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چکیده
مقدمــه :ســرطان کولورکتــال از ســرطانهای شــایع دســتگاه گــوارش محســوب میشــود .بــا توجــه بــه ایــن کــه
مهمتریــن علــت مــرگ و میــر ایــن بیمــاران بــه دلیــل کاهــش تــوان خــود مراقبتــی میباشــد .لــذا هــدف از ایــن
مطالعــه ،بررســی تأثیــر الگــوی خودمراقبتــی اورم بــر تــوان خودمراقبتــی ایــن بیمــاران میباشــد.
روش کار :پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه نیمــه تجربــی میباشــد ،کــه بــر روی  70بیمــار مبتــا بــه ســرطان
کولورکتــال مراجعــه کننــده بــه بیمارســتان امــام رضــا کرمانشــاه در ســال  1394انجــام شــد .روش نمونــه گیــری
در ایــن پژوهــش نمونــه گیــری در دســترس بــود .ابزارهــای پژوهــش شــامل پرسشــنامه جمعیــت شــناختی،
پرسشــنامه پژوهشــگر ســاخته "بررســی تــوان خودمراقبتــی" بودنــد .پــس از گــردآوری اطالعــات الزم ،برنامــه
مراقبتــی بــر اســاس الگــوی خودمراقبتــی اورم بــرای بررســی آگاهــی ،مهــارت و تــوان خودمراقبتــی در در دوگــروه
آزمــون و کنتــرل انجــام شــد وپــس از  2مــاه مداخلــه مجــددا ً میــزان تــوان خــود مراقبتــی در بیمــاران انــدازه
گیــری شــد.
یافتههــا :میــزان آگاهــی ،مهــارت و تــوان خودمراقبتــی در بیمــاران قبــل از انجــام مداخلــه در حــد متوســط و
پاییــن قــرار داشــت و همچنیــن تفــاوت آمــاری معنــی داری را نشــان نــداد ( ،)P ≤ 0/05امــا بعــد از انجــام مداخله
مــوارد ذکــر شــده بــه مقــدار متوســط رســید ( .)P ≥ /05آزمــون ویلکاکســون نشــان دهنــده مؤثــر بــودن اجــرای
الگــوی اورم در ایــن بیمــاران بــود (.)P = 0/001
نتیجهگیــری :بکارگیــری الگــوی خودمراقبتــی اورم ،بــه عنــوان روشــی جهــت افزایــش میــزان آگاهــی ،مهــارت
و تــوان خودمراقبتــی در بیمــاران مبتــا بــه ســرطان کولورکتــال میشــود .لــذا پیشــنهاد میشــود جهــت افزایــش
تــوان خــود مراقبتــی ایــن بیمــاران بــه عنــوان یــک مداخلــه پرســتاری اســتفاده شــود.

مقدمه
ســرطان یکــی از شــایعترین علــت مــرگ و میــر در کشــورهای
پیشــرفته و در حــال پیشــرفت از جملــه ایــران میباشــد [ .]1در
عصــر حاضــر بــا تغییــر در ســبک زندگــی و شهرنشــینی میــزان
بــروز برخــی ســرطانها از جملــه ســرطان گــوارش افزایــش یافتــه
اســت .ســرطان گــوارش را میتــوان بــا توجــه بــه اختصــاص دادن
 %38ســرطانها بخــود و  %44/4مرگهــای ناشــی از آن ،یکــی از
شــایعترین ســرطانها در ایــران دانســت [ .]3 ,2در ســال 2012
حــدود  14/1مــورد ابتــا و  8/2میلیــون مــرگ و میــر ناشــی از
ســرطان در دنیــا رخ داده اســت .ســرطان کولورکتــال ســومین
ســرطان شــایع در دنیــا محســوب شــده و میــزان بــروز آن در مــردان
و زنــان بــه ترتیــب  20/6و  14/3در هــر صــد هــزار نفــر جمعیــت
میباشــد [.]4
شــیوع زیــاد ایــن ســرطان در عصــر حاضــر بــه دلیــل وجــود

