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Abstract
Background and Objectives: The most important strategy for controlling diabetes is self-care. This
study aimed to determine self-care ability of people with diabetes who referred to clinics of Tabriz
University of Medical Sciences.
Material and Methods: In this descriptive-analytical study, 350 diabetic patients referred to Clinics
of Tabriz University of Medical Sciences were evaluated in 2015. Data were collected using Tubert,
et al (2000) questionnaire. Data were analyzed using SPSS v.23 software and chi-square and one-way
ANOVA tests.
Results: The results showed that 93.1% of the participants in the study were type II diabetes. The
self-care capacity mean of the research units was moderate (3.4 of 7). The most commonly used selfcare behavior was the timely use of medications (5.79 of 7), with less general physical activity,
exercise, and continuous examination of shoes. Variables such as age, gender, history of illness and
education showed a significant relationship with self-care capacity of individuals. Also, the highest
monitoring of the complications of the disease was related to performing HbA1c test (in 78.6% of
samples). Referring to ophthalmology, dentistry and flu vaccine accounted for a smaller percentage.
Conclusion: Considering the important role of self-care activities in controlling diabetes, physicians
need to plan and implement their patient’s self-care behaviors during interventions by examining their
self-care behaviors and determining their self-care needs.
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بررسی توان خودمراقبتی بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه های علوم پزشکی تبریز

مقاله پژوهشی

بررسی توان خودمراقبتی بیماران دیابتی مراجعهکننده به درمانگاههای علوم پزشکی تبریز
رعنا غلامزاده نیکجو* ،1علی جنتی ،2مرجان محسنی

2

چکیده

زمینه و اهداف :مهمترین راهبرد کنترل بیماری دیابت ،مراقبت از خود می باشد .این مطالعه با هدف تعیین توان خودمراقبتی افراد مبتلا به دیابت
مراجعه کننده به درمانگاههای دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گردید.
مواد و روشها :در این مطالعهی توصیفی -تحلیلی 053،فرد مبتلا به دیابت مراجعه کننده به درمانگاههای دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال
4031مورد بررسی قرار گرفتند .دادهها با استفاده از پرسشنامه توبرت و همکاران( )0333جمعآوری گردید .دادهها با نرم افزار  SPSS 23و با استفاده از
آزمون کای دو وتحلیل واریانس یک طرفه تحلیل گردیدند.
یافتهها 30/4 :درصد افراد مشارکتکننده در مطالعه مبتلا به بیماری دیابت نوع دوم بودند .میانگین توان خودمراقبتی واحدهای پژوهش( 0/1از )7
در حد متوسط بود .رایج ترین رفتار خودمراقبتی انجام شده مصرف به موقع داروها بود( 5/73از  )7و اقداماتی مثل فعالیت بدنی ،ورزش و بررسی
مداوم کفشها عمومیت کمتری داشت .متغیرهایی از قبیل سن ،جنسیت ،سابقه بیماری و تحصیلات ارتباط معنیداری با توان خودمراقبتی افراد
داشتند .هم چنین بیشترین پایش عوارض بیماری مربوط به انجام آزمایش هموگلوبین ای وان سی(در77/6درصد از افراد) بوده ومراجعه به چشم
پزشک ،دندانپزشک و تزریق واکسن آنفلونزا در مرتبههای بعدی قرار داشت.
نتیجهگیری :با توجه به نقش مهم فعالیتهای خودمراقبتی در کنترل بیماری دیابت لازم است پزشکان در حین مداخلات با بررسی رفتارهای
مراقبت از خود بیماران و تعیین نیازهای خودمراقبتی آنان ،برنامهریزیهای لازم را برای ارتقای رفتارهای مراقبت از خود بیماران تدوین و اجرا
نمایند.
کلیدواژهها :خودمراقبتی  ،درمانگاه  ،دیابت  ،بیمار
نحوه استناد به اين مقاله :غلامزاده نیکجو ر ،جنتی ع ،محسنی م .بررسی توان خودمراقبتی بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاههای علوم پزشکی تبریز .تصویر سلامت 8931؛ :)8(81
.22-89

