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Abstract 
Background and Aim: With its widespread prevalence, COVID-19 has not only disrupted patients’ lives 

but has also affected family caregivers. This study intends to determine the moderating role of resilience and its 
relationship with perceived stress and caring burden in family caregivers of COVID-19 patients in the 22nd 
Bahman Hospital of Khaf, eastern Iran. 

Methods: This is a descriptive-analytical cross-sectional study. The sample comprised 210 family caregivers 
of COVID-19 patients, who were selected by the census method. The questionnaires of perceived stress, caring 
burden, and resilience were employed for data collection. The collected data were analyzed in SPSS-16 software 
using an independent t-test, one-way analysis of variance, and regression. 

Results: The results revealed a significantly positive relationship between perceived stress and caring 
burden (p <0.001). There was a significantly negative association between resilience and caring burden             
(p <0.001). Besides, the interaction effect of perceived stress and resilience on the burden of care was positive 
and significant (p = 0.05). 

Conclusion: Considering the significant role of family caregivers of COVID-19 patients in maintaining and 
promoting the health of the patients, holding resilience-focused counseling training for all family caregivers of 
COVID-19 patients, with the aim of reducing stress and caring burden, can be a strategy to be employed by 
policymakers, managers, and health planners. 
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 نیدر مراقب یو ارتباط آن بر استرس ادراك شده و بارمراقبت يآور تاب يگر لینقش تعد یبررس
 19- دیکوو مارانیب یخانوادگ

  
 اوشی، ک8انیرحمان دی، وح6،7، فاطمه پورحاجی5یراع ي، مهد2ي، سام ساغر*3،4ییرزای، اباسط م1،2یسیرسول رئ

 9يهوشمند
 

  .رانیمشهد، مشهد، ا یبهمن خواف، دانشگاه علوم پزشک 22 مارستانیب ،يکارشناس ارشد پرستار1
  .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد تهران واحد علوم پزشک ،یدرمان یخدمات بهداشت تیریمد يدکتر يدانشجو2

  .رانیتهران، ا ،یتهران، دانشگاه آزاد اسالم یدانشکده بهداشت، علوم پزشک ،یو درمان یخدمات بهداشت تیریگروه مد ار،یاستاد3
  .رانیتهران، ا ،یتهران، دانشگاه آزاد اسالم یاقتصاد سالمت، علوم پزشک ياستگذاریس قاتیمرکز تحق4

  .رانی، تهران، ا)عج(اهللا  هیبق یدانشگاه علوم پزشک ،یپژوهشکده سبک زندگ ،یبهداشت نظام قاتیمرکز تحق5
  .رانیا ه،یدریتربت ح ه،یدریتربت ح یکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکدانش ،یآموزش بهداشت و ارتقا سالمت، گروه بهداشت عموم اریاستاد 6

  .رانیا ه،یدریتربت ح ه،یدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک ،یعلوم بهداشت قاتیمرکز تحق7
  .رانیجهرم، جهرم، ا یسالمت، دانشگاه علوم پزشک یاجتماع يمولفه ها قاتیمرکز تحق ،يولوژیدمیاپ یتخصص يدکترا8

 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یمشترك، دانشکده دامپزشک يها يماریو ب يولوژیدمیبخش اپ ،ییبهداشت و کنترل مواد غذاگروه 9
  

 دهکیچ
. گرفتار کرده است زیرا ن یخانوادگ نیمراقب ماران،یب یاختالل در زندگ جادیگسترده خود عالوه بر ا وعیبا ش 19-دیکوو :فهدزمینه و 

 مارانیب یخانوادگ نیدر مراقب یشده و بارمراقبت و ارتباط آن بر استرس ادراك يآور تاب يگر لینقش تعد نییمطالعه حاضر با هدف تع
 .شهرخواف انجام شد نبهم22 مارستانیدر ب 19-دیکوو

 یخانوادگ نینفر از مراقب 210دادهها از . انجام شد یکه به صورت مقطع باشد یم یلیتحل یفیمطالعه از نوع توص نیا :ها روش
 يآور و تاب یشده، بارمراقبت استرس ادراك يها مطالعه از پرسشنامه نیدر ا. شد يوارد مطالعه شدند، جمعآور يکه بصورت سرشمار مارانیب

و  تجزیه  SPSS 16 ريماآ ارفزمانرو  ونیسرگر طرفه، کی انسیوار زیمستقل، آنال t يها نموآز با دآوريگراز  پسها  داده. استفاده شد
  .شد تحلیل

و  يآور تاب نیب). >p 001/0(وجود دارد  يرابطه مثبت و معنادار یشده و بارمراقبت استرس ادراك نینشان داد که ب ها افتهی: ها یافته
مثبت  یبر بارمراقبت يشده و تابآور استرس ادراك ریدو متغ یاثر تعامل نیهمچن). > p 001/0(وجود دارد  يو معنادار یرابطه منف یبارمراقبت

  ).p=05/0(و معنادار بود 
 يها دوره يکرونا، برگزار مارانیب یسالمت يدر حفظ و ارتقا 19-دیکوو مارانیب یخانوادگ نیبا توجه به نقش مهم مراقب: گیري نتیجه

 تواند یآنان م یبا هدف کاهش استرس و بارمراقبت 19-دیکوو مارانیب یخانوادگ نیهمه مراقب يبرا يآور بر تاب یمشاوره مبتن یآموزش
  .ردیمورد استفاده قرار گ یدرمان یبهداشت زانیر و برنامه رانیمد استگزاران،یس يراهکار برا کیعنوان  به
  

 یخانوادگ نی، مراقب19- دیکوو ،يآور تاب ،یشده، بارمراقبت استرس ادراك :ها کلیدواژه
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 و همکاران یسیرئ/  336

  1400، 2 ، شماره2 دوره                       نظامی           بهداشت يارتقامجله 

  مقدمه
از خانواده  یروسیو) SARS-CoV-2( 19دیکوو

. باشد یم 19- دیکوو يماریب جادیاست که عامل ا ها روسیکروناو
در شهر ووهان  2019در دسامبر سال  بار نیاول يبرا روسیو نیا