رژیمهــای غنــی از چربــی حیوانــی ،مصــرف کــم مــواد فیبــردار
چــون میــوه ،ســبزی ،ســبوس گنــدم و همچنیــن کــم تحرکــی
میباشــد [ .]6 ,5ســرطان کولورکتــال و درمانهــای آن دارای
عوارضــی چــون ضعــف ،خســتگی ،بــی حالــی ،بــی اشــتهایی ،تهــوع
و اســتفراغ ،کــم خونــی و اختــال در تغذیــه میباشــد کــه تمامــی
ایــن مــوارد موجــب کاهــش کیفیــت زندگــی در ایــن بیمــاران
میشــوند [ .]8 ,7بــا توجــه بــه اینکــه ســرطان کولورکتــال یــک
بیمــاری مزمــن اســت و خــود ماهیــت بیمــاری و درمانــی آن
دارای عــوارض میباشــد کــه کیفیــت زندگــی بیمــاران را کاهــش
میدهــد ،بــر ایــن اســاس داشــتن توانایــی خــود مراقبتــی امــری
ضــروری محســوب میشــود .در مطالعــهای کــه توســط Schron
و همــکاران ( )2002انجــام شــده اســت نشــان داد مراقبــت از خــود
عــود مکــرر بیمــاری و تعــداد دفعــات بســتری را کاهــش میدهــد و
باعــث افزایــش کیفیــت زندگــی میشــود .بــه همیــن دلیــل آمــوزش
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روش کار
مطالعــه حاضــر ،یــک مطالعــه نیمــه تجربــی بــود ،کــه بــر روی 70
نفــر از بیمــاران مبتــا بــه ســرطان کولورکتــال در بیمارســتان امــام
رضــا (ع) اســتان کرمانشــاه در ســال  1393انجــام شــد .روش نمونــه
گیــری در ایــن پژوهــش نمونــه گیــری در دســترس بــود وتقســیم
نمونههــا در دوگــروه آزمــون وکنتــرل بــا روش تخصیــص تصادفــی
(بــا اســتفاده از جــدول اعدادســاده بــه ایــن صــورت کــه اعــداد زوج
در گــروه کنتــرل واعــداد فــرد در گــروه آزمــون قــرار گرفتنــد)
صــورت گرفــت .تعــداد نمونــه بــر اســاس اختــاف اســتاندارد (قــدر
مطلــق تفاضــل میانگیــن قبــل و بعــد تقســیم بــر انحــراف معیــار)
حاصــل از نتایــج مطالعــه مشــابه [ ]11مقــدار  2/1بدســت آمــد،
وبــا قــرار دادن اختــاف اســتاندارد  2/1در نوموگــرام آلتمــن (بــا
احتســاب  α = 5%و  β = 0/1و تــوان آزمــون  0/90درصــد) 30
بیمــار در هــر گــروه بدســت آمــد ،کــه بــرای اطمینــان بیشــتر و
احتمــال ریــزش 35 ،نفــر در هــر گــروه و جمعـاً  70نفــر در دو گــروه
آزمــون و کنتــرل در نظرگرفتــه شــد.
فرمول اختالف استاندارد:
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صحیــح بــه بیمــار باعــث افزایــش توانایــی تصمیــم گیــری و مراقبــت
از خــود در بیمــار میشــود [.]9
یکــی از تئوریهــای مهــم جهــت ارتقــای خودمراقبتــی ،تئــوری
اورم میباشــد .از دیــدگاه اورم انســان بوســیله مراقبــت از خــود
حیــات و تندرســتی خــود را حفــظ میکنــد .بنظــر میرســد وقتــی
شــخص مراقبــت از خــود را انجــام میدهــد ،احســاس ســامت و
خــوب بــودن را بیشــتر تجربــه میکنــد [ .]11 ,10همچــون ســایر
الگوهــای پرســتاری ،اورم نیــز بــه نقــش پرســتار بــه عنــوان یــک
تســهیل کننــده و عامــل ایجــاد تغییــر تاکیــد کــرده اســت [.]12
بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه در دوران ابتــا بــه ســرطان کولورکتــال
گریبــان گیــر بیمــاران میشــود ،ایــن الگــو بــا گســترش دانــش،
نگــرش و مهــارت میتوانــد در افزایــش خودمراقبتــی بیمــاران کمــک
کننــده باشــد .درگذشــته نیــز مطالعــات نشــان دهنــده اهمیــت ایــن
تئــوری در بیمــاران مزمــن ماننــد بیمــاران همودیالیــز صفاقــی []13
و نارســایی قلبــی [ ]14و ...بــوده اســت .از آنجــا کــه پرســتاران بــه
عنــوان مهمتریــن عضــو تیــم درمــان محســوب میشــوند ،میتــوان
بــا اســتفاده از بکارگیــری الگــوی خودمراقبتــی اورم ،وظیفــه خــود
مراقبتــی را بــه خــود ایــن بیمــاران واگــذار نمــود تــا از طرفــی بــا
افزایــش تــوان خودمراقبتــی در ایــن بیمــاران ،هزینههــای درمــان
و بســتری شــدنهای مکــرر کمتــر شــود و هــم کیفیــت زندگــی
آنهــا بهبــود یابــد .لــذا ایــن پژوهــش بــا هــدف تعییــن تأثیــر الگــوی
خودمراقبتــی اورم بــر تــوان خودمراقبتــی بیمــاران مبتــا به ســرطان
کولورکتــال انجــام شــده اســت.