 .9گروه مديريت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده مديريت و اطلاع رسانی پزشکی ،مرکز تحقیقات مديريت خدمات بهداشتی درمانی،قطب علمی مديريت سلامت ايران ،دانشگاه علوم
پزشکی تبريز ،تبريز ،ايران )(Email: Gholamzadehr@tbzmed.ac.ir
 .2گروه مديريت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده مديريت و اطلاع رسانی پزشکی،کمیته تحقیقات دانشجويی،دانشگاه علوم پزشکی تبريز،تبريز،ايران

حقوق براي مؤلف(ان) محفوظ است .اين مقاله با دسترسی آزاد در تصویر سلامت تحت مجوز کريیتو کامنز( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غیر تجاري تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.

| 41

تصوير سلامت9318 ،؛ 22-93 :)9(91

غلامزاده نیکجو و همکاران

مقدمه

دیابت شیرین یک اختلال متابولیک با اتیولوژی متعدد بوده
که همراه با اختلالات کربوهیدرات ،چربی و سوووخت و سوواز
پروتئین ناشوی از نقص در ترشح انسولین ،عملکرد انسولین و
یووا هوور دو موویبوواشوووود و بووا بووالووا بووودن موویووزان قوونوود
خون( )Hyperglycemiaمزمن مشخص میباشد( .)4تقریبا
تمام موارد دیابت شیرین به دو نوع تقسیم می شود ،در دیابت
نوع  4شوواهد سورولوژیک حالت پاتولوژیک در سیستم ایمنی
وجود دارد و کمبود مطلق ترشوح انسولین وجود دارد و نوع 0
ترکیبی از مقاومت در برابر عمل انسووولین و انسووولین جبرانی
نوامنواسووو میبواشووود( .)0از عوارض دیوابوت میتوان به
نوفوروپوواتی) ،(Nephropathyنوروپوواتی)،(Neuropathy
عووارض قولبی و عروقی و سوووکتووه قلبی( Myocardial
 ،)infarctionسوووووکووتووه مووغووزی و شوووووبووکوویووه
رنجوری( )Retinopathyرا نام برد .همچنین احتمال ایجاد
بیمواریهوای عفونی و بدخیمی ها در افراد دیابتی بیشوووتر
میباشد(.)44-0
این بیماری یکی از مشووکلات بزرگ بهداشووتی قرن اخیر
میباشود و در طی 43سال گذشته ،به دلیل تغییر سبک زندگی،
بروز آن 53درصد افزایش یافته است و پیشبینی میشود که تا
سووال  ،0303بروز دیابت در کشووورهای در حال توسووعه،
63درصد افزایش خواهد یافت(.)41-40،4
میزان شیوع دیابت در کشور با توجه به آمارهای استخراج
شوده از منابع مختل ،،بین  0تا  43درصود گزارش شده است.
در حال حاضوور در ایران بیش از سووه میلیون نفر مبتلا به دیابت
هسوتند که بر اسواب برآورد سوازمان بهداشت جهانی چنانچه
اقدامات مؤثری صوووورت نپذیرد ،این تعداد تا سوووال  0303به
نزدیک  7میلیون نفر خواهد رسووید .با توجه به ماهیت مزمن و
غیرواگیر و هزینوهبَر بودن این بیماری برای سووولامت عمومی،
این بیماری بار مالی فراوانی را بر فرد ،خانواده ،جامعه و کشور
وارد میکند .بر اسوواب برآورد شوواخص دالی ( ،)DALYبار
مالی بیماری دیابت در سوووال  4073در ایران برابر با 036113
سوال بوده است که با توجه به روند رو به رشد این بیماری در
کشوور این مقدار رو به افزایش اسوت .شواهد علمی حاکی از
این است که تنها سهم اندکی از بیماریهای مزمن مانند دیابت
توسووط کادر تخصووصووی درمان میشوووند ،در حالی که اغل
بیماریها توسوووط خود فرد و خانوادهاش مدیریت میشووووند.
طبق نظر سوازمان بهداشوت جهانی ،آموزش ،اسواب و شالوده
درمان دیابت اسوووت .آموزش بیمار باعث پایداری سووولامتی و
کواهش عوارض ناشوووی از بیماری مزمن میگردد .بهطوریکه
بودون آموزش در مورد دیابت ،بیماران چهار برابر بیشوووتر در
معرض عوارض ناشی از آن قرار میگیرند(.)47-45
یکی از راههای اصلی در کنترل و کاهش عوارض و هزینه
های ناشووی از دیابت ،رفتارهای خودمراقبتی )(Self-Care

