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مقاله پژوهشي

تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی خودمراقبتی اورم بر توان خودمراقبتی

2

منصور غفوری فرد،*1دکترحسين ابراهيمی

 -1دانشجوی دکتری آموزش پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 -2دانشیار ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
دریافت13/1/2 :

پذیرش13/11/21:

چكیده:
مقدمه :خودمراقبتي هسته اصلي سالمتي و مراقبت از بیماریهای مزمن از جمله دیابت است .برای ارتقاء خودمراقبتي
بیماران ،استفاده از تئوریها و الگوهای پرستاری پیشنهاد شده است .این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش الگوی
خودمراقبتي اورم بر توان خودمراقبتي بیماران مبتال به دیابت انجام شده است.
روش کار :این مطالعه نیمه تجربي بر روی  02نفر از بیماران دیابتي در بخش غدد بیمارستان امام رضا (ع) تبربز انجام شد.
برای جمع آوری داده ها از چک لیست ارزشیابي توان خود مراقبتي بیماران دیابتي استفاده گردید .ابتدا بر اساس چک لیست
ارزشیابي توان خود مراقبتي ،میزان اطالعات بیماران در  5حیطه اصلي (رژیم غذایي ،فعالیت فیزیکي ،اندازه گیری قند خون،
رژیم دارویي ،مراقبت از پای دیابتي) بر اساس مقیاس لیکرت بین  2تا  02نمره گذاری گردید .سپس بر اساس شرایط بیمار با
استفاده از الگوی خودمراقبتي اورم آموزشهای الزم انجام گرفت .دوباره بر اساس چک لیست میزان اطالعات بیماران ارزیابي
گردید و نتایج قبل و بعد از مداخله مورد مقایسه قرار گرفت.
یافتهها :بر اساس نتایج مطالعه ،میانگین نمره توان خودمراقبتي در هر یک از  5حیطه شامل رژیم غذایي ( ،)p=2/20فعالیت
فیزیکي ( ،)p=2/222اندازه گیری قند خون ( ،)p=2/220رژیم دارویي ( ،)p=2/220مراقبت از پای دیابتي ( )p=2/20قبل و بعد از
آموزش مبتني بر الگوی خود مراقبتي اورم تفاوت معني داری نشان داد.
نتیجه نهایی :با توجه به اثرات مثبت آموزش مبتني بر خود مراقبتي اورم ،استفاده از این الگو به عنوان روش مناسب در کنار
سایر اقدامات درماني پیشنهاد مي گردد.
کلیدواژه ها :الگوی خود مراقبتي اورم  /خود مراقبتي  /دیابت

ـ
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مقدمه:

حیــات فـرد در کنار ماهیت پیچیده دیابت میگردد(.)11
خودمـراقبتی نـاکـافی در بیمـاران دیـابتی بـه عنـوان
مشکل بـزرگی است که ارائه دهندگان خدمـات بهداشتی
و مـردم در تمـام جـوامع با آن مـواجـه هستند و عالوه
بر اینکه بر میـزان مـورتالیتی و موربیدیتی بیمـاران
تـاثیـر دارد بلکه باعث افـزایش هـزینـه های درمان های
دارویـی و تست هـای آزمـایشگـاهی ،صـرف زمـان و
افـزایش اقـدامـات بهداشتی میگـردد .در مقـابل،
بیمارانی که خود مراقبتی کافی دارند بـازدههای بهتری
دارند ،عمرشان طوالنیتر است و از کیفیت زندگی باال
لذت میبرنـد و از عالیم و عـوارض کمتـری رنج میبـرنـد
(.)11
یکی از مسـائل اسـاسـی در پـرستـاری ،تغییـر
پـارادایم مراقبتی است و الزمـه آن شنـاسـایی
تـوانـاییهـای بالقـوه بیمـاران و تشویق آنهـا برای
استفـاده بهینـه از این تـوانـایی هـا و انجـام فعـالیتهـای
خود مراقبتی است .عالوه براین ،خودمراقبتی هسته اصلی
سالمتی و مراقبت از بیماران است .در واقع خودمراقبتی،
یک فعـالیت خـود جـوش ،عمدی و هدفمنـد است کـه
با سالمتی و احسـاس خوب بودن در ارتباط است (.)15
خـودمراقبتی در بیمـاران دیابتیک نه تنها مربوط به
کنترل قند خون است بلکه شامل پیشگیری از عوارض،
محدودیت های ناتوانی و بازتوانی نیز میباشد .البته برخی
موانع نیز برای انجام خودمراقبتی در این بیماران وجود
دارد .با این وجود ،نقش ارائه دهندگان خدمات بهداشتی
در مراقبت از بیماران دیابتی بسیار مهم است .موانع
اجتماعی-دموگرافیکی و فرهنگی از قبیل دسترسی ناکافی
به داروها ،هزینه باال ،رضایت بیماران از مراقبت های
بهداشتی ،ارتباط بین پرسنل و بیمار ،شدت عالیم و توزیع
ناعادالنه خدمـات بهداشتی در منـاطق شهـری و
روستـایی باعث کاهش فعالیت های خود مراقبتی
میگردد(.)12
از آنجـا که بخش زیـادی از مراقبت های روزانـه در
افـراد مبتال بـه دیـابت از طـریق خود فـرد و یـا یکی از
اعضـای خـانواده آنها ارائه میگـردد بنـابراین آموزش
مهـارتهـای خودمراقبتی در بیماران دیابتی بسیار
ضـروری است( .)11در مطالعـه ای در اسکاتلند هم به این
نتیجـه رسیـده اند که حرفههای علوم پزشکی نقش
حیاتی در آموزش بیماران دیابتی برای کنترل عالیم
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دیـابت یک بیمـاری متـابولیکی است که ویـژگی
اصلـی آن اختالل در متـابولیسـم کـربـوهیـدراتها ،چربی
و پروتئین و نیـز سطح بـاالی قند خون است که از
اختالل در ترشح انسولین ،عمل آن و یا ترکیبی از هر دو
نـاشی میگردد ( .)1سـازمـان جهـانی بهداشت تخمین
می زند که حداقل  582میلیـون نفر در دنیا به این
بیمـاری مبتـال هستنـد و سـالیـانـه باعث مـرگ 2.5
میلیـون نفــر می شود و هر ساله به این میزان افزوده
میشود ( .)5دیـابت یکی از بیمـاری هـای مزمن است
کـه بر تمام سیستمهای بدن تاثیر منفی میگذارد .از
عوارض مهم آن میتوان به مشکالت پا ،بیماری کلیوی،
اختالالت بینایی ،بیماریهای قلبی عروقی و غیره اشاره