SD = (11.2-1.2)/(4.7) = 2.1 ← X2 = 11.2 ± 1.9 X1 = 1.2
± 4.7 SD = (X1-X2)/Sd
ابــزار گــردآوری دادههــا در ایــن پژوهــش شــامل پرسشــنامه
اطالعــات جمعیــت شــناختی ،فــرم بررســی وشــناخت اورم و
پرسشــنامه پژوهشــگر ســاخته "بررســی تــوان خودمراقبتــی خــاص
بیمــاران مبتــا بــه ســرطان کولوکتــال " بــود .پرسشــنامه بــر اســاس
مقیــاس لیکرتــی تنظیــم گردیــد و نمــره گــذاری ایــن پرسشــنامه بــه
ایــن صــورت بــود کــه بــه پاســخ خیــر نمــره ( ،)1نســبتاً نمــره ()2
و بلــه نمــره ( )3اختصــاص داده شــد .کمتریــن نمــره تــوان خــود
مراقبتــی  16و بیشــترین نمــره  48میباشــد (نمــره بنــدی تــوان
خــود مراقبتــی در ایــن فــرم بررســی ،بدیــن صــورت بــوده اســت :در
زمینــه آگاهــی (حداقــل نمــره  6و حداکثــر  ،)18تمایــل بــه خــود
مراقبتــی (حداقــل نمــره  5و حداکثــر  ،)15و مهــارت خودمراقبتــی
(حداقــل نمــره  5و حداکثــر  .)15بیمــاران تشــخیص داده شــده
و برنامــه ارتقــاء خودمراقبتــی آنهــا طراحــی و اجــرا شــده اســت.
برنامــه خودمراقبتــی در ایــن پژوهــش بیشــتر در راســتای افزایــش
تــوان خودمراقبتــی و بهبــود نیازهــای همگانــی بیمــاران بــوده اســت.
جهــت بررســی پایایــی ابــزار بــه روش تحلیــل محتــوا پرسشــنامه
بــه  10نفــر از اســاتید پرســتاری داده شــد کــه پایایــی آن بــا آلفــا
کرونبــاخ %85 ،محاســبه شــد .روش کار در ایــن پژوهــش در ســه
مرحلــه :قبــل از مداخلــه ،مداخلــه و پــس از مداخلــه برنامــه ریــزی
شــده بــود .در مرحلــه قبــل از مداخلــه ،پژوهشــگر پــس از مراجعــه
بــه درمانــگاه شــیمی درمانــی و رادیوتراپــی ،ابتــدا پروندههــای کلیــه
بیمــاران مبتــا بــه ســرطان کولورکتــال را مطالعــه کــرده ،ســپس
از بیــن آنهــا لیســتی از بیمارانــی کــه شــرایط ورود بــه پژوهــش را
داشــتند تهیــه کــرد .در مرحلــه بعــد ،بــا بیمــاران تمــاس گرفتــه
شــد تــا رضایــت آنهــا جهــت شــرکت در پژوهــش کســب شــود.
معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل :بیمــاران مبتــا بــه ســرطان
کولورکتــال کــه ســن آنهــا بیــن  40-70ســال و از هــر دو جنــس
بودهانــد -ســابقه یــک بــار جراحــی داشــته و حداقــل  1ســال از
تشــخیص قطعــی بیمــاری در آنهــا گذشــته باشــد -امــکان حضــور
حداقــل یکــی از اعضــای خانــواده بیمــار در جلســات آموزشــی و
کلیــه مراحــل اجــرای برنامــه مراقبتــی همــراه بــا بیمــار وجــود
داشــته باشــد .معیــار خــروج از مطالعــه ،شــرکت کــردن در دورههــای
آموزشــی مربــوط بــه مرکــز آموزشــی -درمانــی امــام رضــا (ع) غیــر
از دورههــای مربــوط بــه انجــام ایــن پژوهــش بــود.
پــس از حضــور بیمــاران در درمانــگاه ابتــدا فــرم اطالعــات جمعیــت
شــناختی و فــرم بررســی و شــناخت اورم توســط بیمــاران تکمیــل
شــد .بعــد از جمــع آوری اطالعــات مربــوط بــه متغیــر و تفســیر
اطالعــات نیازهــای هــر بیمــار ،میــزان تــوان خودمراقبتــی در بیماران
گــروه آزمــون شــامل تمایــل ،آگاهــی و مهــارت ســنجیده شــد و
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محدودیتهــای هــر بیمــار مشــخص گردیــد .پــس از مرحلــه
بررســی و شــناخت ،پژوهشــگر تشــخیصهای بیمــاران را لیســت
نمــود ،ســپس اهــداف را مشــخص کــرده و برنامــه مراقبتــی را بــر
اســاس اهــداف طراحــی نمــود .در مطالعــه حاضــر تشــخیصهای
پرســتاری مربــوط بــه نیازهــای همگانــی بیمــار بــود کــه ابتــدا
پژوهشــگر نــوع نیــاز را مشــخص نمــود ،ســپس عاملــی کــه ســبب
بــرآورده نشــدن ایــن نیــاز و کاهــش خودمراقبتــی در بیمــار شــده
اســت را تعییــن نمــود و ســپس پژوهشــگر براســاس نــوع نیــاز
بیمــار ،محدودیتهــا ،کمبودهــا ،ناتواناییهــا و تواناییهــا ،منابــع
در دســترس و تشــخیص پرســتاری ،اهــداف خــود را مشــخص کــرد.
در مرحلــه مداخلــه ،بــر اســاس اهــداف تعییــن شــده برنامههــای
خودمراقبتــی بــر پایــه آمــوزش خودمراقبتــی در زمینــه رعایــت
رفتــار تغذیــهای مناســب ،داشــتن فعالیــت بدنــی متناســب بــا
توانایــی هــر بیمــار ،انجــام برنامــه آرامســازی عضالنــی بــه بیمــاران
آموزش داده شــد.
در گــروه آزمــون اجــرا برنامــه مراقبتــی ،شــامل  3مرحلــه بــر
اســاس الگــوی خودمراقبتــی اورم در قالــب  5جلســه آموزشــی
شــامل آمــوزش در ارتبــاط بــا آشــنایی بــا بیمــاری و درمانهــا،
تغذیــه ،روشهــای کاهــش خســتگی و بهبــود کیفیــت خــواب
بــود .جلســه اول آمــوزش خــود مراقبتــی شــامل ارائــه توضیحاتــی
در مــورد فیزیولــوژی دســتگاه گــوارش ودالیــل ایجــاد ســرطان
کولورکتــال ،درمانهــای ایــن نــوع ســرطان وعــوارض ایــن
درمانهــا توضیحاتــی ارائــه شــد .ایــن جلســه بــه صــورت گروهــی
در قالــب  5گــروه  7نفــره برگــزار گردیــد ،و روش آموزشــی مــورد
اســتفاده بحــث گروهــی بــود .ایــن جلســه  60دقیقــه طــول کشــید،
و در پایــان جلســه از روش پرســش و پاســخ جهــت ارزشــیابی
اســتفاده گردیــد .محتــوای جلســه دوم در مــورد تغذیــه صحیــح
در بیمــاران مبتــا بــه ســرطان کولورکتــال و روشهــای صحیــح
طبــخ غــذا بــود .بــه دلیــل وجــود تفاوتهــای فــردی افــراد در
زمینــه تغذیــه ایــن جلســه بــه صــورت انفــرادی بــود و از روش
آمــوزش چهــره بــه چهــره اســتفاده گردیــد .در ایــن جلســه حضــور
یکــی از اعضــای خانــواده بیمــاران الزامــی بــود .جلســه ســوم شــامل
ارائــه مطالبــی در ارتبــاط بــا خســتگی ،علــل بــروز خســتگی و
اســتفاده از برنامــه ورزشــی تدویــن شــده (برنامــه ورزشــی ســه
مرحلــهای شــامل :نرمشهــای گــرم کــردن بــدن (بــه مــدت 5
دقیقــه) ،پیــاده روی (بــه مــدت  10دقیقــه) ،نرمشهــای ســرد
کــردن بــدن ( 5دقیقــه) در مجمــوع برنامــه ورزشــی بــه مــدت 20
دقیقــه ســه بــار در هفتــه بــود .روش آمــوزش انفــرادی (آموزشهــا
بــر اســاس توانایــی هــر فــرد تنظیــم گردیــد ،مــدت زمــان برنامــه
ورزشــی و نــوع نرمشهــای مربــوط بــه برنامــه ورزشــی بــر اســاس
تواناییهــا وناتوانایــی هــای افــراد تنظیــم گردیــد) و بــا حضــور