میباشود .رفتارهای خودمراقبتی شوامل انتخاب غذای مناس ،
فعالیت فیزیکی ،دریافت داروها ،کنترل سوووطح قند خود و
همچنین سوبک زندگی اسوت( .)43،47میزان مشارکت بیماران
دیابتی در رفتارهای خودمراقبتی در جوامع مختل ،متفاوت
میباشوود و با وجود اینکه بهبود رفتارهای خودمراقبتی یکی از
راهکارهای موثر در کنترل دیابت و عوارض آن می باشود ،تنها
درصووود انودکی از بزرگسوووالوان مبتلا به دیابت ،روشهای
خودمراقبتی را در سوووطو بالا انجام می دهند( .)04،03بر
اساب مطالعات ،توصیه و تشویق سیستم بهداشتی و درمانی و
خانواده در انجام رفتارهای خودمراقبتی و کنترل عادات غذایی
موثر بوده و در کنترل عوارض ناشووی از دیابت نقش اسوواسووی
دارد( .)04موضوووعات آموزشووی که در مراقبت مناسو دیابت
حائز اهمیت هستند عبارتند از؛ پایش کتون ادراری(دیابت نوع
یوک) ،تجویز انسوووولین ،برنواموههوای کنترل دیوابت در حین
بارداری ،کنترل هیپوگلاسوویمی ،مراقبت از پا و پوسووت ،کنترل
دیابت پیش ،حین و پس از ورزش و فعالیتهای تعدیل کننده
عوامل خطر سوواز( .)00مطالعات متعدد ،کاهش عوارض کوتاه
مدت و بلند مدت دیابت را در انجام رفتارهای خودمراقبتی
نشووان داده اند( .)06-00همچنین مطالعه پندیت ) (Panditو
همکاران نشان می دهند که میزان انجام رفتارهای خودمراقبتی
در افراد متفاوت بوده و میزان بروز عوارض دیابت در افراد با
سوطح درآمد پایین ،بیشوتر می باشد( .)07ابوطالبی دریاسری و
همکارانش در مطالعه خود با عنوان "بررسی توان خودمراقبتی
بیمواران مبتلوا بوه دیوابت " دریافتند که توان خودمراقبتی افراد
مبتلا به دیابت در حد ضوووعیفی میباشووود و لازم اسوووت کادر
درمانی در حین مداخلات درمانی با بررسووی رفتارهای مراقبت
از خوود بویوموواران و توعیین نیووازهووای خودمراقبتی آنووان،
برنواموهریزیهوای لازم را برای ارتقای رفتارهای خودمراقبتی
تدوین و اجرا نمایند(.)00
لوذا بوا توجوه بوه اینکوه اتخوا رفتوارهای خودمراقبتی در
بیمواران دیوابتی موجو کاهش عوارض بیماری شوووده و در
ارتقای کیفیت زندگی بیماران و کاهش هزینههاى درمانى مؤثر
اسوت ،هدف از مطالعه حاضر ،تعیین توان خودمراقبتی بیماران
دیابتی در شهر تبریز میباشد .بدیهی است نتایج حاصل از این
مطالعه ضومن ارائه تصوویری واضح و علمی از وضع موجود،
میتواند مورد اسووتفاده حوزه های مدیریتی و اجرایی بخش
سوولامت اسووتان قرار گرفته و در طراحی مداخلات لازم برای
ارتقای وضعیت موجود بکار برده شود.
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مواد و روشها