کرد .عالوه بـر این ،در کشورهای غربی ،دیابت علت اصلی
نـابینـایی ،آمپـوتـاسیـون غیـر تـرومـاتیک و نـارسـایی
کلیـوی است (.)2
تا سال های اخیر باور بر این بود که بیماری دیابت
اکثراً در کشورهای پیشرفته اتفاق می افتد اما نتایج
مطالعات اخیر نشان می دهد که تعداد بیماران مبتال به
دیابت نوع  5و عالیم و عوارض آن در کشور های در حال
توسعه بیشتر است( .)5،2افرادی که مبتال به دیابت
هستند معموال اطالعات کافی در زمینه ماهیت بیماری
خود ،ریسک فاکتورها و عوارض همراه آن ندارند و این
کمبود آگاهی ممکن است بر نگرش و عملکرد این بیماران
تاثیر منفی بگذارد (.)6
با توجـه به اینکه بیماری دیابت یک بیماری مزمن
است بنابراین فرد دیابتی باید در تمام مراحل کنترل و
درمان بیماری همکاری داشته باشد و بتواند فعالیت های
خود مراقبتی را انجام دهد .خودمراقبتی برای تحت کنترل
در آوردن بیماری دیابت بسیار مهم و حیاتی است و شامل
کنتـرل قنـد خـون تـوسـط خـود فرد ،رعایت رژیم
غذایی ،تنظیم دوز داروهـا و انسولین و انجـام فعـالیتهای
فیزیکی منظم باشد .عالوه براین بـاید به ارتبـاط بین این
عوامل نیـز تـوجـه داشت تا بیمـار بتـواند در صـورت
نیـاز تغییـراتی را در بـرنـامههـای روزانـه خود انجـام
دهد (.)7-9
خـودمراقبتی در دیابت به صورت زیر تعریف شده
است؛ خود مراقبتی یک فرآیند تکاملی در زمینه افزایش
دانش و آگاهی از طریق یادگیری است که باعث ادامه
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مراقبت از پا است و باید این فعالیتها تـداوم داشتـه
باشـد .خـودمـراقبتی در زمینـه کنتـرل قنـد خـون،
پـایـه اساسی مراقبت از بیمـاری دیـابت است کـه منجـر
بـه کنتـرل دقیـق عالیم بیمـاری از سوی بیمـار میگردد
و مهمتـرین هدف این کنتـرل ،ارزیـابی وضعیت قنـد
خـون و شـروع زود هنگـام درمـانهای منـاسب در زمـان
های برنامه ریزی شده بـرای رسیدن به سطح مطلوب قند
خون میباشد .بدون تـوجـه بـه از دست دادن وزن ،انجـام
فعالیتهای فیزیکی مناسب نیـز باعث بهبود بـازده های
بیمـارن میگـردد ( .)55-55اگـرچه اکثـر بیماران دیابتی
با رعایت فعـالیتهای خـود مـراقبتی می توانند باعث
کـاهش عوارض بیمـاری شوند .اما مطالعات اخیر تاکید
می کنند کـه این فعـالیتها بـاید بر اساس شرایط و
وضعیت ،عالیم بیمـاری ،سطح سـواد و وضعیـت
اقتصـادی اجتمـاعی بیمـار بـرای هـر فـرد تنظیم گـردد
( .)52از آنجـا کـه تئـوری خود مراقبتی اورم بـر
تـوانـاییهـا و نیـازهـای هـر یک از افـراد تاکیـد دارد
بنـابـرایـن استفاده این الگو ممکن است باعث افزایش
فعالیت های خود مراقبتی در این بیماران گردد .لذا از آنجا
که تحقیقـات کمتـری در زمینـه خـودمراقبتی بیمـاران
دیـابتـی انجـام شـده است ،این پـژوهش بـا هـدف
تعییـن تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی خـودمراقبتی اورم بر
تـوان خـودمـراقبتـی بیمـاران دیـابتی انجـام گرفتـه
است.
روش کار:

این مطالعه نیمـه تجـربی قبـل و بعد بـر روی تعداد
 51نفـر از بیمـاران دیـابتی در بخش غدد بیمـارستان
امـام رضـا (ع) تبـربز انجـام شـد .این حجم نمونـه بـر
اسـاس نتـایج مطالعـه قبلی انتخاب گردید بدین ترتیب
که با احتسـاب تـوان  81درصـد و سطح اطمینـان 92
درصد و اینکه در گـروه مورد مطالعه ،استفاده از روش
خود مراقبتی باعث بهبودی وضعیت خود مراقبتی در
حداقل  71درصد از بیمـاران خواهد شد حجم نمـونـه 51
نفـر محـاسبه گـردیـد ( .)56برای نمونه گیـری از روش
نمونـه گیـری هدفمند استفـاده گـردید .در این مطالعه
بیمـارانی وارد شـدنـد کـه تشخیص دیـابت آنها بر
اسـاس شـاخص انجمن دیـابت آمـریکـا به تایید رسیده
بود بطوری که حداقل در  5نوبت قند خون ناشتای
(] )fasting blood sugar[FBSبـاالی  152میـلی
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افزایش و یا کاهش قند خون و بطور کلی خـود مراقبتـی
دارنـد (.)15
برای اینکه آموزش مناسب برای بیماران صورت گیرد باید
به نیازهای آموزشی بیماران توجه کرد و از الگوهای
مراقبت پرستاری استفاده نمود ( .)12الگوی خود مراقبتی
اورم یکی از کامل ترین نظریه های خود مراقبتی است که
راهنمای بالینی مناسبی برای برنامه ریزی و اجرای اصول
خود مراقبتی در اختیار میگذارد ( .)16اورم معتقد است
که انسانها موجوداتی هستند که توانایی مراقبت از خود را
دارند و پرستاری هر زمان که این توانایی در فردی
مخدوش شود ،با ارایه مراقبتهای مستقیم جبرانی و
آموزشی -حمایتی به فرد کمک می کند ،تا توان از دست
رفته را باز یابد ( .)17بر اساس دیدگاه مدل اورم ،نقش
پرستار نیز به عنوان یک تسهیل کننده و عامل ایجاد تغییر
معرفی شده است( .)18و هدف از انجام خود مراقبتی
رسیدن به اهداف-1 :حمایت از فرآیند حیات و ارتقاء
عملکرد طبیعی  -5حفظ رشد  ،تکامل و بلوغ نرمال -2
پیشگیری ،کنترل و درمان فرآیند های بیماری و آسیب ها
 -5پیشگیری و یا جبران ناتوانی  -2ارتقاء احساس خوب
بودن است (.)19
خـودمـراقبتـی در بیمـاران دیـابتـی مستلـزم این
است کـه فـرد تغییـراتی را در رژیـم غذایی و سبک
زنـدگی خـود ایجـاد کنـد تـا همـراه بـا نقش مکمـل و
حمـایت اعضـای تیـم بهداشتـی درمـانی بـاعث ایجـاد
اعتمـاد بـه نفس باالیی در فرد شده و باعث کنترل
بیمـاری گردد ( .)12از طرف دیگر انتظار میرود که
افرادی که آموزش کافی در زمینه خود مراقبتی دیده اند
به راحتی بتوانند با بیماری خود کنار بیایند و زندگی
راحتی داشته باشند و از پیشرفت بیماری و عوارض
خطرناک آن جلوگیری نمایند .همچنین مطالعه انجمن
دیابت آمریکا نشان داده که افرادی که هیچ نوع آموزش
رسمی بـرای اقـدامـات خـودمـراقبتـی نـدیـده بودند
عوارض دیابت در آنها چهار برابر بیشتر از افرادی بود که
آموزش دیده بودند (.)51،51
اگـر چـه آموزش بـرای بیمـاران دیـابتی مهم است
امـا بـاید آموزشهـا طوری باشد که به سمت خود
مراقبتی سوق پیدا کند .این فعالیتهای خودمراقبتی
شـامل بـرنـامه غذایی ،پـرهیـز از غذاهای پرچرب،
افـزایش ورزش ،کنترل قند خون توسط خود فرد و
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حیطـه هـا مجـددا مـورد ارزیـابی قـرار گـرفت و بر
اساس  1تا  11نمره گذاری گردید .بطوری که هر حیطه
یک سوال اصلـی داشت که میـزان تبعیت بیمـار از خـود
مـراقبتی را در آن حیطـه نشـان می دهـد .بـرای بـررسی
اعتبـار چک لیست از روش اعتبـار محتـوا استفـاده
گـردیـد بطـوری کـه بعد از طـراحی ،چک لیست در
اختیـار ده نفـر از اسـاتیـد دانشکده پرستاری و مامایی
قـرار گـرفت و از نظـرات اصالحی آنها بـرای ویـرایش
چک لیست استفـاده گـردیـد .برای ارزیابی پایایی داده ها
نیـز از آلفـای کـرونبـاخ استفـاده شد کـه میـزان آن
 1/95بدست آمـد که نشـان دهنـده پـایـا بودن ابـزار
مورد استفـاده میبـاشد .سپس داده های مطالعه با
استفـاده از نـرم افـزار  SPSS/21و آزمون آمـاری تی زوج
مورد تجـزیه و تحلیـل قـرار گرفت .میـزان P-value
کمتـر از  1/12بـه عنـوان سطـح معنـی داری آماری
تلقـی شـد.
یافتهها:

در این مطالعـه 72 ،درصـد از شـرکت کننـدگـان
مذکر و  12درصد نیز مونث بودند .اکثریت آن ها (92
درصد) متاهل و با میانگین سنی  55/65±51/12سال
بود .عالوه بر این ،اکثر نمونه ها ( 62درصد) بی سواد
بودند 61 .درصد از افراد در شهر سکونت داشتند .از نظر
شغل 21 ،درصد نمـونـه هـا کشاورز و  52درصد نیز
بازنشسته بودند.
همچنین نتـایج مطالعه نشـان داد کـه  61درصد از
بیمـاران مبتال به دیـابت ،سابقه فامیلی مثبتی داشتند .و
از سـابقه بیمـاریهـای قبلی ،بیشتـرین درصد نمـونـههـا
(21درصد) به بیمـاری هیپـرتـانسیون نیز مبتال هستند .از
نظـر عوارض دیـابت نیـز 81 ،درصـد از بیمـاران مبتـال
به پـای دیـابتـی بـودنـد .عالوه بر این ،میـانگین مدت
ابتـال بـه دیـابت در بیمـاران مورد مطالعه 11/57 ،سال
بود.
بر اساس نتایج مطالعه ،میانگین نمره توان خود
مراقبتی در هر یک از  2حیطه شامل رژیم غذایی
( ،)p=1/15فعالیت فیزیکی ( ،)p=1/111اندازه گیری قند
خون ( ،)p=1/112رژیم دارویی ( ،)p=1/111مراقبت از
پای دیابتی ( )p=1/11قبل و بعد از آموزش مبتنی بر
الگوی خود مـراقبتی اورم تفاوت معنی داری نشان داد.
(جدول )1
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گـرم در دسـی لیتـر داشتنـد یا اینکه قنـد خـون
(] )blood sugar[BSغیـر نـاشتـای بـاالی  511میلی
گـرم داشتند .عالوه براین ،ضمن بیـان اهـداف و روش
کـار ،موافقت بیمـاران بـرای شـرکت در مطالعه با
استفـاده از رضایت نامه کتبی اخذ گـردیـد و شـرکت
کننـدگـان در هـر مرحلـه از تحقیـق حق خروج از
مطالعه را داشتند .همچنین به آنان اطمینـان داده شـد
کـه اطالعـات به صـورت محـرمـانه حفـظ شـده و
نتـایـج در صورت تمایل در اختیار آنان قرار داده خواهد
شد.
بـرای جمع آوری دادههـا از چـک لیـست ارزشیـابی
تـوان خـود مـراقبتـی بیمـاران دیـابتـی استفـاده
گـردیـد .بـرای تهیه این چک لیست از پرسشنامه
فعالیتهای خود مراقبتی بیماران دیابتی ( Summary of
 )Diabetes Self-Care Activitiesاستفـاده گـردیـد.
بر ایـن اساس در بخش اول چک لیست ،ابتدا یک شرح
حال کاملی از بیماران شامل مشخصات دموگرافیکی (سن
بر حسب سال ،جنس ،وضعیت تـاهـل ،شغل ،محـل
سکـونت) مدت ابتال به دیـابت بر حسب سـال ،تشخیص
بیمـاری ،ابتال به عوارض دیـابت از جملـه پای دیابتی،
رژیم دارویی (داروی خـوراکـی ،انسولیـن درمـانی،
تـرکیب خوراکی و انسـولیـن) ثبت گـردیـد .در بخش
دوم چک لیست ،حیطـه هـای اصلی خـود مـراقبتی در
بیمـاران دیـابتی شـامـل  -1رژیـم غـذایـی  -5انجـام
فعـالیت فیـزیکی  -2انـدازه گیـری قنـد خـون -5
رعـایت و تنظیم رژیم دارویـی  -2مـراقبت از پای دیابتی
مورد بررسی قرار گـرفت و میـزان اطالعـات بیمـاران در
زمینـه هـر یک از حیطـه هـای خود مراقبتی مورد اندازه
گیری قرار گرفت در هـر یک از حیطه ها ،بر اساس
مقیاس لیکرت میزان اطالعات بیمـاران بیـن  1تا  11نمره
گـذاری گردید .سپس بر اساس شرایط بیمار و با استفاده
از منابع معتبر پرستـاری و طبـق تئـوری خـود مراقبتـی
اورم به آمـوزش هـای الزم در زمینه هر یک از حیطه ها
پرداختیم بدین صورت که آموزش های ما به صورت
انفرادی و بر اساس شرایط بیمار در سه سطح سیستم
جبرانی کامل ،سیستم جبرانی ناقص و سیستم حمایتی
آموزشی در طول یک شیفت کاری  6ساعته و در شیفت
صبح انجام گرفت و در حین ترخیص بیماران ،بر اساس
چک لیست میـزان اطالعـات بیمـاران در هـر یک از
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جدول  :1مقایسه ميانگين نمره توان خود مراقبتی در قبل و بعد از آموزش
میانگین نمره قبل از آموزش

