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چکیده
مقدمه :مراقبت از بیماران در منزل سالمت روانی مراقبین را تهدید میکند و منجر به ایجاد نشانههای روانی میشود .هدف این مطالعه
تعیین ارتباط بین مشخصات فردی-اجتماعی بیماران دچار زندگی نباتی با نشانههای روانی در مراقبین خانوادگی بود.
روش کار :در مطالعه توصیفی-مقطعی حاضر 12 ،نفر از مراقبین بیماران نباتی ناشی از تصادف با وسایل نقلیه موتوری مراجعه کننده
به مرکز آموزشی درمانی پورسینا شهر رشت در سال  1342شرکت داشتند .در این مطالعه از پرسشنامه مشخصات فردی-اجتماعی و
چک لیست نشانههای روانی  SCL-90-Rاستفاده گردید .تجزیه و تحلیل دادهها با آزمونهای آماری آنالیز واریانس ،تی تست و آزمون
نا پارامتری کروسکال والیس و با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  11انجام شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که بیشترین نشانه روانی در مراقبین شامل اختالل شکایت جسمانی و اضطراب بوده و کمترین نشانه مربوط
به اختالل وسواسی-جبری بود .همچنین نتایج بیانگر آن بود که میانگین نمره شاخص کلی مرضی مراقبین با سطح هوشیاری بیمار،
سیکل خواب و بیداری ،پاسخ گویی عاطفی بیمار و نیز نوع رابطه خویشاوندی در ارتباط میباشد (.)P > 2/25
نتیجه گیری :با توجه به یافتههای مطالعه حاضر مراقبین بیماران نباتی با اختالل شکایت جسمانی و اضطراب بسیار زیادی مواجه
هستند ،بنابراین توجه به نشانههای روانی مراقبین این دسته از بیماران میبایست مورد توجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی :مراقبین خانوادگی ،نشانههای روانی ،وضعیت نباتی ،روان پرستاری
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
عدهای از این مصدومین ،وضعیت نباتی ( )vegetative stateدارند
که یک آسیب مغزی شدید است که میتواند متعاقب یک حادثه حاد
تروماتیک یا غیر تروماتیک مغزی ،به وجود آید ( .)5به این وضعیت،
حالت بیداری ( )wakefulnessبا چشمان باز ( )eye openingنیز
میگویند .در این وضعیت بیمار قادر نمیباشد که واکنش معنا دار به
محرکها نشان دهد ( .)6در وضعیت نباتی ،سیکل خواب و بیداری
( )sleep-wake cyclesو عملکرد اتونومیک وجود دارد ولی بیمار در

تصادف با وسایط نقلیه موتوری ،ضمن این که علت عمده مرگ و میر
بوده ( )2 ,1سبب مصدومیت  292هزار نفر بین سالهای  1315تا
 1311شده است ( .)3سالهای زندگی با ناتوانی تعدیل شده
( )Disability Adjusted Life Yearدر ایران به علت تصادفات
رانندگی ،سه برابر بیشتر از بیماریهای قلبی-عروقی و سرطان میباشد
( .)2این ناتوانیها ،اهمیت نیاز به مراقبت در منزل توسط مراقبین را
نشان میدهد (.)9
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بیمار با نشانههای روانی مراقبین بیماران وضعیت نباتی وجود داشت.
لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مشخصات فردی-اجتماعی
بیماران وضعیت نباتی با نشانههای روانی مراقبین خانوادگی انجام
گردید.