این مطالعه یک مطالعه توصویفی -مقطعی بوده که جمعیت
هودف ،بیمواران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاههای علوم
پزشووکی تبریز در سووال  4031می باشوود .از بین درمانگاههای
دانشووگاه علوم پزشووکی تبریز ،دو درمانگاهی که دارای کلینیک
دیوابت بودند(درمانگاه های شووویل الرئیس و نور) به شوووکل
تصووادفی و با اسووتفاده از نرم افزار Rand list v1.2انتخاب
گردید .نمونه پژوهش با اسوووتفاده از فرمول محاسوووبه حجم
نمونووه  053 ،N=Z2Pq/d2نفر تعیین گردیوود ( .)07در هر
هفته ،سوه روز به تصادف انتخاب شده و دو نفر پژوهشگر در
روزهای منتخ به درمانگاه مراجعه کرده و بیماران را مورد
بررسوی قرار دادند .هر بیمار فقط یک نوبت مورد بررسی قرار
میگرفت .معیارهای ورود به مطالعه شوامل رضایت افراد برای
شوورکت در مطالعه ،سووابقهی حداقل  6ماههی بیماری دیابت،
درمان دارویی دیابت (قرص یا انسووولین) ،هوشوویاری کامل به
زمان و مکان بیمار ،نداشووتن مشووکلات گفتاری و روانی و
شوونوایی بود .معیارهای خروج از مطالعه شووامل عدم همکاری
فرد در انجام پژوهش ،ابتلا به دیابت مرزی و دیابت بارداری و
همچنین عودم توانایی فرد در یادآوری تعداد دفعات انجام
رفتارهای خودمراقبتی در هفت روز گذشوووته ،بود .ابزار این
مطالعه شوامل یک فرم پرسشنامهی دو قسمتی بود ،که قسمت
اول شووامل  00سوووال بوده و به بررسووی مشووخصووات فردی،
اطلاعات بیماری و درمان بیماران به عنوان عوامل مسوووتقل
مرتبط با توان خودمراقبتی بیماران پرداخته و قسووومت دوم
مربوط به توان مراقبت از خود بیماران دیابتی اسوووت .این
پرسووشوونامه در سووال  0333توسووط توبرت و همکاران()03
طراحی شووده و شووامل  40عنوان میباشوود ،که هر عنوان بر
اسواب مقیاب لیکرت دارای درجه بندی صوفر تا  7می باشد.
در این ابزار چنان چه بیمار رفتار خودمراقبتی مورد نظر را در
تمام روزهای هفته انجام دهد نمره کامل  7را می گیرد و اگر
رفتار مورد نظر را اصووولا انجام ندهد ،نمرهی صوووفر منظور
جدول  .4اطلاعات توصیفی شرکت کنندگان در مطالعه
نام متغیر

میشووود .بالاترین نمرهی ممکن قابل کسوو در این ابزار34
میباشوود که نشووانگر بالاترین درجهی توان مراقبت از خود
میباشوود .اعتبار علمی ابزار با نظرات متخصووصووین رشووتهی
مدیریت خدمات بهداشووتی درمانی تایید گردید و پایایی آن با
اسوتفاده از آزمون آلفای کرونباخ و با نمره 77درصد تایید شد
( .)03برای تکمیل پرسشنامه از روش مصاحبه استفاده گردید.
ابتدا اطلاعات دموگرافیک جمعآوری شوده و سوپس با توضیح
کامل هریک از رفتارهای خودمراقبتی ،از بیمار سوووال گردید
که طی هفت روز گذشووته چند روز رفتار مورد نظر را انجام
داده و سووپس تعداد روزهای بیان شووده به عنوان نمرهی رفتار
خودمراقبتی محاسبه گردید.
دادههوا با اسوووتفاده ازنرم افزار  SPSSنسوووخه  ،00آمار
توصوویفی و آزمون کای دو و تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل
گردیدند.

