معن زی داری مي زان ای زن دو مالحظززه

نموده اند .گرنویزک 2و همكزاران معتقدنزد کزه در 24

تا حد زیادی به دليزل تعزدیل

ساع

نمیشود که این تﻔاو

و وضزعي

تاثير متﻐيرهای پيشگو میباشد ،چرا که در مزدل سزاده

اول پس از بستری شدن بيمار در بخش مراقب

ویژه ،اعضای خانواده دچار یک بحران ناگهانی و شدید

گرچه ارتباط مشاهده شده معنیدار نيس  ،اما در حزد

آنها حزاالتی ماننزد تزرس

مزذکور هزمخزوانی

می شوند .در این وضعي

شززدید ،نززاراحتی ،تشززویش ،اضززﻄراب ،عصززباني

قابل توجه میباشد که با مﻄالعا

دارد .در واقع طبق نتایج مﻄالعه حاضر میتزوان گﻔز

و

سن ،سﻄح تحصيال

خستگی و نا اميدی را تجربه میکنند .ایزن بحزران هزر
روز نسب
صور

به روز قبل اف ایش یافته و اگر سزير آن بزه

بيمار عواملی به مراتب مهم تر در ارتبزاط بزا افز ایش

نمودار رسم شود ،در روز ششم به باالترین حد

اضﻄراب این افراد به شمار میآیند .در ميزان ایزن سزه

باقی میماند و تزا روز

و معنیداری ارتباط خود را در هر سه

خود رسيده ،سپس در حد ثاب
بيس

و وضعي

تاهل اعضای خانواده

و هشتم این حال

عامل سن جه

مدل حﻔظ کرده اس

ادامه مییابد(.)21

و شاید بتوان گﻔ

به عنوان یزک

عامل مهم در ارتباط با اف ایش اضزﻄراب قابزل طزر

نتایج تحليلهای ساده و حاشزيه ای در مﻄالعزه مزا

اس  .براساس مدل نهایی میبينيم که با در نظر گزرفتن

نشان داد عوامل متعددی با اف ایش اضزﻄراب اعضزای

بقيه متﻐيرها ،هر یک سال اف ایش سن عضزو خزانواده،

1. Pochard
2. Grenvik & Ayres

8
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پزززژوهش نشزززانمیدهد .پوچزززارد و همكاران 1در

شده و اضﻄراب را در آنان بيشتر از مردان اف ایش دهد
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ابتال به بيماریهای تهدید کننده حيا

گرفتن مدل نهایی مالحظه میشود جنسزي

بيمزار در

بررسی میران اضطراب ا عوامل جمعیت شناسی مرتبط با ...

اضﻄراب خانواده میتواند دخيل باشد ،که بسزتری بزه

شانس قرار گرفتن در گروه با اضزﻄراب بيشزتر را بزين

عل

و رایززان ونگززر )2003( 1نيزز در مﻄالعززهای کززه در
بخشهای جراحی عمومی و مراقبز

اف ایش مد

زمان بستری در بخش ویزژه ،بسزتری

ویزژه در کشزور

برای بار دوم و باالخره داشتن تجربه قبلی بيمار بستری

انگليس انجزام شزد ،یافتزههزای مشزابهی را گز ارش

در بخش ویژه عوامل دیگری بودند که در تحليزلهزای

کردند(.)23

حاشيهای با اضﻄراب بيشتر ارتباط معنیداری را نشزان

طبق نتایج مﻄالعه ما ،اف ایش سﻄح تحصيال

دادند ،اما هيچيک در مدل نهایی باقی نماندند.