یکــی از اعضــا خانــواده بــود .جهــت آمــوزش از روش نمایشــی و
ســخنرانی اســتفاده شــد .جلســه چهــارم :از آنجایــی کــه یکــی از
علــل خســتگی درد و در نتیجــه کاهــش کیفیــت خــواب میباشــد،
در ایــن جلســه در مــورد روشهــای غیــر دارویــی کاهــش دهنــده
درد مطالبــی ارائــه شــد؛ از جملــه ایــن روشهــا میتــوان بــه
موســیقی درمانــی و انحــراف فکــر اشــاره نمــود .ایــن جلســه بــه
صــورت گروهــی در قالــب  5گــروه  7نفــره ارائــه شــد ،از روش
نمایشــی و ســخنرانی و ابــزار آموزشــی ماننــد فیلــم اســتفاده
گردیــد .جلســه پنجــم :در ایــن جلســه جهــت کاهــش خســتگی
و بهبــود کیفیــت خــواب ،روش آرام ســازی پیشــرونده عضالنــی
بــرای بیمــاران توضیــح و نمایــش داده شــد .ایــن جلســه بــه صــورت
انفــرادی و چهــره بــه چهــره بــا حضــور یکــی از اعضــای خانــواده
بیمــار برگــزار گردیــد ،جهــت تفهیــم موضــوع از روش نمایشــی و
ســخنرانی بــا کمــک فیلمهــای آموزشــی اســتفاده شــد .مــدت
زمــان جلســات بیــن  45تــا  60دقیقــه بــود .در پایــان هــر جلســه
چــک لیســت خــود مراقبتــی مربــوط بــه همــان جلســه بــه بیمــاران
ارائه شــد.
پــس از مداخلــه ،پیگیــری بیمــاران بــه صــورت تلفنــی ،حضــوری،
پیگیــری بیمــار از طریــق خانــواده وی و بررســی چــک لیس ـتهای
بیمــاران در درمانــگاه انجــام شــد .پژوهشــگر همــراه بــا جلســات
آموزشــی ،از روشهــای حمایتــی نیــز اســتفاده کــرد .از جملــه ایــن
روشهــا ،تشــویق بیمــار بــه رعایــت رژیــم غذایــی صحیــح بــود.
روشهــای دیگــر حمایــت از بیمــاران ،راهنمایــی کــردن بیمــاران
و حمایــت روحــی از آنهــا بــوده کــه توســط اعضــای خانــواده و
در دســترس قــرار دادن شــماره تمــاس پژوهشــگر جهــت هرگونــه
راهنمایــی ارائــه نمــود .در ایــن پژوهــش جلســات بــا حضــور یکــی از
اعضــای خانــواده انجــام شــد ،کــه هــدف از ایــن امــر ،کمــک گرفتــن
از خانــواده جهــت پیگیــری بیمــار ،تشــویق بیمــار جهــت انجــام
برنامههــای خودمراقبتــی و حمایــت روحــی از بیمــار بــوده اســت.
در پایــان تکمیــل پرسشــنامه خــود مراقبتــی در بیمــاران مبتــا
بــه ســرطان کولورکتــال جهــت بررســی آگاهــی ،مهــارت و تــوان
خودمراقبتــی پــس از  2مــاه در گــروه آزمــون صــورت گرفــت .پــس
از اتمــام پژوهــش مطالــب ارائــه شــده بــه گــروه آزمــون در قالــب
ســه جلســه بــه بیمــاران گــروه شــاهد ارائــه گردیــد .دادههــا پــس
از جمــع آوری در نــرم افــزار آمــاری  16 SPSSو از روشهــای
آمــار توصیفــی و اســتنباطی (آزمــون کای دو ،تــی مســتقل ،مــن
ویتنــی و ویلکاکســون) اســتفاده شــد .ســطح معنــی داری کمتــر
از  0/05در نظــر گرفتــه شــد .پــس از پایــان پژوهــش ،جهــت
اخالقــی بــودن پژوهــش خــود ،چهــار جلســه بــرای بیمــاران گــروه
کنتــرل تشــکیل داده شــد ودر ایــن جلســات آموزشهــای الزم را
جهــت افزایــش تــوان خــود مراقبتــی بــه بیمــاران داده شــد ،ودر
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یافتهها
یافتههــا نشــان دادنــد کــه محــدوده ســنی بیمــاران ،بیــن 40
تــا  70ســال بــا میانگیــن وانحــراف معیــار ســنی  54 ± 7/61در
گــروه آزمــون و  54 ± 7/89در گــروه کنتــرل بودنــد .اکثــر بیمــاران
گــروه آزمــون ( )%65/7و گــروه کنتــرل ( )%62/9مذکــر ،و اکثــر
بیمــاران در گــروه آزمــون ( )%85/7و در گــروه کنتــرل ()%82/9
متأهــل بودنــد .ســایر متغیرهــای جمعیــت شــناختی در جــدول 1

