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چکیده
مقدمــه :مراقبــت از خــود ،نقــش ويــژه اي در مراقبــت از بيمــاري هــاي مزمــن دارد .رعايــت فعاليــت هــاي
خودمراقبتــي تاثیــر زیــادی بــر عملکــرد جســمی و روانــی بیمــاران مبتــا بــه دیابــت دارد .لــذا ایــن مطالعــه
بــا هــدف تعییــن اثربخشــی آمــوزش خودمراقبتــی بــر ســامت جســمی و روانــی در بیمــاران دیابتــی نــوع II
انجــام شــد.
روش کار :ایــن مطالعــه از نــوع نیمــه تجربــی بــا پیــش آزمــون و پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود .نمونــه هــا
بصــورت در دســترس انتخــاب و بــا تخصیــص تصادفــی بــه دو گــروه کنتــرل (40نفــر) و مداخلــه (40نفر) تقســیم
شــدند .بــرای گــردآوری داده هــا از پرسشــنامه هــای کیفیــت زندگــی عمومــی( )SF36و جمعیــت شــناختی در
طــی قبــل و بعــد از مداخلــه در هــر دو گــروه اســتفاده گردیــد .گــروه مداخلــه در طــی  8جلســه تحــت آمــوزش
خــود مراقبتــی (پــاور پوینــت ،پمفلــت ،کتابچــه) قــرار گرفتنــد .ســنجش مجــدد افــراد ســه مــاه بعــد از انجــام
مداخلــه صــورت گرفــت و نتایــج توســط نــرم افــزار  SPSS16و آزمــون تــی تســت و خــی دو مــورد تجزیــه و
تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتــه هــا :قبــل از انجــام مداخلــه ،میانگیــن کلــی کیفیــت زندگــی  59/34 ± 20/82در گــروه مداخلــه و
 57/66 ± 21/87در گــروه کنتــرل بــود ( .)P = 0/31پــس از انجــام مداخلــه ایــن میانگیــن بــه 73/18 ± 18/18
در گــروه مداخلــه و  60/05 ± 20/72در گــروه کنتــرل رســید (.)P = 0/001
نتیجــه گیــری :آمــوزش خــود مراقبتــی موجــب افزایــش آگاهــی فــرد دیابتــی در رابطــه بــا مســایل مختلــف
دیابــت ،بهبــود ســامت جســمی و روانــی و همچنیــن افزایــش کیفیــت و طــول مــدت زندگــی بیمــاران مــی
شــود.

مقدمه
بیمــاری دیابــت بــا ســطوح بــاالی قنــد خــون و اختــاالت
متابولیســم کربوهیــدرات هــا ،چربــی هــا و پروتئیــن هــا مشــخص
مــی گــردد و مشــخصه آن بــاال رفتــن ســطح قنــد خــون ناشــی از
اختــال در ترشــح انســولین یــا عملکــرد انســولین و یــا هــر دو ایــن
مــوارد مــی باشــد [ .]1دیابــت یکــی از بالیــای اخیــر مــی باشــد،
چــرا کــه ســبب افزایــش بیمــاری هــای قلبــی  -عروقــی ،عــروق
مغــز ،عــروق محیطــی ،نفروپاتــی رتینوپاتــی ،نوروپاتــی ،پــای دیابتــی
و آمپوتاســیون مــی شــود [ .]2هزینــه دیابــت در ســال 2013
میــادی در جهــان حــدودا  548میلیــارد دالر بــوده و بــه عبارتــی
دیگــر بیــش از  11درصــد بودجــه ســامت جهــان صــرف دیابــت
شــده اســت [ .]3طبــق بــرآورد ســازمان جهانــی بهداشــت ،تعــداد
مبتالیــان بــه دیابــت در ســال  2035در دنیــا بــه  366میلیــون