یافتهها

بالاترین سووون افراد شووورکتکننده در مطالعه  76سوووال و
پایینترین آن  00سووال بود .میانگین(انحراف معیار) سوونی افراد
شووورکتکننده  )43/04(51/05سوووال بود .دامنه سووونی اکثریت
شورکتکنندگان در مطالعه در محدوده  13-53سال قرارداشت.
بالاترین میزان تحصوویلات مربوط به مدرد دیپلم(00/4درصوود
بود .از نظر وضوووعیوت اشوووتغوال 07/6درصووود فاقد شوووغل
بودنوود30/4.درصووود از افراد از بیموواری دیووابووت نوع دو رنج
میبردند .سووابقه بیماری اکثریت افراد شوورکت کننده در مطالعه
(03/1درصوود) در محدوده  7-3سووال قرار داشووت و هم چنین
اکثریت افراد شورکتکننده در مطالعه(76/0درصوود) فاقد سابقه
بسوتری شودن در بیمارسوتان بودند .اطلاعات توصیفی تکمیلی
شرکتکنندگان در جدول شماره یک آورده شده است.

فراوانی

درصد

سن افراد
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03-03

0

3/6

03-13

45

1/0

13-53

13

44/1

بیشتر از 63سال

457

15/4

405

07/6
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ادامه جدول  .4اطلاعات توصیفی شرکت کنندگان در مطالعه
میزان تحصیلات






بیسواد

76

01/6

ابتدایی

61

47/0

راهنمایی

65

47/6

دیپلم

446

00/4

مدرد دانشگاهی

43

5/1

وضعیت اشتغال:






بیکار

405

07/6

کارگر

04

7/3

کارمند

14

44/7

شغل آزاد

54

41/6

بازنشسته

30

06/0

نوع دیابت



نوع یک

01

6/3

نوع دو

006

30/4

سابقهی بیماری





 4تا 0سال

3

0/6

 1تا 6سال

403

4/07

 7تا 3سال

407

03/1

بیشتر از ده سال

70

03/3

تعداد دفعات بستری در بیمارستان





 3مرتبه

030

76/0

 4مرتبه

07

7

 0مرتبه

7

0

 0مرتبه

40

0/7

در خصوووص رفتار خودمراقبتی بیماران دیابتی مراجعه
کننده به کلینیکهای دیابت دانشووگاه علوم پزشووکی تبریز
مشوووخص گردید که رفتار خودمراقبتی رایج "مصووورف به

موقع داروهوا " میبواشووود .وضوووعیوت سوووایر رفتارهای
خودمراقبتی در جدول شماره دو آورده شده است.
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جدول  .0رفتارهای خودمراقبتی بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاههای علوم پزشکی تبریز
رفتار خودمراقبتی

میانگین(نمره از )7

رعایت برنامهی غذایی در طول هفته

1/30

خوردن میوه و سبزیجات

0/73

فعالیت بدنی

0/60

انجام ورزش هایی مانند شنا پیاده روی و دوچرخه

0/17

ازمایش قندخون

1/04

بررسی داخل کفشها در طول هفته

4/56

ارتباط توان خودمراقبتی با متغیرهای زمینهای مشوخص شد که
بین این نمره و متغیرهای سن ،جنسیت ،سابقه بیماری و سطح
سواد ارتباط معناداری وجود دارد(.جدول شماره  0و)1

همچنین میوانگین نمره توان خود مراقبتی افراد شووورکووت
کننده در مطالعه  0/1بدسووت آمد که این عدد نزدیک به نمره
ی متوسط( )0/5بوده و می توان ادعا نمود که توان خودمراقبتی
واحد مورد پژوهش در سوطح متوسوط می باشود .در مقایسووه

جدول  .0ارتباط متغیرهای سن ،سابقه کاری و سطح سواد با توان خومراقبتی
درجه آزادی
مجموع
متغیر
مربعات
سن