, 1( افتیگسترش  ایکرد و به سرعت در سراسر دن دایپ وعیش نیچ
شد و تمام   رانیوارد ا 1398سال  اسفند لیاز اوا روسیو نیا). 2

 نیا یسازمان بهداشت جهان. کرد ریاستانها و شهرها را درگ
  ).3(اعالم کرده است  يریرا همه گ يماریب

جانبه و کنترل نشده خود،  همه ریبا تاث 19-دیکوو  يریگ همه
 يها ابعاد جامعه را با چالش ریو سا یدرمان یبهداشت يها ستمیس
آن به  ختهیافسارگس وعیکه ش يبه نحو. مواجهه ساخت يا ژهیو

 تیفیبستري، ک مارانیب ادیتعداد ز شیافزاچون؛  یجیسرعت نتا
بار  لیاسترس، تحم حسط شیافزا ماران،یب یزندگ نییپا

 ،یمراقبت زاتیکمبود تجه ،يبستر يها اقتصادي، کمبود تخت
و  ماریب  یو خانوادگ یاختالل در روابط اجتماع ،یشغل یخستگ

 يها ستمیبر س یبارمراقبت شیافزا نیو همچن يخانواده و
 نیبنابرا. را به بار آورد مارانیب نیا يها و خانواده یدرمان یبهداشت

 یتنها در زندگ نه 19-دیاز آن است که اثرات کوو یکحا ها افتهی
گرفتار  زیرا ن یخانوادگ نیبلکه مراقب کند، یم جادیاختالل ا مارانیب
  ).4( دینما یم

دوره  کی یهستند که در ط یاشخاص ،یخانوادگ نیمراقب
و  ماریرا در مراقبت از ب ريیدرگ نیشتریو درمان آن ب ماريیب

). 6, 5(دارند  ماريیها به منظور سازگاري و اداره ب کمک به آن
 مارانیکنندگان از ب مراقبت یزندگ تیفیک دهد یمطالعات نشان م

 مارستانیمراقبت از ب نتقالروند ا). 7, 6(دچار اختالل شده است 
 کند یرا به خانواده وارد م یقبتبه سمت مراقبت در منزل بارمرا

هستند که  ياعضاي خانواده، همسر، پدر و مادر از جمله افراد). 8(
در صورت مراقبت از فرد مبتال به کرونا، به عنوان 

قرار  مارانیب نیاز ا یبارمراقبت ریتحت تأث یخانوادگ نیمراقب
  ).6( رندیگ یم

ی به صورت واکنش جسمی، روانی و اجتماع بارمراقبتی
 ازهايین نیشود که از عدم تعادل ب می فیکننده تعر مراقبت

عدم تعادل  نیا. شود مراقب ناشی می فیوظا گریمراقبتی با د
جسمی، عاطفی  تیهاي اجتماعی، شخصی، وضع مربوط به نقش

دو بعد  یبتبارمراق). 7, 5( باشد یکننده م مالی مراقبت  و منابع
به مدت زمان و  توانیرا م ینیع یبارمراقبت: دارد یو ذهن ینیع
در نظر گرفت  گرانید ازهايین نیبراي تأم ازیتالش مورد ن زانیم

 ،یخانوادگ ،یمال نههايیکه شامل مشکالت مربوط به هز
 یتجربهی دسترس زانیم یذهن یو بارمراقبت باشدیم یاجتماع

است که شامل مشکالت  ینیع یبتمراقب در مواجهه با بارمراق
  ). 9( باشدیم ماريیاز ب یفتاري ناشو ر یو عاطف یروح

 ،یعوارض آن و مرگ، احساس درماندگ ماري،یاز ب ترس
خشم، واکنش سوگ،  ،ینیاضطراب، غمگ نده،یابهام در مورد آ

از جمله  نفردي،یدر روابط ب یاقتصادي و تنش روان هايینگران
  ). 6(کرونا هستند  ماريیمطرح در ب یاجتماع یتنشهاي روان

به سمت مراقبت در منزل  مارستانیانتقال مراقبت از ب روند
به  یمختلف يها استرس جادیباعث ا یضمن انتقال بارمراقبت

ها، استرس  استرس نیاز انواع ا یکی. گردد یم یخانوادگ نیمراقب
اي،  عنوان درجه به تواند یشده م استرس ادراك. شده است ادراك 

 فیتعر شود، یادراك م زا سفرد، استر یدر زندگ تیموقع کیکه 
 یابیارز ي است که منعکس کننده یحالت گر،ید یبه عبارت. شود

است  یو شخص یطیهاي مح چالش یو سخت تیاز اهم یکل
مثبت انجام مراقبت  يها عالقه روزافزون به جنبه رغم یعل). 10(

پنهان  مارانیعنوان ب به نیمراقب) 13- 11(خانواده  يتوسط اعضا
مانند  یبا مشکالت روانشناخت رایز شوند یدر نظر گرفته م

استرس ). 15, 14(اضطراب و استرس رو به رو هستند  ،یافسردگ
 فیتعر ییازهاین ایاز حوادث و  يامدیشده به صورت پ ادراك

 باشد یمقابله با آنان م يدرك افراد برا ییاز توانا شیکه ب شود یم
را  يا دهیچیو پ يدبعدتا مراقبت چن رود یانتظار م نیاز مراقب). 16(

نقش  يازهایکه ن یفراهم سازند، وقت تیحما ایبا حداقل امکانات 
آنان احساس از  شود، یم شتریاز منابع محدود مراقب ب یمراقبت

 یمطالعات حاک جینتا). 15( کنند یم يادیو استرس ز یدگیپاش هم
زا باشد و  استرس تواند یاز آن هستند که داشتن نقش مراقب، م