شناسایی محیط اطراف خود دچار اختالل میباشد ( .)5تعداد این
بیماران به طور مداوم رو به افزایش است .سطح هوشیاری بیمار ممکن
است بهبود یافته و یا مدتهای طوالنی در همان وضعیت باقی بماند.
در آمریکا شیوع ساالنه این وضعیت  19هزار تا  35هزار گزارش شده
است (.)1
مراقبین یکی از مؤلفه حیاتی ارائه خدمات به بیماران هستند و
مسئولیت رفاه و کیفیت زندگی آنها را بر عهده دارند ( .)1مراقبت از
بیماران وضعیت نباتی ،مشکالت زیادی برای مراقبین خانوادگی بدنبال
دارد زیرا حتی زمانی که وضعیت پزشکی آنها به طور آشکاری ثابت
است ،به مراقبتهای پزشکی و پرستاری مستمر نیاز دارند .تقریباً همه
آنها یک لوله تراشه و یک پمپ تغذیه تزریقی داشته و باید هر دو ساعت
یک بار تغییر وضعیت داده شوند ( .)4بنابراین در چنین شرایطی
وضعیت روان شناختی مراقبین تحت تأثیر قرار میگیرد ( .)1همراه
شدن فشار روانی با سختی و مسئولیت مراقبت منجر به ایجاد تغییرات
بیولوژیک ( )12و نشانههای روانی در مراقبین میشود ( )11و متعاقباً
کیفیت مراقبت از بیمار تحت شعاع قرار میگیرد ( )12از انواع اختالل
روانی مراقبین میتوان به استرس ،اضطراب ،افسردگی و اختالالت
خواب و خوردن اشاره نمود (.)13 ,1
در مطالعه  Guarnerioو همکاران که روی  92نفر از این مراقبین
انجام گرفت 65 ،درصد نمونهها حداقل به یکی از انواع اختالالت روانی،
نظیر سوگ طوالنی ،اختالل استرس پس از سانحه و افسردگی مبتال
بودند ( .)6البته برخی از مطالعات نتایج متفاوتی گزارش نمودهاند ،به
عنوان مثال در مطالعه  Imو همکارانش که روی  21نفر از مراقبین
بیماران وابسته به ونتیالتور در خانه انجام شده بود ،هیچ نوع اختالل
روانی در این مراقبین گزارش نشده است (.)19
مطالعات متعددی در خصوص مراقبین بیماران وضعیت نباتی انجام
شده است .به عنوان مثال در مطالعه  Guarnerioاختالل در
دلبستگی ،غفلت یا سوء رفتار در کودکی ،ارتباط عمیق با فرد از دست
رفته ،ماهیت تروماتیک حادثه و سن کم مراقبین جزء متغیرهای پیش
بینی کننده اختالل سوگ طوالنی در این دسته از مراقبین میباشند
( .)6همچنین برخی از منابع نشان دادهاند که مشخصات فردی-
اجتماعی بیمار مانند سن کم بیمار ( ،)6حمایت ناکافی ،وضعیت
اقتصادی پایین ( )15و شدت بیماری )12( ،از عوامل تهدید کننده
سالمت روان مراقبین به شمار میآیند Breitbart .و همکاران در
مطالعه خود ارتباط معنی داری بین سطح عملکردی بیمار مبتال به
دمانس و نشانههای روانی مراقبین را گزارش کردهاند (.)16
رحمانی و همکاران در مطالعهای بر روی مراقبین بیماران با وضعیت
نورولوژیک گزارش نمودند که زنان در مقایسه با مردان افسردهتر
میباشند و همچنین وضعیت درآمد خانواده با سالمت عمومی مراقبین
در ارتباط میباشد ( .)11مراقبت با کیفیت در منزل از میزان
بستریهای مجدد و عود بیماریهای مزمن میکاهد ( ،)9این مسئله
ضرورت برخورداری مراقبین از سالمت روانی را نشان میدهد ولی قبل
از آن باید به بررسی این مهم پرداخت که فراوانی نشانههای روانی
مراقبین در منزل چقدر است و کدام یک از ویژگیهای بیمار ممکن
است به آن مرتبط باشد .در برخی از مطالعات ارتباط چند عامل با
اختالالت روانی مراقبین مورد بررسی قرار گرفته است اما مطالعات
بسیار اندکی در خصوص بررسی ارتباط مشخصات فردی-اجتماعی