نفــر مــی رســد [ ]4کــه بیــن ســال هــای  210و  2030افزایشــی
برابــر بــا  96درصــد در کشــورهای در حــال توســعه و  20درصــد در
کشــور هــای توســعه یافتــه ،خواهــد داشــت و متاســفانه ایــن افزایــش
در کشــورهای در حــال توســعه از جملــه کشــور مــا چشــمگیرتر
اســت [ .]5تاثیــر دیابــت مربــوط بــه عــوارض زودرس و دیــررس
آن از قبیــل :هیپوگلیســمی ،عــوارض عــروق کوچــک و بــزرگ نمــی
شــود ،بلکــه دیابــت نیــز ماننــد ســایر بیمــاری هــای مزمــن بــا
روبــرو کــردن بیمــار بــا چالــش هــای متعــدد از قبیــل فشــار هــای
ناشــی از کنتــرل و درمــان بیمــاری ،رعایــت برنامــه هــای درمانــی
 مراقبتــی پیچیــده و هزینــه بــردار ،نیــاز بــه مراجعــه مکــرر بــهپزشــک و انجــام آزمایــش هــای مختلــف و متعــدد ،نگرانــی دربــاره
آینــده ،احتمــال ابتــای فرزنــدان ،اختــال در روابــط اجتماعــی و

شمس و همکاران
خانوادگــی ،مشــکالت جنســی و اختــال در کار منجــر بــه کاهــش
کیفیــت زندگــی فــرد مبتــا مــی شــود .کاهــش کیفیــت زندگــی
ســبب کاهــش حــس رضایــت فــرد از زندگــی مــی گــردد و بــا تحــت
تاثیــر قــرار دادن تعهــد فــرد نســبت بــه انجــام دســتورات درمانــی
 مراقبتــی مــی توانــد بــر نتایــج حاصــل از درمــان و مراقبــت ازبیمــاری نیــز اثــر بگــذارد [ ]6و موجــب چالــش هــای فــراوان در
زندگــی روزمــره فــرد مــی شــود [.]7
یکــی از مفاهیــم بســیار مهــم در بیمــاران مزمــن ،کیفیــت زندگــی
اســت ،امــروزه در مراقبــت هــای پزشــکی ،کنتــرل بیمــاری هــای
مزمــن از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت ،بهبــودی در بیمــاران
مزمــن غیــر ممکــن بــوده ولــی مــرگ یــک واقعــه دور دســت
اســت ،در ایــن موقعیــت اهــداف مراقبــت درمانــی مطلــوب نمــودن
کیفیــت زندگــی اســت [ .]8یکــی از موضوعاتــی کــه ســبب افزایــش
کیفیــت زندگــی بیمــاران مــی گــردد ارائــه برنامــه هــای آموزشــی
و همچنیــن نحــوه ارائــه برنامــه هــای آموزشــی بــه بیمــار اســت.
آمــوزش بــه بیمــار امــر مهمــی اســت کــه اثــرات ارزنــده و مفیــد آن
بــار هــا در تحقیقــات مختلــف ثابــت شــده اســت ،علــی رغــم فوائــد
متعــدد آمــوزش بیمــار در قبــال هزینــه ناچیــزش ،ایــن امــر مهــم در
مراکــز بهداشــتی و درمانــی نادیــده گرفتــه شــده اســت یــا مــورد بــی
توجهــی قــرار مــی گیــرد [ .]9نتایــج مطالعــه اســماعیلی نشــان داد
کــه آمــوزش بیمــار در ایــران از وضعیــت مطلوبــی برخــوردار نیســت،
بــه طــوری کــه برنامــه آمــوزش بــه بیمــار یــا اجــراء نمــی شــود
یــا بســیار ناقــص و نامنظــم اجــراء مــی گــردد [ .]10رفتــار هــای
خــود مراقبتــی مناســب ،ســبب ارتقــاء توانائــی هــا ،انجــام بهتــر
فعالیــت هــای روزانــه و دســتیابی بــه اســتقالل در بیمــار مــی شــود
و بــه ایــن ترتیــب وی در انجــام عملکــرد هــای اجتماعــی تواناتــر و
بــرای زندگــی امیــدوار تــر مــی شــود و نهایتــا از کیفیــت زندگــی
مطلــوب تــری برخــوردار مــی گــردد [ .]11آمــوزش بــه بیمــار بــا
هــدف توانمنــد ســازی وی بــا دادن اطالعــات الزم در مــورد دیابــت
و مهــارت هــای خــود مراقبتــی صــورت مــی گیــرد کــه توســط
ایــن مهــارت هــا بیمــار قــادر خواهــد بــود در مــورد ســامتی خــود
تصمیــم هــای مهمــی اتخــاذ نمایــد .آمــوزش بــه بیمــار جزئــی از
وظایــف گــروه پرســتاری و یــک عامــل ضــروری بــرای بیمــار مــی
باشــد تــا بدیــن گونه ســبب بهبــود کیفیــت زندگــی و کاهــش هزینه
هــای درمانــی بیمــار گــردد [ .]12بــا توجــه بــه مــوارد گفتــه شــده
و بــا وجــود مشــکالت فــراوان در ابعــاد جســمی و روانــی بیمــاران
مبتــا بــه دیابــت و ایجــاد عــوارض مزمــن و ناتوانائــی هــای فــراوان
و هزینــه هــای زیــاد و افزایــش روز افــزون مبتالیــان بــه دیابــت
مــرگ و میــر فــراوان هــم در کشــور هــای توســعه یافتــه و هــم
در کشــور هــای در حــال توســعه و همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه
مطالعــه ای مشــابه تــا آن زمــان در شــهر ارومیــه در راســتای تاثیــر