قرار دهد  ریرا تحت تأث یخانوادگ مراقب یو روان یمانجس تسالم
نقش  نهیزم نیوجود دارند که ممکن است در ا یمیمفاه). 17(

و عوامل  یبارمراقبت شیکرده و افزا فایا نیمراقب يبرا یمثبت
ارتقاء  يکه برا یمیکنند؛ از جمله مفاه لیزا را تعد استرس

به  توان یم دارد،و کاهش سطح استرس وجود  نیمراقب تیوضع
و  یاجتماع يها تیحما ،يمانند؛ مسائل اقتصاد یرونیعوامل ب
اشاره کرد که  "يآور تاب"مانند  یو به عوامل درون یخانوادگ

 یاسترس و بار مراقبت زانیدر کاهش م ينقش موثر تواند یم
  ). 19, 18(داشته باشد  یخانوادگ نیمراقب

مواجهه موثر با  يد براافرا ییتوانا يبه معنا يآور تاب مفهوم
 يآور درواقع تاب. آنها به فرصت است لیزا، و تبد تنش طیشرا
 یکه اثرات منف شود یم فیتعر یتیشخص یژگیو کیعنوان  به

 میاز مفاه یکی يآور تاب). 21, 20( کند یم لیاسترس را تعد
) یاجتماع يدر مددکار نینو يکردهایاز رو(نگر   مثبت کردیرو

از آنجا ). 20( باشد یافراد م يبر توانمند یواقع مبتنبوده، که در 
 یاسترس و بارمراقبت جادیباعث ا تواند یکه قبول نقش مراقب م

 نکهیگردد و نظر به ا 19دیکوو مارانیب یخانوادگ نیمراقب يبرا
 مارانیب یخانوادگ نیدر مراقب یاسترس و بارمراقبت ،يآور تاب
 نیاز ا تیفیمراقبت با ک در رگذاریتاث يها از مولفه 19دیکوو

که منحصرا ارتباط  يا و تاکنون مطالعه باشد یم 19دیکوو مارانیب
مطالعه با  نیباشد انجام نشده است، ا دهیسه مولفه را سنج نیا

و ارتباط آن بر استرس  يآور تاب يگر لینقش تعد یهدف بررس
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 در19دیکوو مارانیب یخانوادگ نیراقبدر م یشده و بارمراقبت ادراك
  .بهمن شهرخواف انجام شد 22 مارستانیب

  ها روش
که به روش  باشد یم یلیتحل یفیپژوهش از نوع توص نیا
ماه سال  بهمن ییاز ابتدا یمقطع مورد بررس. انجام شد یمقطع

پژوهش  يجامعه آمار. بود 1400ماه سال  خرداد انیتا پا 1399
که  بودند 19دیکوو مارانیب یخانوادگ نیمراقب ي هیحاضر، کل

 22 مارستانیب نااز بخش کرو یدر مقطع مورد بررس مارانشانیب
وارد  يشده بودند که بصورت سرشمار صیبهمن خواف ترخ

 يکه دارا یخانوادگ نینفر از مراقب 210 تیمطالعه شدند و در نها
عنوان جامعه نمونه وارد مطالعه  ورود به مطالعه بودند، به يارهایمع

بودند که در  ینیژوهش شامل مراقبپ نیکنندگان ا شرکت. شدند
ارائه  نیشتریارتباط و ب نیشتریب مارانیب صیترخروز پس از  14

 مطالعه بهورود  يهارمعیا. داشتند مارانیرا به ب یخدمات مراقبت
سال، 18 سن قلاحد ،نوشتنخواندن و  ادسوحداقل : شامل

به ادامه  لیخروج عدم تما اریدر مطالعه و مع شرکتبه  ضایتر
 یکتب تیاکنندگان رض شرکت یاز تمام. در مطالعه بود يهمکار

 يقابل ذکر است جهت جمع آور. جهت شرکت در مطالعه اخذ شد
استرس  ک،یدموگراف اطالعات يها اطالعات از پرسشنامه

 کیها  پرسشنامه. استفاده شد يآور و تاب یشده، بار مراقبت ادراك
تماس  يبرقرار قیاز طر ارستان،میاز ب ماریب صیماه پس از ترخ

  . شد لیتکم مارانیب نیا یخانوادگ نیپژوهشگر با مراقب یتلفن
پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند عبارت  نیکه در ا ییابزارها

  :بودند از
 نیبا استفاده از ا: کیدموگراف پرسشنامه مشخصات - 1 

 زانیم الت،یسن، جنس، سطح تحص( یپرسشنامه شش سوال
 یشناخت تیجمع يها یژگی، و)تاهل تیدرآمد و وضع

  . قرار گرفت یمورد بررس 19-دیکوو مارانیب یخانوادگ نیمراقب
پرسشنامه توسط  نیا: شده پرسشنامه استرس ادراك -2

 یسنجش عموم يشده و برا هیته) 1983(کوهن و همکاران 
 نیا هیاول شیرایو. باشد یماه گدشته م کیشده در  استرس درك

سوم  شیرایو تایسوال و نها 10دوم  شیرایسوال، و 4 يزار دارااب
آن استفاده  ومس شیرایمطالعه از و نیکه در ا. باشد یسوال م 14
بوده  کرتیل اسیابزار از صفر تا چهار در مق نیدامنه نمرات ا. شد

 یگاه(، دو )به ندرت( کی، )هرگز(ها به صورت صفر  و پاسخ
شده  يبند طبقه) تمام اوقات(و چهار ) اوقات شتریب(، سه )اوقات
- 7-6-5-4(الزم به ذکر است که در مورد سواالت مثبت . است

در کل . شوند یبه صورت معکوس محاسبه م ازاتیامت) 9-10-13
نمره در نظر گرفته شده است و  56صفر تا  نیدامنه نمرات ب

پژوهش به  يها نمرات نمونه نیانگیآن بر اساس م یده نمره
 يپرسشنامه در مطالعات متعدد نیا ران،یدر ا. دیآ یدست م

