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 چکیده

اغلب مراقبین خانوادگی مبتالیان به آلزایمر، سوگ، اختالل در کیفیت خواب و خستگی را  زمینه و هدف:

در نتیجه فشار مراقبتی، مشکالت فیزیکی و روانی ناشی از فرآیند مراقبت تجربه می کنند. با توجه به 

بنابراین،  اهمیت نقش مراقبین در امر مراقبت، توجه به نیازها و مشکالت آنها ضروری به نظر می رسد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر گروه های حمایتی بر تجربه سوگ، کیفیت خواب و خستگی این مراقبین 

 انجام شد.

این مطالعه یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی است که در انجمن آلزایمر ایران )تهران(  روش اجرا:

 08نهایتا  انجمن،بین خانوادگی ِمراجعه کننده به مراقماه انجام شده است. از میان کلیه ی  2به مدت 

نفر مطالعه را به پایان رساندند و درگروه آزمون  22واجد شرایط وارد مطالعه شدند که از این تعدادمراقب 

ساعته گروه حمایتی را  2تا  5/1جلسه ی هفتگی  0نفر( قرار گرفتند. گروه آزمون، 28نفر( و کنترل ) 22)

از داده ها با استفاده وه کنترل نیز از خدمات معمول انجمن آلزایمر بهره مند شدند. دریافت کردند. گر

 MM-CGI-SF (Marwit- Meuser Caregiverپرسشنامه های تجربه سوگ مراقبین خانوادگی دمانس

Grief Inventory-Short Form کیفیت خواب پیتزبرگ ،)PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index و  )

نرم  جمع آوری و توسط  ، 0، یک بار در ابتدای مطالعه و یک بار هم در پایان جلسه ی Piperخستگی پایپر 

زوجی،  آزمون دقیق فیشر، کای  T ، مستقل T)همچون و از طریق آمار توصیفی و استنباطی   spss22افزار 

 (، تجزیه و تحلیل شدند.اسکوئر، آزمون من ویتنی

نشان داد که گروه حمایتی بر تجربه سوگ، کیفیت خواب و خستگی مراقبین ِگروه آزمون نتایج  یافته ها:

 (.=10/8P=  ،08/8P= ،82/8Pدر مقایسه با گروه کنترل تأثیر معنادار نداشت )

یافته های مطالعه ی حاضر نشان داد که مشارکت در گروه های حمایتی بر تجربه سوگ، کیفیت  :نتایج

لذا، اجرای گروه های  حمایتی با  ن خانوادگی افراد مبتال به آلزایمر تأثیر ندارد.خواب و خستگی مراقبی

محتویات اختصاصی تر و تعداد جلسات بیشتر در کنار سایر مداخالت جهت کمک به مراقبین افراد مبتال به 

 آلزایمر در زمینه ی تجربه سوگ، کیفیت خواب و خستگی پیشنهاد می شود.  
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Abstract 

Background & Purpose: Most family caregivers of people with Alzheimer's disease 

experience grief, impaired quality of sleep and fatigue as the consequences of care pressures, 

physical and psychological problems resulting from the care process. Given the importance 

of the caregivers’ role in caring activities, it seems necessary to consider their needs and 

problems. Therefore, the present study aimed at investigating the effect of the support groups 

on these caregivers’ experiences of grief, quality of sleep and fatigue. 

 

Method: This study is a randomized controlled clinical trial conducted in Iran Alzheimer 

Association (Tehran) for two months. Out of all the family caregivers attending the 

association, 80 persons were eligible for the study. Among these, 62 caregivers completed the 

study, being divided in the test group (n = 32) and the control group (n = 30). The test group 

received 8 weekly visit sessions of 1.5 to 2 hours with the group support. The control group 

also benefited from the common services of the Alzheimer's Association. Using the 

questionnaires including the grief experiences of dementia family caregivers questionnaire 

MM-CGI-SF (Marwit- Meuser Caregiver Grief Inventory-Short Form), Pittsburgh Sleep 

Quality Index questionnaire (PSQI) and the Piper fatigue questionnaire, data were collected 

at the beginning of the study and at the end of the 8th session. Data analysis was performed 

by the software Spss22 through descriptive and inferential statistics (eg, independent T test, 

Paired T-test, Fisher's exact test, chi-square, Mann-Whitney test. 

 

Findings: The results showed that the support group didn’t have significant effect on the 

caregivers’ experiences of grief, quality of sleep and fatigue in test group compared to the 

control group (P =0.18, P =0.87, P =0.06). 

 

Results: Findings of the present study showed that participation in support groups has no 

effects on the experiences of grief, sleep quality and fatigue among the family caregivers of 

people with Alzheimer's. Therefore, implementation of the support groups with more specific 

contents and higher number of sessions together with the other interventions are suggested to 

help the caregivers of people with Alzheimer's on experiences of grief, sleep quality and 

fatigue. 
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