گروه های مطالعه

آزمون

کنترل

X2 = 0/46 ،P = 0/49

سطح تحصیالت
زیردیپلم

)62/9( 22

)57/1( 20

دیپلم

)25/7( 9

)28/6( 10

باالی دیپلم

)11/4( 4

)14/3( 5
X2 = 0/06 ،P = 0/79

درآمد
کم ()500000-1000000

)7/65( 23

)57/68( 24

متوسط ()1000000-2000000

)3/34( 12

)43/31( 11
X2 = 0/23 ،P = 0/62

سابقه بیماری درخانواده
بله

)40( 14

)45/72( 16

خیر

)60( 21

)54/28( 19
X2 = 0/23 ،P = 0/63

سابقه مصرف سیگار
بله

)6/48( 17

)9/42( 15

خیر

)4/51( 18

)1/57( 20
X2 = 0/85 ،P = 0/77

توصیه به رعایت رژیم غذایی
بله

)22/85( 8

)20( 7

خیر

)77/15( 27

)80( 28
X2 = 0/85 ،P = 0/35

انجام فعالیت های ورزشی
بله

)85/22( 8

)29/14( 5

خیر

)15/77( 27

)71/85( 30
X2 = 0/16 ،P = 0/92

نوع سرطان
کولون

)74/3( 26

)77/1( 27

رکتوم

)14/3( 5

)14/3( 5

کولورکتال

)11/4( 4

)8/6( 3
X2 = 0/8524062 ،P = 0/8

نوع درمان
شیمی درمانی

)7/65( 23

)9/62( 22

)3/34( 12
رادیوتراپی
اطالعات در جدول به صورت تعداد (درصد) ارائه شده است.