  ). 22, 20(قابل قبول است  ییو روا ییایپا ياستفاده شده که دارا
  : تیزار یپرسشنامه بارمراقبت -3

توسط  1998در سال  یفشار مراقبت اسیو مق پرسشنامه
 نیا. ساخته شد یفشارمراقبت يریو همکاران جهت اندازه گ تیزار

 ،یاجتماع ،یشخص يسؤال در مورد فشارها 22پرسشنامه شامل 
بر  نیدر مراقب یابزار، فشارمراقبت نیدر ا. است يو اقتصاد یعاطف

فشار . شود یم میز تقسین یو ذهن ینیاساس سؤاالت به دو گروه ع
از  شود؛ یگفته م یبر مراقب اصل يماریب یبه اثرات منف ینیع

 ،یخانوادگ اختالل در روابطبه  توان یم ینیجمله موارد ع
 یمال  مشکالت ح،یکار و تفر ،یاجتماع يها تیدر فعال تیمحدود

 نیمراقب یجانیه يها به واکنش یفشار ذهن. اشاره کرد یجسم
از جمله  شود؛ یگفته م يو مراقبت از و مارینسبت به فرد ب

احساس از دست دادن، فقدان و  ،یمانند فشار روان يموارد
 یدر پرسشنامه فشار مراقبت ،يبند میتقس نیبر اساس ا. افسوس

 8، 7و سه سؤال  ینیع یفشار مراقبت 15و  3، 2سه سؤال  تیزار
 اقبمر ینیو ع یفشار ذهن 22و سؤال  یذهن یفشار مراقبت 14و 

  .  کنند یم یرا بررس
 يبند بر درجهپرسشنامه،  نیا: ریو تفس يگذار نمره وهیش

، 1=، بندرت 0=هرگز ( شده است  يصورت بند کرتیگانه ل پنج
  ).4= شهی، هم 3= ، اغلب2=ها  وقت یبعض

 يها هیهمه گو ي پرسشنامه، نمره یکل ازیمحاسبه امت يبرا
اساس، مجموع نمرات حاصل  نیبر ا. دیپرسشنامه با هم جمع گرد

فشار  ي نشان دهنده تر، نییپا ي نمره. بود ریمتغ 88از صفر تا 
کسب شده توسط هر  ازاتیمجموع امت. باشد یکمتر م یمراقبت

صفر تا  يها نمره. دهد یمراقب را نشان م یمراقب، فشار مراقبت
 یفشار مراقبت 40تا  21نمره   ،یعدم فشار مراقبت ایکم بودن  20

  .دهد یرا نشان م دیشد یفشار مراقبت 88تا  41متوسط و نمره 
شده است و  یبررس یابزار در مطالعات قبل نیا ییایو پا ییروا

در بعد . باشد یعبارات م یقابل قبول در تمام يمحتو ییروا يدارا
CVI بود که مناسب بودن  1تا  7/0 نیکسب شده ب ازاتیامت

 بیضر. مربوط بودن و وضوح نشان داد ،یعبارات را در ابعاد سادگ
ICC (Intra Class Correlation)  و  958/0برابر با

 86/0 زانیآلفا کرنباخ به م بیضر نییابزار با تع یدرون يسازگار
  ).23(قرار گرفته است  دییمورد تأ

 مارانیب ینخانوادگیمراقب یابزار جهت سنجش بارمراقبت نیا
بکار گرفته شده است ) 1399(و همکاران  یسیتوسط رئ 19دیکوو

  ).6(باشد  یقابل قبول م ییو روا ییایپا يکه دارا
پرسشنامه توسط کانر و  نیا: يپرسشنامه تابآور -4

 25ابزار  کیپرسشنامه  نیا). 24(شد  هیته)  2003( دسونیوید
 یکرتیل يدرجه ا 5 يرا در اندازهها ياست که سازه تابآور یسوال

 نیدر ا یآزمودن يحداقل نمره تابآور. سنجدیاز صفر تا چهار م
) 1384( ياست که محمد 100 يصفر و حداکثر نمره و اس،یمق

 يبرش آن برا. کرده است یابیهنجار رانیاستفاده در ا يآن را برا
نخست،  اس،یمق نیا ییروا نییتع يبرا. است 4/80 يافراد عاد
 لیبا نمره کل، محاسبه و سپس از روش تحل هیهرگو یهمبستگ
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هر نمره با نمره کل،  یهمبستگ یمحاسبه. عامل بهره گرفته شد
 41 نیب يها بیو ضر 3 ي هیجز گو بهدرصد  64تا درصد  0

به  اسیمق يها هیسپس گو. دهد یدرصد را نشان م 64درصد تا 
 نیا ییایپا. قرار گرفتند یعامل لیمورد تحل یاصل يها روش مولفه

درصد به دست آمده  87کرونباخ برابر با  يآزمون به روش آلفا
  ).26, 25(است 

 یدگیو کش یچولگ بیها از ضرا آزمون نرمال بودن داده يبرا
 با داوريگراز  پسها  داده). 27(استفاده شد [ -2، 2]در بازه 

چندگانه  ونیرگرس طرفه، کی انسیوار زیمستقل، آنالt  يها نموآز
 .ندشد تحلیلو  تجزیه  SPSS 16 ريماا ارفزا منرو 

  نتایج
 مارانیب یخانوادگ نینفر از مراقب 210مطالعه  نیدر ا

قرار  بررسی مورد سال 30/41±79/10سن  نیانگیبا م 19دیکوو
، متاهل %)60(زن  نیمربوط به مراقب یفراوان نیشتریب. گرفتند

 التیتحص يو دارا%) 5/39(سال  36- 45سن  ي، دارا%)71(
 )1جدول . (بود%) 1/37( یدانشگاه

