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  م٢٠١٣ -مـ٢٠١٢  
تناولت هذه الدراسة المشكالت التي تواجه مقدمي الرعاية األسرية لمرضى الزهايمر لألسر 

المسجلة في الجمعية السعودية لمرضى الزهايمر بمنطقة الريـاض، وجمعيـة أصـدقاء مرضـى     

قتصـادية، والنفسـية،   جتماعية، واإلرف على المشكالت اإلهدفت إلى التع، و الزهايمر بمدينة جدة

ة تلـك المشـكالت،   لتخفيف من حدللمقدمي الرعاية لمريض الزهايمر، والجهود التي تبذلها األسر 

 قتصادية  التـي يتعـرض لهـا   جتماعية واإلة الضغوط النفسية واإلشدختالف في ومعرفة مدى اإل

عتماد ولتحقيق تلك األهداف تم اإلختالف العوامل الديموغرافية، إضى الزهايمر بمقدمي الرعاية لمر

الممثلـة   مسح الشـامل عن طريق ال (Social Survey Method)جتماعي على منهج المسح اإل

ر بحيـث يبلـغ   من األسر التي ترعى مرضى الزهـايم %) ٥٠(، وتم تحديد نسبة لمجتمع الدراسة

ستبيان أداة جمع البيانـات  كان اإل و%). ٨٧.٦(ستجابة غ معدل اإلبل حيثأسرة، ) ٦٩(مجموعهم 

. قتصادية ونفسيةإجتماعية وإ من عوامل عن مرضى الزهايمر، ومقدمي الرعاية لهم وما يحيط بهم

سـتخراج  إوتم ، )Spss(برنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية الفتم تحليل تلك البيانات عن طريق 

تحديـد  ستداللي، ومن خاللهمـا تـم   اإلتشتمل على اإلحصاء الوصفي و المقاييس اإلحصائية التي

  .المشكالت التي يتعرض لها مقدمي الرعاية
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من مقدمي الرعاية لمرضـي الزهـايمر هـم إنـاث،     %) ٦٠.٠( كشفت نتائج الدراسة أن

ـ %) ٢١.٧(منهن ربات بيوت، و%) ٤٨.٦(ومنهن متزوجات، %) ٥٥.٦(و ارهن مـن  منهن أعم

مـنهم  مي الرعاية لمرضـي الزهـايمر ذكـور    من مقد%) ٤٠.٠(أن ، في حين )رسنة فأكث ٤٥(

لمـريض  وبلغ متوسط التكلفة السـنوية  %) . ٥٨.٣(ويشكل الموظفون منهم  متزوجون%) 58.4(

    .ريال) ١٩١٨٠±٢٢٢٥٨(بلغ ملزهايمر ا

زهايمر قتصادية لمرضي الجتماعية واإلتعلقة بالخصائص الديموغرافية واإلبشأن النتائج الم

، والمرضى الذكور أكبر سناً من إناث%) ٤٠.٠(من المرضى ذكور، %) ٦٠( ج أنأوضحت النتائ

لغ متوسط عمر اإلناث  بسنة، بينما ) ٧.٩±٧٦.٦(المرضى الذكور  اإلناث، حيث بلغ متوسط عمر

لـغ  إذ بي عمر متقدم أكثر مـن اإلنـاث،   بمرض الزهايمر ف الذكور يصابسنة، و) 75.8±٧.٩(

لغ متوسط عمر اإلناث عند بسنة، بينما ) ٨.٦±٧٠.٩( بالمرض ط عمر الذكور عند اإلصابةمتوس

%) ٣٣.٣( تضح أنإالزهايمر  ىوبشأن العمل السابق لمرض. سنة) ٧.٦±٦٩.٧( بالمرض اإلصابة