روش کار
این مطالعه از نوع توصیفی -مقطعی میباشد .جامعه پژوهش مطالعه
حاضر را کلیه مراقبین خانوادگی بیماران نباتی ناشی از تصادف با وسایل
نقلیه موتوری استان گیالن که به مرکز آموزشی -درمانی پورسینا شهر
رشت مراجعه میکردند تشکیل میدادند .در این مطالعه از نمونه گیری
در دسترس جهت انتخاب آزمودنیها استفاده گردید و حجم نمونه در
مدت یک سال ،یعنی از آغاز تا پایان مطالعه در سال  1342به  12نفر
رسید .معیارهای ورود به مطالعه شامل داشتن تشخیص پزشکی
وضعیت نباتی متعاقب تصادف با وسایط نقلیه موتوری با ضریب
هوشیاری گالسکو هفت و کمتر از آن ،مراقبت از بیمار حداقل به مدت
سه ماه و به دفعات  5روز در هفته و داشتن ارتباط فامیلی بسیار نزدیک
با بیمار (پدر ،مادر ،همسر ،فرزند ،برادر ،خواهر و یا وابستگان فامیلی
نزدیک) بود .معیارهای خروج از مطالعه شامل باال رفتن وضعیت
هوشیاری بیمار به بیش از هفت بر اساس ضریب هوشیاری گالسکو
نسبت به زمان مراجعه به کلینیک و نیز عدم تمایل آزمودنیها به ادامه
شرکت در مطالعه بود.
ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه شامل پرسشنامه مشخصات فردی
–اجتماعی ،معیار گالسکو ( )glasgow coma scale: GCSو چک
لیست نشانههای روانی  SCL-90-Rبود .پرسشنامه مشخصات فردی
–اجتماعی شامل متغیرهایی مانند سن ،جنس ،سطح هوشیاری ،سیکل
خواب و بیداری و پاسخ گویی عاطفی ( emotional
 ،)responsivenessوضعیت اقتصادی ،تعداد مراقبین ،نسبت
خویشاوندی مراقبین با بیمار و حمایت مالی بود .از معیار گالسکو جهت
تعیین سطح هوشیاری بیماران نباتی مراجعه کننده به کلینیک مرکز
آموزشی -درمانی پورسینا استفاده گردید.
در مطالعه حاضر از چک لیست نشانههای روانی ( )SCL-90-Rکه
توسط  Derogatesو همکاران ( )1419تهیه شده است جهت بررسی
نشانههای روانی استفاده گردید ( .)11این مقیاس دارای  42گویه و نه
خرده مقیاس میباشد که به صورت خود گزارش دهی تکمیل میگردد.
نه خرده مقیاس عالئم روانی شامل ترس مرضی (فوبی) ،اضطراب،
افسردگی ،شبه جسمی ،وسواسی-اجباری ،عدم اعتماد (افکار پارانوئید)
حساسیت در روابط بین فردی ،خصومت و روان گسستگی (psycho-
 )neuroticismمیباشد ،و شاخص کلی مرضی ( global severity
 )GSI:،indexاز مجموع نه بعد آ ن به دست میآید .هر سئوال یک
نشانه فیزیکی یا روان شناختی را که روی یک مقیاس  5نقطهای لیکرت
در دامنه صفر (نه ابداً) تا ( 9خیلی زیاد) قرار گرفته است ،توصیف
میکند .از آزمودنیها درخواست میگردد به تمامی سئواالت در مورد
نشانههایی که از یک هفته قبل تجربه نمودهاند پاسخ دهند ( .)14هر
بعد این پرسشنامه حاوی  6تا  13ماده است .در هنجاریابی اصلی آزمون،
باالترین ضریب آلفای کرونباخ ،مربوط به افسردگی ( )2/42و کمترین
آن مربوط به روان گسستگی ( )2/11بوده است .همچنین در بررسی
پایایی به شیوه باز آزمایی نیز ضرایب  2/11تا  2/42محاسبه گردید
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( .)22در ایران مطالعهای توسط میرزایی انجام پذیرفت که در نتیجه
آن ،اعتبار این مقیاس در تمام ابعاد به استثنای ابعاد خصومت ،ترس
مرضی و افکار پارانوئید بیشتر از  2/12بوده است .روایی سازه نیز بیانگر
آن است که میتوان از این مقیاس به عنوان یک وسیله جهت غربالگری
اختالالت روانی در ایران استفاده نمود .در پژوهش میرزایی همچنین،
پایایی این مقیاس از طریق ثبات (بازآزمایی) در  49بیمار روانی
متجانس بررسی شد که  ICCابزار بین  2/11تا  2/42به دست آمد
( .)21در این مطالعه جهت ارزیابی پایایی از روش همبستگی درونی
استفاده گردید که ضریب آلفای کرونباخ در ابعاد  4گانه این ابزار شامل
ترس مرضی  ،2/42اضطراب  ،2/43افسردگی  ،2/49شبه جسمی ،2/46
وسواسی-اجباری  ،2/43عدم اعتماد  ،2/43حساسیت در روابط بین
فردی  ،2/43خصومت  ،2/42روان گسستگی  2/42و شاخص کلی
مرض  2/44محاسبه گردید .در مطالعه حاضر شاخص کلی شدت
بررسی گردید  .برای تعیین نقطه برش از روش جمع انحراف معیار و
میانگین استفاده شد (.)22 ,21
پژوهشگر پس از کسب مجوز از کمیته پژوهش مرکز تحقیقات تروما
جادهای ،به واحد مدارک پزشکی مرکز آموزشی -درمانی پورسینا واقع
در شهر رشت که مرکز ارجاع تصادفات رانندگی کل استان گیالن
میباشد ،مراجعه نموده و سوابق بیمارانی که با تشخیص وضعیت نباتی
بعد از تصادف رانندگی ،ترخیص شده بودند را مورد بررسی قرار داده و
لیستی از شماره تلفنهای این بیماران تهیه نمود .پژوهشگر پس از
پیگیری تلفنی و اطالع از سالمت حال بیمار ،به مراقبین اطالع دادند
که در صورت نیاز بیمارشان به ویزیت توسط یک پزشک متخصص
(متخصصین جراحی مغز و اعصاب) ،میتوانند از مزایای ویزیت رایگان
مختص بیماران شرکت کننده در این مطالعه که در کلینیک امام رضا
وابسته به همین بیمارستان فراهم گردیده ،استفاده نمایند و در صورت
موافقت مراقبین ،تاریخ مراجعه با آنها هماهنگ میگردید .در زمان
مراجعه ،پس از ویزیت بیمار توسط متخصصین همکار مطالعه ،پژوهشگر
توضیحاتی روشن و واضح در خصوص اهداف مطالعه و محرمانه بودن
اطالعات به مراقبین همراه ارائه نموده و در صورت تمایل آنها به
مشارکت در مطالعه و داشتن معیارهای ورود به مطالعه رضایت نامه
آگاهانه از آنها اخذ و پرسشنامههای مشخصات فردی-اجتماعی و
 SCL-90-Rدر اختیار آنها قرار گرفت که به طریق خودگزارشی
تکمیل کنند و پرسشگر برای رفع مشکالت احتمالی در درک سئواالت،
تا پایان کار تکمیل پرسشنامهها در کنار آنها مانده و برای افراد بی سواد
و کم سواد پرسشنامهها را قرائت مینمود .تجزیه و تحلیل دادهها با
استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای آماری آنالیز واریانس ،تی تست،
و آزمون ناپارامتری کروسکال والیس تحت نرم افزار  SPSSنسخه 11
انجام گردید.