 
 مورد مطالعه نیمراقب یتشناختیمشخصات جمع سهیمقا: 1جدول 

  درصد  فراوانی  متغیر         

  مرد  جنسیت
  زن

84  
126  

40  
60  

وضعیت 
  تاهل

  مجرد
  متاهل

61  
149  

29  
71  

  سن
  سال و کمتر 35

  سال 45-36
  سال 45بیشتر از 

61  
83  
66  

29  
5/39  
4/31  

سطح 
  تحصیالت

  بیسواد
  غیردانشگاهی

  دانشگاهی

56  
76  
78  

7/26  
2/36  
1/37  

 
نمره استرس  نیانگیبه دست آمده، م جیبر اساس نتا

مورد مطالعه به  نیدر مراقب یو بارمراقبت يشده، تابآور ادراك
 94/36±92/19 و 53/53±10/34 ،35/27±98/13 بیترت

 يبرا یدگیو کش یچولگ بیضرا نکهای به توجه با. شد گزارش

که  شودیگرفته م جهینت باشد،یم )-2، 2(مذکور در بازه  يرهایمتغ
 عیاز توز یو بارمراقبت يشده، تابآور استرس ادراك يرهایمتغ

 )2جدول . (باشندینرمال برخوردار م

 
 یو بارمراقبت يشده، تابآور استرس ادراك يرهایمربوط به متغ یفیتوص يشاخصها: 2جدول 

  کشیدگی  چولگی  مد  میانه  معیار انحراف  میانگین  یرمتغ
  - 65/1  17/0  11  00/31  98/13  35/27  شده استرس ادراك

  - 94/1  - 03/0  86  00/31  10/34  52/53  آوري  تاب
  - 02/1  61/0  18  50/24  92/19  94/36  بار مراقبتی

 
 يشده، تابآور نمره استرس ادراك نیانگینشان داد که م جینتا

و سن و  تیمورد مطالعه بر حسب جنس نیدر مراقب یو بارمراقبت
 نیدر مراقب يشده و تابآور نمره استرس ادراك نیانگیم نیهمچن

 یول). < p 05/0(ندارد  يتاهل تفاوت معنادار تیبر حسب وضع
مجرد نسبت به متاهل به  نیدر مراقب ینمره بارمراقبت نیانگیم

نمره استرس  نیانگیم). p=04/0(بود  شتریب يطور معنادار
 ينسبت به افراد دارا سواد یب نیدر مراقب یشده و بارمراقبت ادراك

 يدارا نیو در مراقب یو دانشگاه یردانشگاهیغ التیتحص
به طور  یدانشگاه التینسبت به تحص یردانشگاهیغ التیتحص

در  ينمره تابآور نیانگیم یول) > p 05/0( دبو شتریب يمعنادار
و  یردانشگاهیغ التیتحص ينسبت به افراد دارا سواد یب نیمراقب

نسبت به  یردانشگاهیغ التیتحص يدارا نیو در مراقب یدانشگاه
). > p 05/0(کمتر بود  يبه طور معنادار یدانشگاه التیتحص

 )3جدول (
 
 
  
 
 

 یشناخت تیمورد مطالعه بر حسب مشخصات جمع نیدر مراقب یو بارمراقبت يشده، تابآور نمره استرس ادراك نیانگیم سهیمقا: 3جدول 
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  بار مراقبتی  آوري  تاب  استرس ادراك شده  متغیر
Mean±SD Mean±SD Mean±SD 

  مرد  جنسیت
  زن

05/14±38/27  
99/13±33/27  

08/34±12/54  
24/34±12/53  

33/18±04/35  
89/20±21/38  

P-value  مربوط به آزمونt 26/0  84/0  98/0  مستقل  

  مجرد  وضعیت تاهل
  متاهل

88/13±75/28  
03/14±78/26  

47/34±64/47  
77/33±93/55  

81/21±44/41  
87/18±10/35  

P-value  مربوط به آزمونt 04/0  11/0  35/0  مستقل  

  سن
  سال و کمتر 35

  سال 45-36
  سال 45بیشتر از 

49/14±90/28  
49/13±77/25  
12/14±91/27  

98/34±34/50  
96/33±70/55  
75/33±71/53  

65/19±74/37  
51/21±80/36  
31/18±39/36  

P-value  مربوط به آزمونANOVA  39/0  65/0  93/0  

  سطح تحصیالت
  )a(سواد  بی

  )b(غیردانشگاهی 
  )c(دانشگاهی 

bc 58/5±93/40  
c 84/13±62/25  

91/10±29/19  

bc 38/6±95/19  
c 71/34±80/56  

09/26±42/74  

bc 68/14±68/55  
c 74/18±55/34  

98/13±82/25  
P-value  مربوط به آزمونANOVA  001/0<  001/0<  001/0<  

 
 نیدر ارتباط ب يتابآور ریمتغ يگر لیاثر تعد نییتع يبرا

. استفاده شد ونیاز سه مدل رگرس یشده و بارمراقبت استرس ادراك
شده و  استرس ادراك نینشان داد که ب جیدر مدل اول، نتا

و ) >001/0p(وجود دارد  يرابطه مثبت و معنادار یبارمراقبت
 نیدر مراقب یارمراقبتب راتییتغ% 66 تواندیشده م استرس ادراك

از آن بود  یحاک جیدر مدل دوم، نتا. دینما نییمورد مطالعه را تب
رابطه  نیدر مراقب یشده و بارمراقبت استرس ادراك نیکه ب

در  یو بارمراقبت يتابآور نیب یول) p=85/0(وجود ندارد  يمعنادار
و ) >001/0p(به دست آمد  يو معنادار یرابطه منف نیمراقب
% 74 توانندیبا هم م يشده و تابآور استرس ادراك يرهایمتغ
در . ندینما نییرا تب مورد مطالعه نیدر مراقب یبارمراقبت راتییتغ

و اثر  يشده، تابآور در مدل سوم رابطه استرس ادراك تینها
 جیقرار گرفت و نتا یمورد بررس یبا بارمراقبت ریدو متغ نیا یتعامل