)1/37( 13
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جدول  :1مشخصات جمعیت شناختی واحدهای مورد پژوهش در گروه های آزمون و کنترل

] [ DOI: 10.20286/nmj-24025

پایــان هــر جلســه مطالــب آن جلســه بــه صــورت بروشــور جــزوه در
اختیــار بیمــاران قــرار گرفــت.

نشــان داده شــده اســت .آزمــون کای اســکوئر و تــی مســتقل تفــاوت
معنــاداری را در ارتبــاط بــا متغیرهــای جمعیــت شــناختی در دو
گــروه آزمــون و کنتــرل نشــان نــداد (.)P ≥ 0/05
جــدول  2نشــان میدهــد ،میــزان آگاهــی ،تمایــل ،مهــارت و تــوان
خودمراقبتــی بیشــتر افــراد شــرکت کننــده در گــروه آزمــون قبــل از
انجــام مداخلــه در حــد متوســط و پاییــن قــرار داشــت ،و نتیجــه
آزمــون مــن ویتنــی قبــل از مداخلــه نشــان دهنــده ایــن امــر بــود
کــه دوگــروه آزمــون وشــاهد در زمینــه آگاهــی (،)P = 0/127
مهــارت ( ،)P = 0/871تمایــل وتــوان خــود مراقبتــی ( )P = 0/49بــا
یکدیگــر تفــاوت چندانــی ندارنــد.

کریمی و همکاران
جدول  :2بررسی فراوانی مطلق ونسبی میزان آگاهی از رفتار خودمراقبتی قبل و بعد درگروه آزمون
کنترل

قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

آزمون

کنترل

آگاهی

9 ± 2/72

12 ± 2/89

7 ± 2/62

6 ± 2/6

P = 0/127

P = 0/003

P = 0/00089

P = 0/329

مهارت

8 ± 2/63

12 ±2 /34

9 ± 3/72

9 ± 3/12

P = 0/871

P = 0/01

P = 0/00031

P = 0/605

توان خود مراقبتی 33 ± 5/83 32 ± 5/94 37 ± 5/4 29 ± 5/31
اطالعات در جدول به صورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده است.

P = 0/49

P = 0/007

P = 0/00056

P = 0/102

بحث
یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان داد تمامــی بیمــاران گــروه آزمــون
تمایــل بــه بهبــود تــوان خــود مراقبتــی خــود داشــتند .پــس از
بکارگیــری الگــوی خودمراقبتــی اورم ،نمــره آگاهــی ،مهــارت و تــوان
خــود مراقبتــی در بیمــاران گــروه آزمــون بعــد از مداخلــه تفــاوت
معنــاداری بــا گــروه مداخلــه داشــت ( ،)P > 0/05کــه ایــن تفــاوت
نشــان دهنــده مؤثــر بــودن الگــوی خودمراقبتــی اورم بــر آگاهــی،
مهــارت و تــوان خودمراقبتــی بیمــاران گــروه آزمــون نســبت بــه
گــروه کنتــرل بــود .در مطالعــه تقدیســی و همــکاران ( )2011نتایــج
نشــان دهنــده وجــود تفــاوت در میــزان آگاهــی بیمــاران گــروه
آزمــون نســبت بــه کنتــرل بــود ،در ایــن مطالعــه محققیــن از روش
حــل مســئله جهــت افزایــش آگاهــی بیمــاران مبتــا بــه ســرطان
کولورکتــال اســتفاده نمودنــد ،حجــم نمونــه در ایــن پژوهــش 50
بیمــار مبتــا بــه ســرطان کولورکتــال بــود و مداخلــه در مــدت 2
هفتــه انجــام گردیــد [ ،]15ایــن در حالــی اســت کــه مــا در مطالعــه
خــود تنهــا بــه افزایــش آگاهــی بیمــاران تمرکــز ننمودهایــم بــه
دلیــل اینکــه افزایــش تــوان خــود مراقبتــی یــک فــرد تنهــا بــا
افزایــش آگاهــی میســر نمیشــود و افزایــش آگاهــی زمانــی مؤثــر
اســت کــه مهــارت بیمــار نیــز افزایــش یابــد ،در ایــن پژوهــش چــون
هــدف مــا تغییــر رفتــار بیمــار وارتقــا تــوان خــود مراقبتــی در وی
میباشــد ،مــدت مداخلــه مــا  2مــاه تعییــن گردیــد ،در پژوهــش
حاضــر میــزان آگاهــی بیمــاران مبتــا بــه ســرطان کولورکتــال در
گــروه آزمــون قبــل از مداخلــه درســطح پایینــی قــرار داشــت کــه
بــا بکارگیــری الگــوی خودمراقبتــی اورم و بــا تشــخیص زمینههایــی
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امــا بعــد از انجــام مداخلــه از نظــر میــزان آگاهــی ،تمایــل ،مهــارت
و تــوان خودمراقبتــی بیشــتر افــراد شــرکت کننــده بــه مقــدار
متوســط رســید .آزمــون مــن ویتنــی نشــان دهنــده مؤثــر بــودن
اجــرای الگــوی اورم بــر افزایــش میــزان آگاهــی ،تمایــل ،مهــارت
و تــوان خودمراقبتــی گــروه آزمــون نســبت بــه گــروه کنتــرل پــس
از مداخلــه بــود ( .)P ≤0 /05همچنیــن آزمــون ویلکاکســون نشــان
دهنــده ارتقــاء تــوان خــود مراقبتــی بیمــاران گــروه آزمــون نســبت
بــه قبــل از مداخلــه بــود (.)P = 0/007