جدول  :1مشخصات فردی و اجتماعی مراقبین و بیماران وضعیت نباتی.
نام متغیر

فراوانی (تعداد)

ضریب هوشیاری )(GCS
GCS = 9
GCS = 5
GCS = 6
GCS = 1

(11 )13/1
(26 )32/5
(32 )31/5
(13 )16/3

طول مدت وضعیت نباتی
کمتر از  1سال
 1-2سال
باالتر از  2سال

(34 )91/1
(13 )16/3
(21 )35

نوع خویشاوندی با بیمار
فرزند
همسر
پدر
مادر
خواهر
برادر
سایر

(15 )11/1
(11 )21/3
(16 )22
(16 )22
(5 )6/3
(3 )3/1
(1 )1/1

مرد
زن

(66 )12/5
(19 )11/5

جنس

سیکل خواب وبیداری وپاسخ گویی عاطفی
دارد
ندارد

(3 )3/1
(11 )46/3

حمایت اجتماعی
خانواده
کمیته امداد
بیمهها
سایر

(59 )61/5
(11 )21/3
(3 )3/1
(6 )1/5

وضعیت تأهل
مجرد
متأهل

(12 )12/5
(12 )11/5

بی سواد
زیر دیپلم
دیپلم
دانشگاهی

(21 )35
(11 )22/5
(23 )21/1
(11 )13/1

کشاورز
فرهنگی
خانه دار
بازنشسته
آزاد
کارمند
دانش آموز

(6 )1/5
(3 )3/1
(92 )52/5
(1 )12
(19 )11/5
(6 )1/5
(1 )1/3

تحصیالت

شغل

تعدادمراقب
1
2
3
بیشتر از 9

یافتهها
این مطالعه بر روی  12نفر از مراقبین بیماران نباتی انجام شده است.
 12/5درصد بیماران مرد 61/5 ،درصد آنها تحت حمایت خانواده،
 46/3درصد فاقد سیکل خواب و بیداری و پاسخ گویی عاطفی بودند.