آمــوزش خودمراقبتــی در بیمــاران دیابتــی انجــام نشــده بــود لــذا
بــر آن شــدیم تــا مطالعــه ای را تحــت عنــوان اثربخشــی آمــوزش
خودمراقبتــی بــر ســامت جســمی و روانــی در بیمــاران دیابتــی نــوع
 IIانجــام دهیــم تــا بتوانیــم گام موثــری در جهــت افزایــش ســامت
جســمی و روانــی و در مجمــوع افزایــش کیفیــت زندگــی بیمــاران
مبتــا بــه دیابــت برداریــم.
روش کار
ایــن مطالعــه از نــوع نیمــه تجربــی بــا پیــش آزمــون و پــس آزمــون
بــا گــروه کنتــرل اســت .حجــم نمونــه بــا توجــه بــه اطالعــات موجود
در مطالعــه وثوقــی و همــکاران [ ،]13بــا در نظــر گرفتــن انحــراف
معیــار  ،3/8بــا فاصلــه اطمینــان  0/95و تــوان آزمــون  80درصــد،
بــا احتســاب امــکان ریــزش بــر اســاس فرمــول زیــر ،در مجمــوع80
نفــر بدســت آمــد.
N=((z1-α/2+z1-B)2×(S 21+S22))/(ϻ1-ϻ2)2