سابقه بیماری

سطح سواد

میانگین

مقدار آماره

مربعات

فیشر

بینگروهی

04/3

0

7/0

درونگروهی

030/1

016

3/6

کل

001/1

013

بینگروهی

04/3

0

7/0

درونگروهی

030/1

016

3/57

کل

001/1

013

بینگروهی

00

1

7

درونگروهی

430/0

015

3/5

کل

001/0

013

جدول  .1ارتباط متغیر جنسیت با توان خودمراقبتی
P value
t
نام متغیر

درجه آزادی

تفاوت میانگین

P value

>3/334

40/5

>3/334

40/5

41/1

خطای معیار

3/334

سطح اطمینان

ها
جنسیت

3/334

0/00

با توجه به نتایج آزمون تعقیبی توکی ،مشخص شد که توان
خودمراقبتی گروه سنی 03-03سال از همه گروه های سنی
بیشتر است .آزمون توکی در خصوص ارتباط توان خودمراقبتی
با سابقه بیماری نشان داد که افراد با سابقه بیماری یک تا سه
سال بیشترین توان خودمراقبتی و افراد با سابقه شغلی بالای ده
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017

3/07

%35
3/37

حد بالایی

حد پایینی

3/15

3/44

سال کمترین توان خودمراقبتی را دارند .هم چنین این آزمون
نشان داد که گروه "بیسواد" دارای کمترین توان خودمراقبتی
میباشد و گروه تحصیلی دانشگاهی دارای بیشترین توان
خودمراقبتی می باشد هم چنین آزمون  tمستقل استفاده شده

غلامزاده نیکجو و همکاران

برای بررسی ارتباط توان خودمراقبتی با متغیر جنسیت نشان داد
که توان خودمراقبتی مردان بیشتر از زنان است.
در بررسی وضعیت پایش عوارض بیماری در مبتلایان به
دیابت مراجعه کننده به درمانگاه های دانشگاه نیز مشخص شد
که در 77/6درصد( 075نفر) از افراد ،اندازه گیری هموگلوبین
ای وان سی60/7 ،درصد(000نفر) مراجعه منظم به چشم
پزشک07/4 ،درصد( 35نفر) مراجعه منظم به دندانپزشک و
04/4درصد(76نفر) تزریق واکسن آنفولانزا را در طول یکسال
گذشته را داشته اند.
همچنین مشخص شد که بین متغیرهای سن و تحصیلات
با مراجعه به چشم پزشک ،مراجعه به دندانپزشک و تزریق
واکسن آنفولانزا ارتباط معناداری وجود دارد( )p>3/334

بحث

هدف از مطالعه حاضووور ،تعیین توان خودمراقبتی بیماران
دیووابتی در شوووهر تبریز بود .دراین پژوهش توان خودمراقبتی
واحد پژوهش در حد متوسط بود .نتیجه این مطالعه با مطالعه
جردن ) (Jordanهمسوووو بوده ( )04ولی بوا نتوایج مطوالعه
ابوطالبی ،پرهام و همکاران و شوووکیبا زاده و همکاران که توان
خودمراقبتی بیماران دیابتی را به ترتی در شوووهر اردبیل ،قم و
تهران بوه صوووورت ضوووعی ،گزارش کرده بودنود ناهمسوووو
میباشووود( .)01-00به نظر می رسووود با توجه قرار دادن عامل
زمان ،بالا رفتن سووطح سووواد عمومی افراد جامعه و هم چنین
آموزش های ارائه شوده در رسوانه ها در طول سالیان اخیر در
ارتقوای آگواهی افراد از مزایوای خودمراقبتی تاثیر گذار بوده و
باعث شوده در پژوهش حاضر این توان بالاتر از مطالعات قبلی
گزارش گردد .هم چنین با توجه به سوووطح تحصووویلات پایین
افراد شووورکت کننده در مطالعات قبلی ،به نظر میرسووود پایین
بودن توان خودمراقبتی این افراد ،منطقی به نظر می رسوود چرا
که سوطح تحصیلات فاکتور مهمی در ارتقای توان خودمراقبتی
افراد میباشد.
در این مطالعه توان خودمراقبتی مردان بیشوووتر از زنان بود
ولی در مطوالعوه بقوایی و همکواران ارتباط معناداری بین توان
خودمراقبتی و جنسوویت مشووخص نشوود ( .)03هم چنین در
مطوالعوههای آکیول ( )Akyolو همکاران و چیو ) )Chioو
همکوواران هم ،مردان دارای توان خودمراقبتی بووالوواتری بودنوود
( )06،05ولی در مطوالعوه فارمر ) (Farmerو همکاران توان
خودمراقبتی زنان بیشتر گزارش گردید (.)07
در این مطالعه ،افراد بررسووی شووده با سوون کمتر ،توان
خودمراقبتی مناسووو تری داشوووتند که با مطالعهی ابوطالبی
همخوانی دارد ( )00و همچنین بووا مطووالعووهی قاسووومی و
همکارانش با عنوان بررسی رابطه بین انتظار گرایی(ارزشمندی
زمان) و میزان پایبندی به رفتارهای خودمراقبتی در بیماران
دیابتی نوع دوم هم سو است (.)07