 يرابطه معنادار یو بارمراقبت هشد استرس ادراك نینشان داد که ب
 نیدر مراقب یو بارمراقبت يتابآور نیب یول) p=13/0(وجود ندارد 

اثر  نیهمچن). >001/0p(دست آمد  به يو معنادار یرابطه منف
مثبت  یبر بارمراقبت يشده و تابآور استرس ادراك ریدو متغ یتعامل

به دست آمده،  نییتع بیبر اساس ضر). p=05/0(و معنادار بود  
استرس  يرهایتوسط متغ یبار مراقبت راتییاز تغ% 75حدود 
. شودیم نییتب ریدو متغ نیا یملو اثر تعا يشده و تابآور ادراك

 )4جدول (

 
 ونیرگرس لیتحل جینتا: 4جدول 

 خطا استاندارد Bمقدار  F  Pمقدار   t  p  R  2Rمقدار  مقدار  ضریب غیر استاندارد  متغیر
  بار مراقبتی نتایج تحلیل رگرسیون جهت بررسی رابطه بین استرس ادراك شده و: مدل اول

  >001/0  64/414  66/0  82/0  004/0  93/2  -  75/1  14/5  ثابت
  >001/0  36/20  82/0  06/0  16/1  شده استرس ادراك

  آوري با بارمراقبتی شده و تاب نتایج تحلیل رگرسیون جهت بررسی رابطه استرس ادراك: مدل دوم
  >001/0  47/8    38/7  50/62  ثابت

  85/0  20/0  02/0  15/0  03/0  استرس ادراك شده  >001/0  80/300  74/0  86/0
  >001/0  95/7  - 84/0  06/0  - 49/0  آوري تاب

  آوري و اثر تعاملی این دو متغیر  با بار مراقبتی نتایج تحلیل رگرسیون جهت بررسی رابطه استرس ادراك شده و تاب: مدل سوم
  >001/0  65/7    93/9  91/75  ثابت

  13/0  52/1  - 28/0  26/0  - 40/0  شده استرس ادراك  >001/0  79/204  75/0  87/0
  >001/0  51/5  - 24/1  13/0  - 73/0  آوري تاب
  05/0  01/2  17/0  005/0  01/0  آوري تاب* استرس 

  بحث
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 جادیاختالل ا مارانیب یتنها در زندگ نه روسیاثرات کروناو
 نیمراقب. دینما یگرفتار م زیکننده را ن بلکه افراد مراقبت کند، یم

از مراقبت ممکن  یگوناگون ناش يها به سبب فشارها و استرس
 یو اجتماع یکیزیف ،یروان ،یروح يبهایاست در معرض آس

 یخانوادگ نیمراقب یسالمت نیتام نیبنابرا. رندیقرار گ یگوناگون
مورد توجه  شیاز پ شیب دیبا طههایح در همه 19-دیکوو مارانیب

 يگر لینقش تعد یبررس قیتحق نیهدف از انجام ا. ردیقرار گ
در  یاسترس ادراکشده و بارمراقبت نیدر ارتباط ب يآور تاب
  .بود 19-دیکوو مارانیب یخانوادگ نیمراقب

و  ينمره استرس ادراکشده، تابآور نیانگینشان داد که م جینتا
مورد مطالعه بر حسب جنس و  یخانوادگ نیدر مراقب یبارمراقبت

و  یبا مطالعات مؤمن افتهی نیا. ندارد يسن تفاوت معنادار
 باشدیهمسو م) 2012(مطالعه هنگ  نیو همچن) 1388(همکاران 

و  ریفراگ ریبه تاث توان یمپژوهش  افتهی نیا ریدر تفس). 29, 28(
افراد جامعه اشاره بر همه ابعاد و  19-دیکوو يماریجانبه ب همه
با  میاکثر افراد جامعه به صورت مستق که ينحو به. کرد

 نیبوده اند و ا 19-دیکوو مارانیدر مراقبت از ب ریدرگ م،یرمستقیغ
 یشخص یاز زندگ یبر ابعاد متفاوت تواند یم19- دیکوو يریگ همه

و  يآور استرس، تاب نیبنابرا. بگذارد ریتاث یخانوادگ نیراقبم
مرتبط با  یجدا نشدن يبه عنوان مولفه ها توان یرا م یبارمراقبت

حساب  همه افراد به يبرا19-دیکوو مارانیب یخانوادگ نیمراقب
  .آورد

 ینخانوادگینشان داد که در مطالعه حاضر مراقب جینتا
امر احتماال  نیا.  کنندیرا تجربه م يدیمتوسط تا شد یبارمراقبت

، اطالعات محدود 19-دیکوو يماریبودن ب دیاز جد یناش تواندیم
آن  يبرا یو نبود درمان قطع ادیز وعیش ،يماریب نیا نهیدر زم
  .باشد

کرونا، اعضاي خانواده،  يماریفرد به ب کیهنگام ابتال  به
 ریتحت تأث زیهمسر، دوستان و همکاران فرد مبتال به کرونا ن

عوارض آن  ماري،یترس از ب. ردیگیقرار م یو بارمراقبت یفشار روان
اضطراب،  نده،یابهام در مورد آ ،یو مرگ، احساس درماندگ

 یاقتصادي و تنشروان هايیخشم، واکنش سوگ، نگران ،ینیغمگ
مطرح در  یاجتماع یفردي، از جمله تنشهاي روان نیدر روابط ب

 مارانیب شیبا توجه به روند رو به افزا. کرونا هستند ماريیب
مراقبت از  يبرا یمارستانیب ياو کمبود امکانات و فض ییکرونا

رو  ییکرونا مارانیب يبرا مارستانیزودتر از ب صیترخ ماران،یب نیا
در  مارانیزمان مراقبت از ب نیشتریب جهیاست، در نت شیفزابه ا

 نیمراقبت از ا تیخانواده مسئول يو اعضا شودیمنزل صرف م
که آنها آموزش و منابع  یدر حال رندیگیرا به عهده م مارانیب