از بیــن زونکــن هــای موجــود  6زونکــن بصــورت تصادفــی انتخــاب و
بــا رعایــت معیارهــای ورود (تاییــد بیمــاری دیابــت نــوع دو توســط
پزشــک ،ســن بــاالی  17ســال ،داشــتن حداقــل ســواد خوانــدن و
نوشــتن ،فقــدان بیمــاری هــای مغــزی از قبیــل دلیریــوم ،دمانــس،
اختــاالت یادگیــری ،عــدم وجــود اختــاالت گفتــاری و شــنوایی و
عــدم اســتفاده از داروهــای موثــر بــر وضعیــت رفتــاری و روانــی ،عدم
ســابقه شــرکت در پژوهــش هــای مشــابه طــی شــش مــاه اخیــر،
عــدم وجــود مشــکالت ثانویــه ماننــد :بیمــاری روانــی ،فشــار خــون
بــاالی  ،160/100بیمــاری مزمــن کلیــوی و ناراحتــی قلبــی شــدید
و یــا هــر بیمــاری جــدی دیگــر و تمایــل بــرای شــرکت در مطالعــه)
تعــداد  300پرونــده انتخــاب و بــا اســتفاده از جــدول اعــداد تصادفــی
بطــور یــک درمیــان بــه دو گــروه کنتــرل ( 40نفــر) و مداخلــه (40
نفــر) تقســیم شــدند .ســپس بــا تــک تــک ایــن افــراد تمــاس تلفنــی
حاصــل شــد افــرادی کــه تمایــل بــه شــرکت در پژوهــش داشــتند را
در یــک روز خــاص بــه انجمــن دیابــت دعــوت نمــوده و معیارهــای
ورود و خــروج از مطالعــه دوبــاره مــورد بررســی قــرار گرفــت .قبــل
از انجــام مداخلــه پیــش آزمونــی از همــه افــراد مــورد مطالعــه انجــام
و ســپس آمــوزش گــروه مداخلــه بــه روش ســخنرانی در طــی 8
جلســه و یــک بــار در هفتــه و هــر جلســه بــه مــدت  45دقیقــه
در کالس هــای انجمــن دیابــت ارومیــه توســط خــود پژوهشــگر بــه
همــراه ارائــه کتابچــه و پمفلــت صــورت گرفــت کــه در هــر جلســه
آموزشــی حداکثــر  15نفــر حضــور داشــتند .محورهــای آمــوزش
شــامل :تعریــف بیمــاری دیابــت و مختصــری از فراینــد بیمــاری و
عــوارض دیابــت و راه هــای پیشــگیری از پیشــرفت عــوارض ،تغذیــه
در دیابــت و لــزوم کنتــرل وزن ،لــزوم انجــام ورزش در دیابــت و
چگونگــی انجــام فعالیــت هــای فیزیکــی ،انــدازه گیــری قنــد خــون
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توســط خــود فــرد دیابتــی ،داروهــا و نحــوه مصــرف صحیــح و مرتــب
آنهــا و عــوارض دارویــی ،خــود مدیریتــی تغییــر رفتــار و کنتــرل
اســترس و تــرک رفتارهــای ناســالم از قبیــل مصــرف دخانیــات یــا
الــکل بــود .ســنجش مجــدد افــراد ســه مــاه بعــد از انجــام مداخلــه
صــورت گرفــت .ابــزار گــرداوری داده هــا پرسشــنامه کیفیــت زندگــی
عمومــی( )SF36بــود ،کــه بــه دو بعــد ســامت جســمانی و ســامت
روانــی تقســیم مــی گــردد کــه در بعــد ســامت روان خــود شــامل
 4بعــد فــردی ( بعــد شــادابی ،ســامت روان ،عملکــرد اجتماعــی و
نقــش روان) و در بعــد ســامت جســمانی نیــز کــه خــود دارای  4بعد
(عملکــرد جســمی ،نقــش جســمی ،درد بــدن و ســامت عمومــی)
و در مجمــوع دارای  8بعــد مــی باشــد .در ایــن بررســی مجمــوع
امتیــازات قابــل محاســبه بــرای هــر فــرد  100امتیــاز مــی باشــد.
پایائــی ایــن ابــزار اســتاندارد نیــز بــا اســتفاده از تحلیــل آمــاری
(همبســتگی درونــی) و روائــی آن بــا اســتفاده از روش مقایســه گــروه
هــای شــناخته شــده و روائــی همگرائــی بــه اثبــات رســیده اســت
( .)14در ایــن مطالعــه نیــز همبســتگی داخلــی ابــزار بــا آلفــای
کرونبــاخ ( )0/84بدســت آمــد .پــس از جمــع آوری داده هــا تجزیــه و
تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSS 16صــورت گرفــت
و عــاوه بــر آمــار توصيفــي ،پــس از اطمينــان از نرمــال بــودن توزيــع
متغيرهــا بوســيله آزمــون كولموگــروف -اســميرنوف از آزمــون تــي
مســتقل بــه منظــور بررســي ميانگيــن نمــرات کیفیــت زندگــی،