(1 )1/1
(91 )51/3
(31 )31/1
(1 )1/3

وضعیت اقتصادی
ضعیف
متوسط
باال

51

(91 )62
(22 )21/5
(12 )12/5
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جدول  :2ارتباط شاخص کلی مرضی با متغیرهای فردی-اجتماعی بیمار
متغیر

میانگین  ±انحراف معیار

سطح هوشیاری )(GCS
9
5
6
1

*./223
2/1 ± 2/1
3 ± 2/4
2/1 ± 2/9
2/1 ± 2/2
2/21

طول مدت وضعیت نباتی
2/6 ± 2/1
2/1 ± 2/1
2/9 ± 2/4

زیر یکسال
 1-2سال
باالتر از  2سال

*2/21

نوع خویشاوندی با بیمار
2/1 ± 1
3 ± 2/1
2/5 ± 2/6
3 ± 2/96
3/9 ± 2/2
2/1 ± 1/4
1/3 ± 2

فرزند
همسر
پدر
مادر
خواهر
برادر
سایر

*2/22

سیکل خواب وبیداری وپاسخ گویی عاطفی
2/5 ± 2/1
2/4 ± 2/1

دارد
ندارد

2/3

تعداد مراقب
3/1 ± 2/4
2/4 ± 2/1
2/5 ± 1
3 ± 2/6

 1نفر
 2نفر
 3نفر
 9نفر و باالتر

2/6

وضعیت اقتصادی
ضعیف
متوسط
باال

P Value

2/19 ± 2/1
2/66 ± 1/1
2/63 ± 2/5
2/21

حمایت مالی
خانواده
کمیته امداد
بیمه

2/4 ± 2/1
2/1 ± 2/1
2/9 ± 1

*در سطح  2/25معنی دار است.
**از آزمون ناپارامتری  Kruskal Wallisو آزمون  One-Way ANOVAو  t-testاستفاده شد.
معیار سنی آنها  99/1 ± 15/6سال بود و در دامنه سنی  22-15سال
قرار داشتند .مشخصات فردی-اجتماعی مراقبین و بیماران وضعیت
نباتی در جدول  1ارائه گردیده است.
نتایج مطالعه نشان داد که  13/1درصد مراقبین دارای اختالل شکایت
جسمانی خفیف بودند و  91/5درصد دارای اختالل وسواسی  -اجباری
در سطح خفیف بودند .همچنین در بعد حساسیت در روابط متقابل 12
درصد ،در بعد افسردگی  66/3درصد ،اضطراب  13/1درصد ،پرخاشگری

همچنین  51/3درصد آنها دارای دو مراقب و  94درصد طول زندگی
نباتی زیر یک سال داشتند .حداکثر طول زندگی نباتی بیماران در زمان
انجام مصاحبه حدود  9سال بود .میانگین و انحراف معیار ضریب
هوشیاری بیماران  5/2±2/1بوده و اکثریت آنها ( 31/5درصد) ضریب
هوشیاری  6داشتند .مشخصات فردی اجتماعی مراقبین نیز عبارت
بودند از 63/1 :درصد زن 11 ،درصد متأهل 35 ،درصد بی سواد52/5 ،
درصد خانه دار 23/3 ،درصد از مراقبین همسر بیمار 62 ،درصد آنها
دارای وضعیت اقتصادی ضعیفی بودند .همچنین میانگین و انحراف