روند  نیبنابرا). 30(دارند  اریدر اخت يماریب نهیدر زم يمحدود
 یبه سمت مراقبت در منزل بارمراقبت مارستانیانتقال مراقبت از ب

 یبودن فشارمراقبت دیشد لیاز دال یکی. کندیرا به خانواده وارد م

مراقبت  یآنان از چگونگ یاحتماال عدم آگاه یخانوادگ نیدر مراقب
  .است ماریاز ب

نمره  نیانگیپژوهش حاضر نشان داد که م جینتا نیب نیا در
متاهل به طور  نیمجرد نسبت به مراقب نیدر مراقب یبارمراقبت
 یعدم آمادگ لیبه دل تواند یم افتهی نیا. بود شتریب يمعنادار

 نیو همچن مارانیمراقبت از ب تیمجرد در قبول مسئول نیمراقب
  .باشد مارانیب یمراقبت يازهایبا ن ییعدم آشنا

 یفراوان نیشترینشان داد که در مطالعه حاضر ب جینتا
 نیا. باشد یم%) 60(زن  نیمربوط به مراقب ،یخانوادگ نیمراقب

دارد که مراقبت  یرانیبا جامعه و فرهنگ ا یکیموضوع ارتباط نزد
ده اغلب بر عه مارانیاز کودکان، افراد سالمند، افراد معلول و ب

از  یمراقبت به عنوان بخش نیا. باشد یدار م زنان و دختران خانه
و مردان  شودیزنان و دختران محسوب م يبرا يامور خانهدار

 يو اشتغال به کارها ییکه در درآمدزا يا باتوجه به نقش عمده
 مارانیمراقبت از ب يالزم برا یخارج از منزل دارند فاقد آمادگ

 یموثر نقش مراقبت يفایا يبرا یزمان کاف نیو همچن باشند یم
که به عنوان  یمردان زمان نیبنابرا). 31(را ندارند  دشانخو

از  يسطح باالتر کنند، یم فاینقش ا یخانوادگ نیمراقب
و  رانیمطالعات انجام شده در ا. شوند یرا متحمل م یفشارمراقبت

ارد مو شترینشاندهنده آن است که زنان در ب زیکشورها ن گرید
  ).34-32(دارند  دهرا در خانه به عه ماریب یاصل نقش مراقب

 نیدر مراقب یشده و بارمراقبت نمره استرس ادراك نیانگیم 
و  یردانشگاهیغ التیتحص ينسبت به افراد دارا سواد یب

نسبت به  یردانشگاهیغ التیتحص يدارا نیو در مراقب یدانشگاه
 افتهی نیا. بود شتریب يبه طور معنادار یدانشگاه التیتحص

استرس  زانیبر م يو باسواد التینقش مثبت تحص انگریب
نشان داد که  جیکه نتا يبه نحو باشد یم یشده و بارمراقبت ادراك

 سواد یب یخانوادگ نیدر مراقب یاسترس ادراك شده و بارمراقبت
با  افتهی نیا. بود شتریب ينسبت به افراد باسواد به طور معنادار

چرا  باشد یهمسو نم) 1395(و همکاران  يمطالعه جعفر يها افتهی
سطح  يکه دارا ینیخود نشان دادند؛ مراقب العهکه آنان در مط

 نیا. دارند ياسترس باالتر زانیهستند، م يباالتر التیتحص
مورد  نیتفاوت در نوع مراقب لیتواند به دل یم ها افتهیتفاوت در 

ر مطالعه حاضر باشد که د مارانینوع ب نیو همچن یبررس
قرار  یمورد بررس 19دیکوو مارانیب) یرسم ریغ( یخانوادگ نیمراقب

 یو همکاران به بررس يکه در مطالعه جعفر یگرفت در حال
  ).35(سالمندان پرداخته شده است  یرسم نیمراقب یبارمراقبت
 سواد یب نیدر مراقب ينمره تابآور نیانگینشان داد که م جینتا

و در  یو دانشگاه یردانشگاهیغ التیتحص ينسبت به افراد دارا
 التینسبت به تحص یردانشگاهیغ التیتحص يدارا نیمراقب

نقش  انگریب زین افتهی نیا.  کمتر بود يبه طور معنادار یدانشگاه
 یخانوادگ نیدر مراقب يورآ بر تاب يو باسواد التیمثبت تحص

در  ينمره تابآور نیانگینشان داد که م جیکه نتا يبه نحو باشد یم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ili
ta

ry
-h

ea
lth

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
25

 ]
 

                             7 / 11

http://military-health.ir/article-1-67-fa.html


 341/  ------------- عنوان مکرر به زبان فارسی------------- 

J Mil H Prom                                                 2021, Vol. 2, No. 2 

. کمتر بود ينسبت به افراد باسواد به طور معنادار سواد یب نیمراقب
در مطالعه خود نشان دادند که ) 1388(و همکاران  یمؤمن
 بادارد که  يرابطه مثبت و معنادار الت،یتحص ریبا متغ يآور تاب

  ).28( باشد یمطالعه حاضر همسو م يها افتهی
در  یشده و بارمراقبت ترس ادراكاس نینشان داد که ب جینتا

شده  وجود دارد و استرس ادراك يرابطه مثبت و معنادار نیمراقب
 نییمورد مطالعه را تب نیدر مراقب یبارمراقبت راتییتغ% 66 تواندیم

از آن است که هرچه  یپژوهش حاضر حاک افتهی نیا. دینما
 د،رو یباال م یخانوادگ نیقبمقابله با استرس در مرا ییتوانا

از وجود  یمطالعات متعدد حاک جینتا. ابدی یکاهش م یبارمراقبت
که  باشد یم یاسترس و بارمراقبت نیارتباط مثبت و معنادار ب

  ).38-36(پژوهش حاضر هستند  افتهی نیهمسو با ا
 نیاز آن بود که ب یحاصل از مطالعه حاضر، حاک جینتا گرید
 يو معنادار یرابطه منف ،یخانوادگ نیدر مراقب یو بارمراقبت يتابآور