زهايمر ربات بيوت، وكما من مريضات ال%) ٦٦.٧(من المرضى الذكور موظفون حكوميون ، و

من المرضى يعانون من أمراض أخرى كمـرض السـكر، وضـغط الـدم،     %) ٨٣.٣( أن إتضح

من مرضى الزهايمر يتلقون العالج من مؤسسات تابعة %) ٦٦.٧(، والروماتزم، ووضعف البصر

 .للقطاع العام

تفاق وجهات نظر مقدمي الرعاية لمرضـى الزهـايمر حـول    إ أيضاًكشفت نتائج الدراسة 

تراوح المتوسط الحسابي العـام لتقـدير درجـة الموافقـة     وقد ، أسلوب تعامل األسرة مع المريض

 ةمسـاعد : ، ومن أبرز أساليب التعامـل هـي  )موافق(وهو متوسط يشير إلى خيار ) ٥من ٣.٨٨(

مريض الزهايمر في تناول الدواء المقرر له في أوقاته، ومراجعة المؤسسات الصحية عنـد  لاألسرة 
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ومشاركة األسـرة فـي تنـاول     ،ات الشخصيةوقضاء بعض الحاج ،إصابته بمرض غير الزهايمر

  .وجبات الطعام

جتماعية التي تعاني منها أسر مرضى الزهايمر، أوضحت نتائج فيما يتعلق بالمشكالت اإلو

الدراسة أن تسبترعاية مريض الزهايمر  مقدمي الرعاية لمرضى الزهايمر يرون أنمـا   ب إلى حد

اآلراء بين أفراد األسرة حول كيفية العناية بالمريض،  ختالفات فيجتماعية كاإلاإل كالتبعض المشب

جـود  وتقليص زيارات األصدقاء واألقرباء ، وتقليص الوقت للعناية بأفراد األسـرة اآلخـرين، و  

على عدم ظهور مريض الزهـايمر أمـام    األسربعض حرص إضافة الى الخالفات بين الزوجين 

الزهايمر إلى األماكن العامة، ولم يتجنب  صطحاب مريضإمن  وعدم خجل بعض االسرالزائرين، 

 .بمرض الزهايمر ينأفرادها الحديث مع اآلخرين عن أحد أفرادها المصاب

لمرضى الزهـايمر حـول    تفاق وجهات نظر مقدمي الرعايةإأوضحت نتائج الدراسة كما 

) ٥مـن  ٩٥٢.(بلغ المتوسط العام  إذ، اني منها أسر مرضى الزهايمرقتصادية التي تعالمشكالت اإل

رعاية مريض الزهايمر تسبب  يرون أن ، أي أنهم)ما موافق إلى حد(خيار وهو متوسط يشير إلى 

إنفاق األسر علـى الرعايـة   :قتصادية لألسر التي ترعاه ومن أبرزهال اإلما  بعض المشاك إلى حد

ومتطلبـات  الصحية، ومعاناتها من المشكالت المالية، وصعوبة التوفيق بـين متطلبـات األطفـال    

  .تكرار الغياب عن العمل لمن يقوم على رعايتهوالمريض، 

بخصوص النتائج المتعلقة بالمشكالت النفسية التي تعاني منها أسرة مريض الزهـايمر،  أما 

أشارت نتائج الدراسة إلى أن رعاية المـريض   مقدمي الرعاية لمرضى الزهايمر يوافقون على أن

بلغ المتوسط العام لتقـدير درجـة الموافقـة علـى ذلـك       إذاة، ب لهم بعض المشكالت النفسيتسب

الشـعور  : ، ومن أبرز تلك المشكالت النفسـية )موافق(وهو متوسط يشير إلى خيار ) ٥من ٣.٤٩(

نتكاسات المريض، إنفعالية، واإلحباط الناتج عن ر على المريض، وزيادة األعباء اإلبالخوف المستم
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مريض الزهايمر السلوكية غير السليمة، وتقليص معدل الترفيـه   التوتر والقلق الناتج عن تصرفات

  .وغيرها

ر للتخفيـف مـن حـدة    فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها األسر التي ترعى مرضى الزهايم

مقدمي الرعاية لمرضى الزهـايمر يوافقـون    ي منها، توصلت الدراسة إلى أننعاتالمشكالت التي 

جتماعية والنفسية وحيـث بلـغ   قتصادية واإلف من المشكالت اإليفتخللاألسر تبذل جهوداً  على أن