52

یوسفزاده و همکاران

به عالوه ،شاخص کلی مرضی مراقبین و سطوح مختلف سیکل خواب و
بیداری و پاسخ گویی عاطفی ارتباط معنی دار داشت و مراقبین بیمارانی
که فاقد سیکل خواب و بیداری و پاسخ گویی عاطفی بودند ،به مراتب
شاخص کلی مرضی بیشتری داشتند .در مطالعه  Breitbartو همکاران
نیز هر چه نمره ناتوانی بیمار خیلی پایین و به حد مرگ نزدیک میشد،
میزان سالمت روانی مراقبین کاهش مییافت ( .)16همچنین مطالعه
حاضر با مطالعه  Conde-Salaو همکاران نیز هم سو بود که گزارش
نمودند میزان نشانههای روانی مراقبین بیماران مبتال به دمانس به
نسبت شدت بیماری ،افزایش خطی دارد (.)26
بنابراین در مطالعه حاضر هر چه وضعیت بیمار وخامت بیشتری داشت
(پایین بودن ضریب هوشیاری ،فقدان سیکل خواب و بیداری و پاسخ
گویی عاطفی) سالمت روان مراقبین بیشتر در معرض خطر قرار
میگرفت و مراقبین شکایت جسمانی و اضطراب بیشتری را گزارش
میکردند؛ این در حالی است که در مطالعه  MacNeilو همکاران بین
مشخصات بالینی بیمار و افسردگی مراقبین ،ارتباط معنی دار آماری
مشاهده نشده است (.)24
در مطالعه حاضر بین شاخص کلی مرضی و جنسیت ،ارتباط معنی داری
وجود نداشت و با وجود هم راستا بودن نتایج مطالعه حاضر با یافتههای
مطالعه  Pedrón‐Ginerو همکاران که رابطهای را بین میزان نشانگان
روانشناختی در مراقبین بیماران با جنسیت بیماران گزارش نکردند
( Leggett ،)21 ,21و همکاران گزارش نمودند که جنسیت یک عامل
پیش بینی کننده معنی داری در بروز افسردگی مراقبین محسوب
میشود به طوری که مراقبین زن از میزان افسردگی و نشانههای روانی
باالتری برخوردارند ( .)32البته اکثریت آزمودنیهای مطالعه حاضر مرد
بودند که در اغلب مطالعات در حیطه تصادفات با وسایط نقلیه موتوری
نیز بخش اعظم جامعه پژوهش را مردان تشکیل میدهند ( .)33تحت
این شرایط بهتراست نتایج مطالعه حاضر در مورد جنسیت کمی با
احتیاط تعمیم داده شود.
در مطالعه حاضر شاخص کلی مرضی مراقبین با سن بیمار ،ارتباط معنی
دار آماری نداشت .موازی با این یافته ،در مطالعه  Conde-Salaو
همکاران نیز ،بین اختالل روانی مراقبین و سن بیمار ،ارتباط معنی دار
آماری وجود نداشت (.)26
نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که مراقبین خواهر دارای باالترین نمره
در شاخص کلی مرضی بودند ،همچنین در مرتبه دوم همسر و مادر
بیمار قرار داشتند که دارای باالترین نمره در شاخص کلی مرضی بودند.
در مطالعه  Conde-Salaو همکاران میزان نشانه روانی فرزندان ارشد
و دختران از همسران بیماران ،بیشتر بود .این نتایج از این فرضیه
حمایت میکند که همسران ،مراقبت را به عنوان قسمتی از وظایف
زناشویی خود و مادران نیز ،مراقبت را جزء وظایف طبیعی خود
میدانند ،لذا سازگاری با مشکالت مراقبت از بیمار برای آنها راحتتر
است .اما برای خواهران انجام چنین وظایفی ،یک تغییر مهم در سبک
زندگی آنها محسوب میشود بنابراین ممکن است تحت فشار روانی و
متعاقب آن اختالالت روانی بیشتری قرار گیرند (.)26
مطالعه حاضر بین شاخص کلی مرضی مراقبین و تعدد مراقبین و
سالهای انجام مراقبت ،ارتباط معنی داری را نشان نداد در حالی که
در مطالعه  Changو همکاران ( ،)2212بین نشانههای روانی مراقبین
و میزان ساعات مراقبت روزانه ،ارتباط معنی داری وجود داشت (.)39