میانگین نمره بعد از آموزش

(انحراف معیار±میانگین)

(انحراف معیار±میانگین)

رعایت رژیم غذایی

2/7±5/91

7/52±1/85

p=1/15, t =-6/27

فعالیت فیزیکی

2/5±2/18

7±1/65

p=1/111, t =-6/67

اندازه گیری قند خون

2/22±5/71

7/12±1/61

p=1/112, t =-7/71

رعایت رژیم دارویی

2/82±5/96

6/61±5/21

p=1/111, t =-2/61

مراقبت از پای دیابتی

5/92±5/96

7/21±1/25

p=1/11, t =-8/57

حیطه خود مراقبتی

مراقبت از خود ،نقش ویژهای در مراقبت از بیماریهای
مزمن از جمله دیابت دارد و زمانی میتوان در مدیریت این
بیماریها موفقیت حاصل نمود که بیمار بتواند در
فعالیتهای مراقبت از خود نقش فعالی داشته باشد .عالوه
بر این ،رعایت فعالیتهای خودمراقبتی باعث بهبود کیفیت
زندگی فرد و خانواده افراد مبتال به بیماری مزمن شده و
نقش بسزایی درکاهش هزینه های درمانی ناشی از بستری
های مکرر دارد(.)57
نتایج مطالعه نشان داد که میانگین نمره توان خود
مراقبتی در حیطه رعایت رعایت رژیم غذایی قبل و بعد از
آموزش تفاوت آماری معنی داری نشان میدهد بطوری که
آموزش مبتنی بر خود مراقبتی اورم باعث افزایش توان
خود مراقبتی بیماران شده است ( .)p>1/12کنترل مؤثر
قند خون به رژیم غذایی مناسب و همچنین انجام
فعالیتهای فیزیکی و بدنی بستگی دارد .مطالعات قبلی
نیز به این نتیجه رسیدهاند که تدوین برنامه آموزشی
بیماران دیابتی برای کنترل قند خون و بهبود رفتارهای
تغذیهای و فعالیت جسمانی مناسب بسیار سودمند و
اثربخش میباشد(.)58
در مطالعهای هم که توسط هاشملو و همکاران با عنوان
تأثیر اجرای برنامهی خودمراقبتی اورم بر توان خود
مراقبتی سالمندان در سال  1291انجام شده است مقایسه
اختالف میانگینهای توانایی خودمراقبتی قبل و بعد از
مداخله در دو گروه کنترل و مداخله تفاوت آماری
معنیدار نشان داده است .به عبارت دیگر اجرای برنامه
خـودمـراقبتی اورم بـاعث ارتقـاء تـوان خـودمـراقبتـی در
سالمندان شده بود(.)59

تاثر الگوی خود مراقبتی اورم بر روی سایر بیماری ها نیز
انجام شده است و بهکارگیری برنامه خودمراقبتی طراحی
شده مبتنی بر الگوی اورم تاثیر مثبتی بر عزت نفس
بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس داشته است (.)21
در مطالعهای هم که توسط اشک تراب و پازوکیان با
رویکرد کیفی و با عنوان موانع به کارگیری خود مراقبتی
اورم از دیدگاه پرستاران و دانشجویان دکتری پرستاری:
تحلیل محتوا انجام شده است آشنایی بیشتر پرستاران با
مدل خود مراقبتی و تاثیر آن بر نقش حرفه ای پرستاری
به منظور اصالح وضعیت حاضر پیشنهاد شده است (.)21
همچنین نتایج مطالعه حاکی از آنست که میانگین
نمره توان خود مراقبتی در حیطه فعالیت فیزیکی قبل و
بعد از آموزش تفاوت آماری معنی داری نشان میدهد
بطوری که آموزش مبتنی بر خود مراقبتی اورم باعث
افزایش توان خود مراقبتی در این حیطه شده است

( .)p>1/12زندگی کم تحرک یکی از عوامل خطرساز مهم
بیماری دیابت نوع  5محسوب میشود در مقابل ،ورزش
منظم عالوه بر ایفای نقش مؤثر در پیشگیری اولیه ،از
اقدامات سودمند در مدیریت درمان این بیماری به شمار
میرود(.)25
براز پردنجانی و همکاران نیز به بررسی تاثیر الگوی
خود مراقبتی اورم بر کیفیت زندگی سالمندان مراجعه
کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مسجد سلیمان در
سال  1286 -1287پرداخته اند نتایج مطالعه نیز حاکی از
آن است که پس از اجرای الگوی خود مراقبتی اورم،
تمامی ابعادکیفیت زندگی شامل سالمتی عمومی ،عملکرد
فیزیکی ،ایفای نقش فیزیکی ،ایفای نقش عاطفی ،عملکرد
اجتماعی ،درد بدنی ،نیرو وانرژی ،درک کلی از سالمتی و
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بحث:

آزمون آماری تی زوج

01

تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی خود مراقبتی اورم

نتایج اکثر پژوهشهای انجام شده مبین آن است که
بیماران دیابتی که توان خودمراقبتی کمتری دارند ،بیشتر
به عوارض این بیماری مبتال میشوند .از طرف دیگر
خودمراقبتی تحت تأثیر باورها ،نگرش ها و اعتقادات فردی
و همچنین ارزشها و فرهنگ جامعهای که فرد در آن
زندگی می کند ،قرار دارد(.)21
همچنین نتایج مطالعه نشان داد که میانگین نمره
توان خود مراقبتی در حیطه اندازه گیری قند خون و رژیم
دارویی قبل و بعد از آموزش تفاوت آماری معنی داری
نشان می دهد ،بطوری که استفاده از تئوری خود مراقبتی
اورم باعث افزایش توان خودمراقبتی در حیطه اندازه گیری

قند خون بیماران شده است (.)p>1/12
این نتایج با نتایج مطالعه عشوندی و همکاران که در
همدان انجام شده است نیز همخوانی دارد .این
پژوهشگران از یک روش خود مراقبتی دیگری به نام
 Teach Backاستفاده کرده اند Teach Back .یک روش
آموزشی تعاملی است که میتواند منجر به افزایش دانش و
درک بیمار و ارتقای خود مدیریتی بیماران دیابتی گردد.
بعد از مداخله تفاوت معنیداری بین گروه آزمون و کنترل
در زمینه رعایت رژیم غذایی ،نمرههای فعالیت جسمی،
مراقبت از پا و مصرف منظم داروها به دست آمد(.)25
بر اساس نتایج مطالعه ،میانگین نمره توان خود
مراقبتی در حیطه مراقبت از پای دیابتی قبل و بعد از
آموزش نیز تفاوت آماری معنی داری نشان می دهد
بطوری که آموزش مبتنی بر خود مراقبتی اورم باعث
افزایش توان خود مراقبتی بیماران شده است (.)p>1/12
یکی از عوارض اصلی دیابت ،اختالالت پای دیابتی
است .تقریباً  %12از کسانیکه مبتال به دیابت هستند در
طول زندگی خود مبتال به عوارض پای دیابتی میشوند.
هرچند بیش از  %21موارد آمپوتاسیونهای غیرتروماتیک
را اختالالت پای دیابتی تشکیل میدهند ،اغلب این
مشکالت با مراقبتهای منظم قابل پیشگیری هستند(.)22
پرستاران در واقع مراقبین بهداشتی در پیشگیری و
تشخیص به هنگام دیابت و عوارض آن هستند ..پرستاران
در بعد آموزش وظیفه خطیر پیشگیری از ابتال به پای
دیابتی ،نحوه مراقبت از پا و جلوگیری از آسیب به آن را
بر عهده دارند .در بعد مراقبت ،تشخیص زود هنگام هر نوع
تغییر در پوست و حس پا ،مراقبت موثر و استفاده از
پانسمانها و تکنولوژی نوین را عهدهدار هستند.)26( .
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میـانگیـن کل کیفیت زنـدگـی نسبت به قبـل از آمـوزش
افـزایش پیدا کـرد و آزمـون آماری تی زوجی در تمام
ابعاد تفاوت معنیداری نشان داد .بنابراین نتایج حاکی از
تاثیر مثبت الگوی خودمراقبتی اورم میباشد و از آنجا که
مسائل و مشکالت مربوط به سالمندی اصوال پیشرونده
بوده و با گذشت زمان بیشتر میگردد ،لذا اهمیت به
کارگیری الگوهای خود مراقبتی دائم احساس
میگردد(.)22
به نظر میرسد با توجه به اهمیت برنامه های آموزشی
در ارتقای رفتارهای خودمراقبتی ،یکی از مهمترین علل
ضعیف بودن رفتارهای خودمراقبتی واحدهای پژوهش،
دانش و آگاهی ضعیف بیماران دیابتی در خصوص روش
های مراقبت از خود و نیز بی سوادی واحدهای پژوهش
باشد .بطوری که در مطالعه ما ،اکثر نمونهها بی سواد
بودند .این در حالی است که در بیمارستان های ما آموزش
ها به صورت سیستماتیک و برنامه ریزی شده انجام نمی
گیرد و در نهایت فقط به دادن چند بروشور و دفترچه
راهنما اکتفا می کنند .این در حالی است که افراد بی
سواد قادر به استفاده از این اطالعات نمی باشند .از طرف
دیگر بسیاری از بیماران از مناطق دور افتاده و روستا ها به
مراکز بهداشتی درمانی مراجعه میکنند .بنابراین آموزش
بیماران باید بر اساس نیاز سنجی کامل و بر اساس
توانمندی های آنها و نیز شرایط و وضعیت بیماران صورت
بگیرد .بنابراین شاید یکی از دالیل اینکه نتایج مطالعه ما
اثر مثبتی در تمام حیطه ها داشته است به این دلیل است
که ما بر اساس الگوی خود مراقبتی اورم ابتدا یک ارزیابی
کاملی از وضعیت بیمار کسب کردیم و سپس با توجه به
شرایط بیمار ،آموزش ها را به صورت انفرادی ارائه دادیم.
این یافتهها با نتایج مطالعه وثوقی و همکاران که در
اردبیل انجام شده است همخوانی دارد .آنها در مطالعه خود
به بررسی توان خودمراقبتی بیماران مبتال به دیابت
پرداخته اند و بی سوادی و عدم آگاهی بیماران را یکی از
موانع بکـار گیـری فعالیت های خود مـراقبتی بیـان
کـرده اند (.)57
در اکثر مطالعات انجام شده ،هزینههای باالی درمان،
دسترسی محدود به مراکز ارائه دهنده مراقبت های خاص
بیماران مبتال به دیابت و فقدان برنامههای آموزشی
متناسب با نیاز آنها ،به عنوان موانع انجام خودمراقبتی در
این بیماران در نظر گرفته شده است.
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 استفاده،اثرات مثبت آموزش مبتنی بر خود مراقبتی اورم
از این الگو به عنوان روش مناسب در کنار سایر اقدامات
 مسئولین و دست اندرکاران امور.درمانی پیشنهاد میگردد
مربوطه نیز میتوانند با استفاده از یافته ای این پژوهش در
جهت برنامه ریزی درست برای استفاده از الگوهای
پرستاری در زمینه کنترل بیماری دیابت و عالیم همراه آن
استفاده کنند تا عالوه بر کاهش هزینههای درمانی
 باعث تسکین عالیم و کنترل این بیماری گردند و،بیماران
در این بین استفاده از الگوی خود مراقبتی اورم بسیار
.کمک کننده می باشد
:سپاسگزاری