به نظر می رسوود افراد کم سوون و سووال و جوان با دقت و
توان بالاتر نسووبت به افراد سوون بالا رفتارهای خودمراقبتی را
بیشوووتر انجام میدهند .به همین دلیل توان خودمراقبتی آنان
بالاتر گزارش شده است .همچنین این افراد ممکن است نسبت
به عوارض این بیماری نسبت به افراد مسن حساسیت بیشتری
داشته باشند.
در پژوهش حاضر بین تحصیلات و سطح توان خودمراقبتی
واحدهای پژوهش ارتباط معنی داری مشاهده شد و با افزایش
سوووطح تحصووویلات واحدهای پژوهش توان خودمراقبتی نیز
افزایش مییافت که این نیز با مطالعه های ابوطالبی و مطالعهی
شوکیبازاده ،کاسویماتیس و ) (Cassimatisوهمکاران ،میسرا
) (Misraو همکاران و زو ) (Xuو همکاران همخوانی دارد
( .)14-03،01،00افراد تحصوویل کرده آگاهی و دانش بیشووتری
نسووبت به بیماریشووان و رفتارهای خودمراقبتی مناسوو با آن
نسووبت به افراد بی سووواد و دارای تحصوویلات پایین داشووتند.
همچنین طبق یافتههای مطالعه بین جنسیت و توان خودمراقبتی
رابطهی معنی داری وجود داشووت که با مطالعهی قاسوومی و
همکارانش همخوانی داشووته ( )07ولی با مطالعهی ابوطالبی و
بقوایی همخوانی ندارد ( .)00،03این امر میتواند ناشوووی از
تحصوویلات اکثر زنان شوورکت کننده در مطالعه باشوود چرا که
اکثریت آنان سوطح سواد پایینتری نسبت به مردان داشتند و با
توجوه بوه ارتبواط آماری معنادار سوووطح تحصووویلات و توان
خودمراقبتی ،پوایین بودن مهارت خودمراقبتی زنان نسوووبت به
مردان کاملا قابل توجیه اسوووت .در خصووووص پایش عوارض
بیماری دیابت هم مشوخص شد با توجه به روتین بودن تجویز
آزمایش های سووه ماهه هموگلوبین ای وان سووی)،(HbA1C
اکثریت افراد شورکت کننده در مطالعه اقدامات مناس در این
خصووووص انجوام میدهند ولی برای سوووایر عوارض بیماری
اقدامات مناسو برای مراجعه به دندانپزشوک ،چشم پزشک و
تزریق واکسن آنفولانزا صورت نمیگیرد .آگاهی پایین مبتلایان
بوه این بیمواری در خصووووص عوارض جبران ناپذیر بیماری
دیابت بر چشووم ،دندان و سووایر اعبووای بدن از یک سووو و
همچنین عدم ارجاع بیماران توسووط فوت تخصووصین غدد این
درمانگاهها به پزشوکان همکار دندانپزشک و چشم پزشک می
تواند از دلایل این مسوواله باشوود .همچنین مشووخص شوود که
ارتباط معناداری بین سووون و تحصووویلات مبتلایان به دیابت و
مراجعه آنها به چشووم پزشووک ،دندانپزشووک و تزریق واکسوون
آنفولانزا وجود دارد .افراد جوان و با تحصوویلات عالی آگاهی و
تمایل بیشووتری برای مراقبت از خود و کنترل عوارض بیماری
دیابت دارند .بنابراین به نظر میرسوود تمرکز فرهنس سووازی و
آموزش باید به سومت افراد مسون و تحصیلات پایین باشد .از
جمله محدودیت های این مطالعه می توان به گذشته نگر بودن
مطالعه و نیاز به یادآوری رفتارهای خودمراقبتی انجام ش وده در
طول هفته توسووط مشووارکتکنندگان را نام برد .محققین برای
Depiction of Health, 2019; 10(1): 13-22
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رفع این محودودیت ،بیمارانی که توانایی لازم را برای یادآوری
تعداد دفعات انجام رفتارخودمراقبتی در هفت روز گذشوووته را
نداشوتند از مطالعه کنار گذاشتند .از دیگر محدودیت های این
مطالعه میتوان به تفاوتهای فردی و فرهنگی شرکتکنندگان
در مطالعه اشواره کرد که میتوانست بر نحوه پاسخگویی افراد
تاثیرگذار باشد ولی توسط پژوهشگر قابل کنترل نبود.