 65درصد ،ترس مزمن  12/5درصد ،افکار پارانوئیدی  61 /1درصد و
در بعد روان گسستگی  66/3درصد مراقبین دارای اختالل بودند.
در بررسی متغیرهای فردی بیمار ،آزمون آماری آنالیز واریانس یک
طرفه نشان داد که میانگین نمره شاخص کلی مرضی با ضرایب مختلف
هوشیاری ارتباط معنی دار دارد ( ،)P = 2/223تست تعقیبی توکی
نشان داد که این افزایش نشانهها به نفع ضریب هوشیاری  5میباشد.
یعنی در ضریب هوشیاری  5بیش از سایر ضرایب هوشیاری ،شاخص
کلی مرضی مراقبین افزایش مییابد.
عالوه بر این نتایج بیانگر آن بود که بین میانگین نمره شاخص کلی
مرضی مراقبین با نوع رابطه خویشاوندی با بیمار نیز از لحاظ آماری
ارتباط معنی دار وجود داشت ( .)P > 2/21به عبارتی مراقبین خواهر
دارای باالترین نمره در شاخص کلی مرضی بودند همچنین در مرتبه
دوم همسر و مادر بیمار دارای باالترین نمره در شاخص کلی مرضی
بودند.
بین میانگین شاخص کلی مرضی مراقبین با سطوح مختلف سیکل
خواب و بیداری و پاسخ گویی عاطفی بر اساس آزمون تی ارتباط معنی
دار آماری وجود داشت ( )P = 2/22به عبارتی مراقبین بیمارانی که
هیچ گونه سیکل خواب و بیداری و پاسخ گویی عاطفی نداشتند ،دارای
میانگین نمره باالتری در شاخص کلی مرضی بودند .اما میانگین شاخص
کلی مرضی مراقبین ،با طول مدت زندگی در وضعیت نباتی ،در سه
گروه کمتر از یک سال ،بین یک تا دو سال و بیشتر از دو سال ارتباط
معنی داری نداشت و بین تعداد مراقبین و میانگین شاخص کلی مرضی
ارتباط معنی داری مشاهده نگردید (جدول  .)2همچنین میانگین
شاخص کلی مرضی مراقبین بیمار ،با سه گروه وضعیت اقتصادی
ضعیف ،متوسط و باال ارتباط معنی دار نداشت .در نهایت بین میانگین
شاخص کلی مرضی مراقبین و حمایتهای مالی صورت گرفته از جانب
خانواده ،کمیته امداد و بیمه ارتباط معنی دار مشاهده نگردید.

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط مشخصات فردی-اجتماعی
بیماران وضعیت نباتی با نشانههای روانی در مراقبین خانوادگی انجام
گردید .در این مطالعه مراقبین دارای نشانههای روانی قابل توجهی
بودند که با برخی از مشخصات فردی –اجتماعی بیمار ارتباط داشت.
نتیجه مطالعه حاضر با آن دسته از تحقیقاتی که وجود انواعی از
اختالالت را در مراقبین بیماران گزارش نمودهاند ،مطابقت دارد (,12
.)32-23
در مطالعه حاضر میزان شکایات جسمانی مراقبین (نشانههای شبه
جسمی) ،و اضطراب فراوانترین نشانه روانی بود و در رتبه دوم
نشانههای ترس مزمن قرار داشت .اما در مطالعه نوری و همکاران
( )2223بیشترین میزان نشانههای مراقبین زن سرپرست خانوار را
افسردگی و سپس شکایات جسمی تشکیل میدادند (.)31
در مطالعه حاضر مراقبین بیمارانی با درجات پایینتر ضریب هوشیاری،
از شاخص مرضی بیشتری برخوردار بودند .این نتایج با مطالعه
 Guarnerioو همکاران هم راستا میباشد به طوری که آنها گزارش
کرده بودند که فراوانی اختالالت روانی در مراقبین بیماران وضعیت
نباتی که دارای سطح هوشیاری پایینتری هستند باالتر میباشد اگر
چه این ارتباط از نظر آماری معنی دار نبود (.)6
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همچنین از سایر محدودیتها میتوان به حجم نمونه پایین و انجام آن
در شهر رشت اشاره نمود که میتواند تعمیم پذیری نتایج را با
محدودیت مواجه نماید .لذا توصیه میگردد مطالعهای با حجم نمونه
بزرگتر و در شهرهای دیگر انجام گیرد.