بدینوسیله از زحمات پرستاران بخش غدد بیمارستان
امام رضا (ع) تبریز و بیماران محترم که ما را در اجرای
.این طرح مساعدت کردند تقدیر و تشکر به عمل می آید
این مقاله بخشی از طرح تحقیقاتی کمیته تحقیقات
1292/2/21  در مورخه125 دانشجویی است که با شماره
.در دانشگاه علوم پزشکی تبریز به تایید رسیدهاست
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Abstract
Background: Self-care is a core element of health and the treatment of patients with chronic

diseases, including diabetes. The use of nursing theories and models are recommended for the
promotion of patients' self-care agency. The present study was conducted to determine the effect of
Orem's self-care model training on self-care agency among diabetic patients.
Methods: The present quasi-experimental study was carried out on 20 diabetic patients in the
Endocrinology Department of Imam Reza Hospital of Tabriz. Data collection was conducted using
a checklist for the evaluation of self-care agency. Based on the checklist, the patients' information
in five main domains (diet, physical activity, blood sugar levels, medication therapy and diabetic
foot care) was scored based on a 10-point Likert scale. The necessary training was then conducted
according to the patient's conditions using Orem's self-care model. The patient’s information was
evaluated once again through the checklist and the pre and post intervention results were
compared.
Result: The results showed that the mean score of self-care agency in each of the five domains,
including diet (P=0.04), physical activity (P=0.000), blood sugar levels (P=0.003), medication
therapy (P=0.001) and diabetic foot care (P=0.01) increased significantly after Orem's self-care
model-based training.
Conclusion: Given the positive effects of Orem's self-care model-based training, the use of this
model is recommended as an addition to other interventions.
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