کــه بیمــاران کمبــود آگاهــی دارنــد ،توانســتیم میــزان آگاهــی اکثــر
ایــن بیمــاران را بــه حــد مطلــوب و قابــل قبولــی برســانیم.
در مطالعــه  Edelmanو همــکاران ( )2007متوســط آگاهــی
بیمــاران بعــد از مداخلــه بــه طــور معنــاداری نســبت بــه قبــل از
مداخلــه افزایــش داشــته اســت [ .]16بــه نظــر میرســد بــرای
افزایــش مراقبــت از خــود در بیمــاران بایــد میــزان آگاهــی ایــن
بیمــاران را ارتقــا داد .در مطالعــه عشــوندی و همــکاران ()2014
در ایــن مطالعــه محققیــن بــرای  66بیمــاردارای دفیبریالتــور
قلبــی قابــل کاشــت ،در مــدت یــک مــاه آمــوزش خــود مراقبتــی
را برگــزار کردنــد ،پژوهشــگران بــه بررســی نمــره آگاهــی ،تمایــل،
مهــارت و تــوان خودمراقبتــی بیمــاران پرداختتنــد و جهــت افزایــش
تــوان خودمراقبتــی بیمــاران از الگــوی خــود مراقبتــی اورم اســتفاده
نمودنــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه نمــرات بیمــاران گــروه
آزمــون در زمینــه آگاهــی ،تمایــل ،مهــارت و تــوان خودمراقبتــی
افزایــش یافتــه اســت کــه ایــن افزایــش در نمــرات ،نشــان دهنــده
مؤثــر بــودن آمــوزش مبتنــی بــر الگــوی خودمراقبتــی اورم در
ایــن بیمــاران میباشــد ،]17[ ،مطالعــه مــا بــر روی تعــداد نمونــه
بیشــتری ( )75نفــر انجــام گرفــت وگــروه مداخلــه در مطالعــه حاضــر
بیمــاران مبتــا بــه ســرطان کولورکتــال میباشــند ،همچنیــن
مــدت زمــان مطالعــه مــا دو مــاه میباشــد کــه میتوانــد بــر نتیجــه
پژوهــش و میــزان افزایــش تــوان خــوذ مراقبتــی مؤثــر باشــد ،نتایــج
پژوهــش عشــوندی وهمــکاران ( )2014بــا نتایــج حاصــل از پژوهــش
حاضــر در یــک راســتا قــرار دارد.
در پژوهــش موســوی و همــکاران ( )2009تحــت عنــوان بررســی
میــزان آگاهــی از نیازهــای آموزشــی"مراقبت از خــود"در بیمــاران
ســرطانی تحــت شــیمی درمانــی و رادیوتراپــی ،پژوهشــگر بــه
بررســی میــزان آگاهــی ایــن بیمــاران پرداخــت ،نتیجــه حاصــل
از مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه  %62از بیمــاران در خصــوص
نــکات مراقبتــی مربــوط بــه شــیمی درمانــی و  %54از نمونههــا در
خصــوص آگاهــی نــکات مراقبتــی حیــن رادیوتراپــی آگاهــی ضعیفــی
داشــتند کــه خــود بیانگــر نیــاز آموزشــی در حــد بــاالی مددجویــان
در ایــن رابطــه اســت [ .]3در پژوهــش حاضــر نیــز میــزان آگاهــی
اکثــر بیمــاران گــروه آزمــون قبــل از مداخلــه ،در حــد ضعیفــی قــرار
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95  تابستان،2  شماره،24  دوره،مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان
 بنابرایــن بــه.در زمینــه مراقبــت از خــود در ایــن بیمــاران باشــد
پرســتاران و مســئولین امــر آمــوزش پزشــکی پیشــنهاد میشــود
.از ایــن الگــو جهــت افزایــش تــوان خودمراقبتــی اســتفاده کننــد
از محدودیتهــای ایــن پژوهــش میتــوان بــه تفــاوت خصوصیــات
 مشــکالت اقتصــادی و خانوادگــی و تفــاوت در،روحــی و روانــی
.انگیــزه و عالئــق بیمــاران شــرکت کننــده اشــاره کــرد
تضاد منافع
.در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد
سپاسگزاری
ایــن مقالــه حاصــل پایــان نامــه کارشناســی ارشــد پرســتاری
جراحــی مصــوب دانشــگاه تربیــت مــدرس بــا شــماره نامــه-داخلی
 شــماره، میباشــد1392/10/24  در تاریــخ30/31259 اخــاق
 د " وتاریــخ ثبــت52/5371 "ثبــت پایــان نامــه عبــارت اســت از
 در دانشــکده علــوم پزشــکی تربیــت مــدرس1393/10/06 نامــه
 تأمیــن کننــده مالــی پــروژه واحــد پژوهــش دانشــکده.میباشــد
 لــذا محققیــن از معاونــت.پزشــکی تربیــت مــدرس بــوده اســت
پژوهشــی ایــن دانشــگاه بــه ســبب حمایــت مالــی و نیــز تمامــی
)مشــارکت کننــدگان و پرســنل و کارکنــان بیمارســتان امــام رضــا (ع
 سپاســگذاری،اســتان کرمانشــاه کــه در ایــن طــرح همــکاری نمودنــد
.مینماینــد