نتیجه گیری

از آنجا که رفتارهای خودمراقبتی نقش بسیار مهمی در
پیشگیری از عوارض زودرب و دیررب بیماری و افزایش طول
عمر بیماران دارد ،لازم است پزشکان هنگام انجام مداخلات
درمانی با بررسی وضعیت خودمراقبتی بیماران ،نیازهای مراقبتی
آنها را شناسایی نموده و با همکاری سایر اعبای گروه درمانی،
آموزش های برنامه ریزی شده ای را به منظور ارتقای رفتارهای
خود مراقبتی بیماران تدوین و اجرا نمایند .پرسنل سیستم
بهداشتی و درمانی از جمله پرستاران باید بر لزوم گسترش و
حمایت از برنامههایی که محتوای آنها آموزش و پیگیری منظم
خودمراقبتی در بیماران دیابتی میباشد ،تمرکز و مشارکت
بیشتری داشته باشند .آموزش و پیگیری از راه دور مثلا تلفن و
یا سرویس پیام کوتاه میتواند نقش موثری در آموزش این افراد
داشته باشد .همچنین با توجه به پایین بودن رفتارهای
خودمراقبتی مثل ورزش کردن و فعالیت بدنی ،در افراد شرکت
کننده در مطالعه ،تسهیلات و حمایتهای مادی و معنوی برای
هدایت و سوت دادن افراد به سمت ورزشهایی مثل پیاده روی،
شنا و ورزشهای همگانی فراهم گردد .همچنین با توجه به

نقش مثبت تحصیلات در ارتقای توان خودمراقبتی پیشنهاد می-
شود مطالعاتی در خصوص ارتباط سواد سلامتی و توان
خودمراقبتی بیماران دیابتی انجام پذیرد.

ملاحظات اخلاقی

لازم به کر اسوووت که تمامی مسوووائل اخلاقی این مقاله به
تایید کمیته اخلات دانشوگاه علوم پزشوکی تبریز رسوویده است.
در این مطوالعه برای شووورکت درمطالعه از بیماران رضوووایت
شوخصوی گرفته شود و کلیهی اطلاعات پرسشنامه بدون نام از
بیماران اخذ گردید .همچنین در طی ورود اطلاعات نیز کلیهی
اطلاعات شخصی بیماران به صورت محرمانه کدبندی شده که
این اطلاعات فقط در جهت اهداف پژوهش مورد استفاده قرار
گرفت.

تضاد منافع

هیچ تباد منافعی در این مطالعه وجود ندارد.

تقدیر و تشکر

این مقوالوه بوا حموایت مالی کمیته تحقیقات دانشوووجویی
دانشوووگوواه عولووم پوزشوووکووی تووبووریووز بووا کوود اخوولوواقی
 TBZMED.REC.1394.45انجوام پوذیرفته اسوووت .بدین
وسیله نویسندگان مرات تشکر و قدردانی خود را از این مرکز
و همچنین از درموانگواههوای دانشوووگاه علوم پزشوووکی تبریز
مشارکت کننده در این مطالعه اعلام می دارند.
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