پژوهشگر معتقد است که ممکن است متفاوت بودن فرهنگ مراقبت در
کشورهای مختلف یکی از دالیل این تفاوت باشد .به طوری که در جامعه
پژوهش حاضر ،شاخص مرضی مراقبین به میزان فشار کار یا طول
ساعت کاری مرتبط نبود بلکه به سطح هوشیاری و سیکل خواب و
بیداری و پاسخ گویی عاطفی بیمار (نشانههای بهبودی) مربوط بود.
همچنین شاخص کلی مرضی مراقبین ،با وضعیت اقتصادی خانواده
ارتباط معنی داری نداشت .در مطالعه رحمانی و همکاران ()2212
وضعیت درآمد خانواده با سالمت عمومی مراقبین ارتباط معنی دار
داشت ( .)11در مطالعه حاضر وضعیت اقتصادی اکثر خانوادهها ضعیف
بود با این وجود وضعیت مالی با نشانههای روانی مراقبین ارتباط معنی
داری نداشت ،در عوض عواملی که پیش بینی کننده بقاء بیمار بودند
(ضریب هوشیاری و سیکل خواب و بیداری و پاسخ گویی عاطفی) با
نشانههای روانی مراقبین ارتباط داشتند.
همچنین شاخص کلی مرضی مراقبین ،با حمایت مالی ارتباط معنی
داری نداشت ،مسئله قابل توجه این است که درصد بیمارانی که حمایت
مالی از بیمههای مختلف دریافت مینمودند در حدود  31درصد است
که بسیار کم و پایینتر از میزانی است که در مطالعات دیگر به آنها
اشاره شده است ( .)35در مؤسسات بیمه و سایر سازمانهای حمایتی
در ایران برای این بیماران و مراقبین آنها حمایتیهای مالی ویژهای
درنظر گرفته نشده است.
از محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان به مقطعی بودن آن اشاره نمود
که به بررسی ارتباط بین ویژگیهای بیمار نباتی با نشانههای روانی
مراقبین در مقطعی از زمان پرداخته است که به نظر میرسد انجام
مطالعه طولی در این دسته از بیماران بهتر میتواند وضعیت روانی
مراقبین و ارتباط آن را با ویژگیهای بیماران مورد بررسی قرار دهد.

نتیجه گیری
نتایج مطالعه نشان داد مراقبین به ترتیب نزولی دارای نشانههای روانی
اختالل شکایت جسمانی ،اضطراب ،ترس مزمن ،حساسیت در روابط
متقابل ،افکار پارانوئیدی ،روان گسستگی ،افسردگی ،پرخاشگری و
اختالل وسواسی جبری میباشند .همچنین بین سطوح مختلف
هوشیاری ،سیکل خواب و بیداری و پاسخ گویی عاطفی بیمار نباتی و
نشانههای روانی مراقبین ارتباط معنی داری وجود دارد .عالوه بر این
بین رابطه خویشاوندی مراقبین با بیمار و نیز نشانههای روانی مراقبین
ارتباط معنی داری مشاهده شد .با توجه به یافتههای این مطالعه بدیهی
است مراقبین بیماران نباتی که از سطح هوشیاری پایینتر برخوردار
بوده و نیز فاقد سیکل خواب و بیداری و پاسخ گویی عاطفی هستند
میبایست بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

سپاسگزاری
این پژوهش با استفاده از حمایتهای همه جانبه ،هیئت مؤسس مرکز
تحقیقات ترومای جادهای گیالن انجام شد .بدین وسیله از کلیه
مسئولین و کارکنان مرکز تحقیقات تروما ی جادهای گیالن و مرکز
تحقیقات و توسعه بالینی و نیز مراقبین بیماران وضعیت نباتی که با
همکاری خود امکان این مطالعه را فراهم نمودند ،تقدیر و تشکر
میگردد.
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Abstract
Introduction: Home care threatens caregivers' psychological health, leading to creation of
psychological symptoms. The purpose of this study was to determine the relationship between
individual-social characteristics of patients in vegetative state and psychological symptoms in
family caregivers.
Methods: In the present cross-sectional study conducted in 2013, 80 caregivers of patients in
vegetative states, caused by a motor vehicle accident, referred to Poursina teaching hospital the city
of Rasht, Iran participated. In this study, the questionnaire of individual-social characteristics and
SCL-90-R psychological symptoms checklist were used. Data analysis was conducted using
statistical tests; ANOVA, t-test and Kruskal-Wallis non-parametric tests as well as SPSS version
18.
Results: The results showed that most frequent psychological symptoms in caregivers included of
somatoform complaint disorder and anxiety and the least frequent ones were obsessive-compulsive
disorders. The results also demonstrated that the mean score of global severity indices (GSI) were
connected with patient’s level of consciousness, rhythm of sleep and wakefulness, emotional
response and also type of family relationship (P < 0.05).
Conclusions: Regarding the findings of the present study, caregivers of vegetative state patients are
faced with a great number of disorders of somatoform complaint and anxiety. Therefore,
psychological symptoms of caregivers of these patients should be considered.
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