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ی ربست مارانيب خانوادهی اعضا در آن با مرتبطجمعيت شناسی  عوامل و اضطراب زانيمی بررس

 تهران شهر دری مقطع مطالعه: ژهیو مراقبت بخش در

 6، علي منتظري5، مجيد ميرمحمدخاني4، فريد زايري3، ناهيد رژه2*مجيده هروي كريموي ،1راضيه بندري
  شاهد دانشگاه پرستاري، دانشکده پرستاري، گروه ، ژهيو يها مراقبت يپرستارت  ارشد يكارشناسدانشجوي  – 1
 سالمندي سالمت گروه مددجو، وآموزش مديريت تحقيقات مركز و شاهد دانشگاه پرستاري، دانشکده پرستاري، گروه ت استاديار ت 2

 سالمندي سالمت گروه مددجو، وآموزش مديريت تحقيقات مركز و شاهد دانشگاه پرستاري، دانشکده پرستاري، گروه ت استاديار ت3

 رانيا تهران، بهشتي،شهيدپزشکيعلومدانشگاهکس،يپروتئوم قاتيتحق مركزت استاديار ت 4

 سمنان پزشکي علوم دانشگاه ، پزشکي دانشکده اجتماعي، پزشکي گروه ، سالمت بر موثر اجتماعي عوامل تحقيقات مركز ت استاديار ت 5
 دانشگاهيجهادبهداشتيعلومپژوهشکدهسالمت،سنجشتحقيقاتمركزروان،سالمتگروهت پژوهش استادت  6

در خانواده شتتود؛ به خصتتوص زماني كه  بحرانهاي شتتديد روانشتتناختيبيماري مي تواند به عنوان يک عامل تنش زا باعث ايجاد  :و هدف مقدمه
 ياعضتتا در اضتتطراببا هدف تعيين ميزان  حاضتتر مطالعهبيماري به بستتتري شتتدن يکي از اعضتتاي خانواده در بخش مراقبت ويژه مي انجامد. 

 . استانجام شده  تهران در آن با مرتبط جمعيت شناسي عوامل و بستري در بخش مراقبت ويژه مارانيب خانواده

 
ضا ي رو بر يمقطع مطالعه نيا :هاروش و مواد ستر  مارانيب خانوادهي اع شنامه    از. شد  انجام ژهيو مراقبت بخش دري ب س ستاندارد  پر  ، STAI ا
ستفاده  اضطراب ي ريگ اندازهي برا  غل،ش  تاهل، تيوضع  ،يو خانواده عضو  و ماريب سن و  جنس از بودند عبارت مطالعه مورد مشخصات  . گرديد ا

 بخش دري ربست ماريب از مراقب عضو ي قبل تجربه و ژهيو بخش در ماريبي بستر  زمان مدت و ليدل خانواده، عضو  التيتحص  وي اقتصاد  تيوضع 
 . شد انجام چندگانه و ساده کيلجست ونيرگرسي هالمد از استفاده با ليتحل. ژهيو مراقبت

 به كهي طور به بود، 05/110±81/17 آنها اضتتطراب نمره نيانگيم .دندنمو شتتركت مطالعه در 99/40±89/8ي ستتن نيانگيم با نفر 80: ها افتهي
ضطراب  باي ها گروه در %8/33 و %2/66 بيترت س . قرارگرفتند شتر يب و كمتر ا ست  ونيرگر شان  کيلج ضو  سن  افزايش داد ن  تاهلم و خانواده ع

  .دهد يم شيافزا را باال اضطراب با گروه در گرفتن قرار شانسي و بودن
 
شاهده  ارتباط به توجه باي: ريگجهينت ضو  تاهل و سن  انيم شده  م ضطراب  متغير با خانواده ع ضا ا جهت يشتر يب و توجهي تيحما اقدامات، ا ي ع

 . گردد يم شنهاديپ ژهيو مراقبت بخش دري بستر بيماران خانواده متاهل و مسن

 
 خانواده ژه،يو مراقبت بخش اضطراب،ي: ديكلكلمات 
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