با هم  يشده و تابآور استرس ادراك يرهایوجود دارد و متغ
 نییرا تب یخانوادگ نیدر مراقب یبارمراقبت راتییتغ% 74 توانندیم

 يآور از آن است که تاب یحاک حاضرپژوهش  افتهی نیا. ندینما
در  یکننده در برابر بارمراقبت عامل محافظت کیبه عنوان 

بدان معنا است که  نیا. شود یدر نظر گرفته م یخانوادگ نیمراقب
. کمتر است و بر عکس یباالتر باشد، بارمراقبت يآور هرچه تاب

 نیبو معنادار  یاز وجود ارتباط منف یمطالعات متعدد حاک جینتا
پژوهش  افتهی نیباشد که همسو با ا یم یو بارمراقبت يآور تاب

  ).42-39(حاضر هستند 
 ریدو متغ ینشان داد که  اثر تعامل قیتحق نیا جینتا گرید

مثبت و معنادار بود   یبر بارمراقبت ياسترس ادراك شده و تابآور
)05/0=p .(دست آمده، حدود  به  نییتع بیبر اساس ضر نیبنابرا

شده و  استرس ادراك يرهایتوسط متغ یبارمراقبت راتییاز تغ% 75
بدان معنا  نیا. شودیم نییتب ریدو متغ نیا یو اثر تعامل يتابآور

استرس  نیدر ارتباط ب يگر لینقش تعد ،ياست که تاب آور
 یمطالعات متعدد حاک جینتا. داشته است یشده و بارمراقبت ادراك

استرس  نیدر ارتباط ب يآور تاب يگر لیاز وجود نقش تعد
پژوهش  افتهی نیکه همسو با ا باشد یم یشده و بارمراقبت ادراك
  ).44, 43(هستند  رحاض

  :شنهاداتیپژوهش و پ يها تیمحدود
هرچند از (مطالعه حجم کم نمونه  نیا يها تیجمله محدود از

 یروان یو مسائل روح) استفاده شده است نیمراقب یتمام
و  يفرد يها و تفاوت 19دیکوو مارانیب یخانوادگ نیمراقب

ها بود  داده يآور در زمان جمع مارانیب یخانوادگ نیمراقب یتیشخص
  .اثرگذار باشد قیتحق جیکه ممکن است بر نتا

 يپژوهش با حجم نمونه کم و بر رو نیا نکهیتوجه به ا با
انجام شده  مارستانیب کیدر  19-دیکوو مارانیب یخانوادگ نیمراقب

 گریآن به مناطق د يریپذ مینسبت به تعم ستیبا یاست، م
 .الزم بکار برده شود يها اطیاحت

  گیري نتیجه
وجود رابطه مثبت و معنادار  یپژوهش حاضر حاک يها افتهی

 نیو معنادار ب یرابطه منف ،یشده و بارمراقبت استرس ادراك نیب
 ریدو متغ یاثر تعامل نیهمچن. باشد یم یو بارمراقبت يآور تاب

. مثبت و معنادار بود یبر بارمراقبت يشده و تابآور استرس ادراك
در  يگر لینقش تعد ،يآور گرفت که تاب جهینت توان یم نیبنابرا

 یخانوادگ نیدر مراقب یشده و بارمراقبت استرس ادراك نیارتباط ب
  .دارد19- دیکوو مارانیب

افراد بهعنوان  نیدر ا يآور همچون تاب یتوجه به منابع دورن 
مراقبت  تیفیارتقا ک يرا برا نهینه تنها زم ،یخانوادگ نیمراقب

از  یناش يها بیبلکه منجر به کاهش احتمال آس کند، یفراهم م
  . افراد خواهد شد نیا يبرا یاسترس و بارمراقبت

هـاي گوناگون  از آن است که مهـارت یحاک مطالعات
ها به  توان با آموزش این مهارت است و می یآوري، آموختن تاب

 شیسطح سالمت روانی و هیجانی را افزا ،يسازگار زانیافراد، م
با توجه به نقش  نیبنابرا). 47-45(ترس را کاهش داد و سطح اس
 يدر حفظ و ارتقا 19دیکوو مارانیب یخانوادگ نیمهم مراقب

 یمشاوره مبتن یآموزش يها دوره يکرونا، برگزار مارانیب یسالمت
با   19دیکوو مارانیب یخانوادگ نیهمه مراقب يبرا يآور بر تاب

 کیعنوان  به تواند یآنان م یهدف کاهش استرس و بارمراقبت
و  یبهداشت زانیر و برنامه رانیمد استگزاران،یس يراهکار برا

 .ردیقرار گ تفادهمورد اس یدرمان
مصوب  یقاتیمقاله حاصل طرح تحق نیا :تشکر و قدردانی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی تهران با  قخالا کمیته
 باشد که یم IR.IAU.PS.REC.1399.069شناسه اخالق 

دانشگاه علوم  يو فنآور قاتیمعاونت محترم تحق يبا همکار
از . بهمن خواف انجام شده است22 مارستانیمشهد در ب یپزشک

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  يو فنآور قاتیحقمعاونت محترم ت
را  یقاتیطرح تحق نیا یمال تیعلوم پزشکی تهران، که حما

 يو فنآور قاتیمعاونت محترم تحق نیدار شدند و همچن عهده
 22 مارستانیمحترم ب نیمشهد، مسئول یدانشگاه علوم پزشک

که  يافراد ي هیو کل رانبیما یخانوادگ نیخواف، مراقب بهمن شهر
تشکر و  مانهینمودند، صم ياریپژوهش ما را  نیدر انجام ا

 .میینما یم یقدردان
 چگونهیکه ه دارند یاعالم م سندگانینو :تضاد منافع

 نیانتشار ا ایو  فیتال ق،یدر رابطه با تحق یتعارض منافع احتمال
 مقاله وجود ندارد
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