عضو

خانواده بيمار با افز ایش شزانس اضزﻄراب او ارتبزاط

به طور خالصه مﻄالعه ما نشان داد ،علیرﻏزم معنزا

حاشيهای نشان داد .گرچه ارتبزاط مزذکور در مزدلهای

دار بودن سن و مجرد بودن عضزو خزانواده و کزاهش

میدهد ،اسليگولو

شانس او در قرار گيزری وی در گزروه پزر اضزﻄراب،

بزاالتر

نسب

شانس قابل توجه نمیباشد و از نظر بالينی دارای

به دليل ایزن کزه در صزدد فزراهم نمزودن

اهمي

کمتری اسز  .در مجمزوع توجزه و اقزداما

چندگانه معنیداری خود را از دس

و کالیک )2004( 2معتقدند افزراد بزا سزﻄو
تحصيال

بهترین مراقب

و امكانا

حمایتی بيشتر نسب

برای بيمار خود هستند ،دچار

به اعضای مسن و متاهل خزانواده

اضﻄراب بيشتری میشزوند ( .)24در مﻄالعزه مزا ایزن

در مواجهه با بروز بيماری شدیدی که منجر به بسزتری

اقتصزادی و شزﻐلی

ویزژه

موضوع تا حزدی بزرای وضزعي

شدن یكی از اعضای خانواده در بخش مراقبز

اعضای خانواده ني مﻄر اس  .مالحظه میشزود کزه

میشود ،پيشنهاد و توصيه میگردد.
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تشکر و قدردانی

به گروه پر اضﻄراب به طور معنزیداری ارتبزاط دارد،
گرچه این ارتباط هم با ورود متﻐيرهایی نظير جنسي
تحصيال

پژوهشگران به این وسيله مراتب سپاس و قدردانی

و

خود را از تمامی افرادی که در انجام پژوهش مساعد

معنیداری خود را در مدل چندگانه از دس

نمودهاند ،به ویژه معاون

میدهد .علیرﻏم معنا دار بودن سزن عضزو خزانواده،
نسب

مدیران و کارکنان بيمارستانها و اعضای خانواده

شانس قابل توجه نمزی باشزد و از نظزر بزالينی

دارای اهمي

بيماران مشارک

کمتری اس  .طبق پزژوهش اسزليگولو و

کالیک ( ،)2004شاﻏل بزودن همزراه بيمزار بزا سزﻄح
اضﻄراب بيمار ارتبزاط دارد ( .)24در مﻄالعزه مزا نيز
ارتباط حاشيهای مشابهی قابل گ ارش می باشد.
نتایج مﻄالعه حاضر نشان داد که بدون تﻄبيق سزایر
متﻐير ها ،خانوادههایی که بيمارشان به عل

جراحی در

بخش ویژه بستری بودند دارای شزانس بيشزتری بزرای
قرار گرفتن در گروه پر اضﻄراب بوده اند .کاواکامی 3و
همكاران گ ارش کردنزد کزه هشز

پژوهشی دانشگاه شاهد،

متﻐيزر در ایجزاد
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2. Asilioglu & Celik
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کننده در پژوهش اعالم میدارند.
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Abstract
Background and Objective: The importance of psychological support
for patients and families is indisputable. This study examined anxiety and
its associated personal and social factors in family members of patients
in Tehran.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on
family members of patients hospitalized in the intensive care unit. The
standard STAI questionnaire was used to measure anxiety. Based on
anxiety scores, participants were divided into two groups of more
anxious and less anxious. The following items were studied: patient and
his/her family member’s age and sex, marital status, occupational and
educational and economical status of family member, cause and duration
of hospitalization in intensive care unit, and previous experience of
attendance of family member in intensive care unit. The collected data
was analyzed using simple and multiple logistic regression models.
Results: A total number of 80 people with a mean age of 40.99
(±8.89) were involved in the study. Their mean anxiety score was 110.05
± 17.81; there were 53 persons (66.2%) and 27 persons (33.8%) in two
groups of more anxious and less anxious, respectively. It was found out
that the two factors age of family member and being single are
associated with the chance of being in more anxious group.
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Conclusion: Based on the observed association between anxiety and
family members’ age and marital status, it is suggested that older and
married members of the family provide support for patients.
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