 در مطالعــه حاضــر عملکــرد افــراد گــروه آزمــون بعــد از.داشــت
مداخلــه نســبت بــه قبــل مداخلــه افزایــش یافــت کــه ممکــن اســت
بــه دلیــل اجــرای مناســب جلســات منظــم آموزشــی و همچنیــن
.ســاده و قابــل درک بــودن محتــوای آموزشــی باشــد
ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بــا آمــوزش درســت بــه بیمــاران
 مطالعــه.میتــوان تغییــرات رفتــاری مناســبی در آنهــا ایجــاد کــرد
) نشــان داد کــه آمــوزش مراقبــت از2006(  و همــکارانGehi
 مــاه توانســت مهــارت مراقبــت از خــود را در1 خــود بــه مــدت
 و نتیجــه گرفتنــد ایجــاد انگیــزه در بیمــاران،بیمــاران افزایــش دهــد
عامــل مهمــی در افزایــش آگاهــی و عملکــرد بیمــاران میباشــد
 مهمتریــن هــدف آمــوزش دادن در بیمــاران ایجــاد رفتارهــای.]18[
 اگــر فعالیتهــای مراقبــت از.]19[ درســت و مانــدگار میباشــد
خــود و ارائــه مطالــب آموزشــی بــر اســاس نیــاز و عقایــد بیمــار و
شــرایط مطلــوب محیطــی و بــه صــورت قابــل فهــم باشــد میتوانــد
.]20[ باعــث افزایــش کیفیــت زندگــی در ایــن بیمــاران شــود
نتیجه گیری
 بــه دلیــل کمبــود آگاهــی،همانطــور کــه یافتههــا نشــان دادنــد
و تــوان خودمراقبتــی در بیمــاران مبتــا بــه ســرطان کولورکتــال
"" برنامــه طراحــی شــده مبتنــی بــر الگــوی خودمراقبتــی اورم
میتوانــد باعــث افزایــش تــوان خودمراقبتــی و کیفیــت زندگــی در
ایــن بیمــاران شــود و بــه عنــوان الگویــی بــرای مداخــات پرســتاری
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Abstract
Introduction: Colorectal cancer is the common cancer of the gastrointestinal tract. The
main cause of death in these patients is reduced self-care. The aim of this study was to
Keywords:
investigate the effects of Orem self-care model on the ability of patients for self-care.
Orem’s Self-Care Model
Methods: This Clinical trial was conducted on two experimental and control groups.
Self-Care
The experimental group comprised 70 patients with colorectal cancer referring to Imam
Colorectal Cancer
Reza Hospital of Kermanshah in 2015. Sampling was done through available sampling
method. Data collection instruments were demographic and "Study of Self-Care Activity"
How to Cite this Article:
questionnaires. After gathering the necessary information, the care plan was implemented
Karimi S, Vanaki Z, Bashiri H, Hassani SA. The Effect of Self-Care based on the Orem’s self-care framework to assess the knowledge, skills and self-care in
Plan Based on Orem's Self-Care both experimental and control groups. After two months of Orem self-care framework
Model on Self-Care Improvement implementation, the patients were measured.
in Patients with Gastrointestinal Results: The knowledge, skill and ability to care were moderate and low before the
Cancer. Sci J Hamadan Nurs Mid- intervention and also showed no significant differences (P ≤ 0.05); but, after the
wifery Fac. 2016;24(2):105-112.
intervention, the average value was listed (P ≥ 0.05). The Wilcoxon test showed the
DOI: 10.20286/nmj-24025
effectiveness of the implementation of Orem’s model in these patients (P = 0.001).
© 2016 Scientific Journal of Hamadan Conclusions: The application of Orem’s self-care framework was a way to increase the
Nursing & Midwifery Faculty
knowledge, skill and ability to care in patients with colorectal cancer. It is proposed for
increasing the care for these patients and to be used as a nursing intervention.