ـ (وهو متوسط يشير إلى خيـار  ) ٥من ٣.٨٠(متوسط الموافقة العام عليها  وهـي تتمثـل   ) قمواف

قليـل  يجابي مع المريض، ومعالجة األمـراض المصـاحبة لمـرض الزهـايمر لت    التواصل اإل:في

مع الضغوط النفسية الناتجة عـن رعايـة مرضـى    ف ع مستوى التكيفالمشكالت الناتجة عنها، ر

واإلشراف عليـه   تهى المريض، ومراقبيجابية لدراد األسرة، وتعزيز السلوكيات اإلالزهايمر لدى أف

  .دائم بشكل

قتصـادية  ات التي تخفـف مـن حـدة المشـكالت اإل    شأن المقترحبكشفت نتائج الدراسة 

مقـدمي الرعايـة لمرضـى     الزهـايمر، أن  جتماعية والنفسية على األسر التي ترعى مرضىواإل

الزهايمر يوافقون بشدقتصـادية  ة المشـكالت اإل ة على بعض المقترحات ويرون أنها تخفف من حد

جتماعية والنفسية على األسر التي ترعى مرضى الزهايمر وحيث بلغ متوسط الموافقـة العـام   واإل

جمعيـة   تكـوين : ، وهي تتمثل في)ةموافق بشد(وهو متوسط يشير إلى خيار ) ٥من ٤.٢١(عليها 

ورش عمل تعليمية لألسـر   إقامة، و)مادياً، نفسياً، اجتماعياً(أصدقاء أسر مرضى الزهايمر لدعمها 

للتوعية بأنسب األساليب للتعامل مع المريض، وإقامة ندوات تثقيفية وتوعوية للتعريف بمشـكالت  

لتعريـف  ) مقروءة، مسموعة، مرئية(توعوية الرعاية وكيفية التصرف فيها، وإعداد وإنتاج وسائل 

عتبار خصوصـيات المجتمـع   كالت مريض الزهايمر واضعين في اإلاألسر بكيفية التعامل مع مش
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قتصـادية  جتماعيـة واإل والنفسية لتقييم حجم المشكالت اإلجتماعية ء الدراسات اإلالسعودي، وإجرا

  .ايمر بالتنسيق مع الجهات المتخصصةوالنفسية وطرق التخفيف من حدتها والمتعلقة بمرض الزه

قتصادية  جتماعية واإلأثبتت نتائج الدراسة فيما يتعلق بالفروق في شدة الضغوط النفسية واإل

الجنس، المؤهل العلمـي،  الحالـة   ( ختالف إمقدمي الرعاية لمرضى الزهايمر ب التي يتعرض لها

، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )سرةجتماعية، الحالة العملية، السن، متوسط عدد أفراد األاإل

قتصـادية  جتماعيـة واإل مرضى الزهايمر حول شدة الضغوط اإلبين وجهات نظر مقدمي الرعاية ل

جتماعية، الحالة العمليـة،  الجنس، المؤهل العلمي، الحالة اإلختالف إوالنفسية التي يتعرضون لها ب

، بينمـا  )٠.٠٥(الداللة عند مستوى أكبر من  السن، متوسط عدد أفراد األسرة ، حيث كان مستوى 

أثبتت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر مقدمي الرعايـة لمرضـى   

ختالف الحالة العملية، حيـث كـان   إجتماعية التي يتعرضون لها بالزهايمر حول شدة الضغوط اإل

 ).٠.٠٥(مستوى الداللة عند مستوى أقل من  

تصال والعالقة المتبادلة  بين األسرة التي خرجت بها الدراسة تعزيز  اإلتوصيات من أهم ال

جتماعيـة والنفسـية مـن ذوي    ستشارات اإلستفادة من اإلوجمعيات أصدقاء مرضى الزهايمر لإل

دور الجمعيات وإجـراء  ختصاص لمعالجة بعض المشكالت الناتجة عن رعاية المربض، وتفعيل اإل

  . والنفسية لمعالجة المشكالت الناتجة عن الرعاية جتماعيةالدراسات اإل

  

  

  

  

  