قبــل و بعــد در بيــن گــروه هــا و همچنیــن آزمــون آمــاری خــی دو
اســتفاده گرديــد.
یافته ها
مجموعـاً  80نفــر بیمــار مبتــا بــه دیابــت در دو گــروه مداخلــه (40
=  )nو كنتــرل ( )n = 40در ايــن پژوهــش شــركت كردنــد .میانگیــن
ســن افــرد شــرکت کننــده در گــروه مداخلــه  38/35 ± 3/48و در
گــروه کنتــرل  43/44 ± 4/53بــود .از نظــر توزيــع جنــس در دو
گــروه مداخلــه و کنتــرل بــه ترتیــب  62/5درصــد و  60درصــد از
افــراد مونــث بودنــد .نتایــج آزمــون آمــاری کای دو تفاوت معنــا داری
بیــن متغیــر هــای جنــس ،شــغل ،وضعیــت تاهــل ،ســطح درآمــد،
ســطح تحصیــات ،محــل زندگــی ،بیمــاری زمینــه ای و داروهــای
مصرفــی در دو گــروه کنتــرل و مداخلــه را نشــان نــداد (.)P < 0/05
جــدول  1نشــان مــی دهــد ،بعــد از انجــام مداخلــه ،میانگیــن بعــد
ســامت جســمی کیفیــت زندگــی در گــروه مداخلــه افزایــش یافتــه
اســت طــوری کــه بیــن میانگیــن نمــرات دو گــروه بعــد از انجــام
مداخلــه ،اختــاف معنــی دار آمــاری وجــود دارد ( .)P > 0/05قبــل
از انجــام مداخلــه بیــن میانیگــن نمــرات دو گــروه در هیــچ یــک از
شــاخص هــای ســامت جســمی تفــاوت آمــاری معنــاداری وجــود
نداشــت .امــا پــس از انجــام مداخلــه ،در هــر چهــار شــاخص ،تفــاوت
معنــادار آمــاری مشــاهده گردیــد (.)P > 0/05

جدول  :1مقایسه میانگین شاخص های بعد سالمت جسمی کیفیت زندگی ،قبل و بعد از مداخله در دوگروه کنترل و مداخله
مداخله

گروه
میانگین

کنترل

انحراف معیار

میانگین

آزمون تی مستقل

انحراف معیار

عملکرد جسمی
قبل

64/62

9/96

53/22

9/79

بعد

77/62

8/01

56/08

10/76

P = 0/9

قبل

46/87

18/06

47/37

20/41

P = 0/1

بعد

71/25

20/83

59/25

20/99

قبل

71/42

15/86

66/66

12/94

P = 0/001

بعد

80/31

12/49

73/48

13/54

P = 0/02

نقش جسمی

درد بدن

سالمت عمومی

P = 0/15
P = 0/5

قبل

39/92

13/12

37/78

17/81

بعد

55/02

13/62

42/71

18/03

قبل

55/71

19/28

51/26

19/01

P = 0/001

بعد

71/05

17/41

57/13

19/52

P = 0/001

بعد کلی
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P = 0/002

P = 0/3

شمس و همکاران
جدول  :2مقایسه میانگین شاخص های سالمت روانی کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخله در دو گروه کنترل و مداخله
مداخله

گروه
میانگین

کنترل
انحراف معیار

میانگین

آزمون تی مستقل
انحراف معیار

احساس شادابی
P = 0/92

قبل

51/87

11/68

51/65

9/95

بعد

63/28

9/92

57/25

9/98

P = 0/008

قبل

60

21/75

61/30

25/22

بعد

80/75

14/72

66/56

29/43

P = 0/26

P = 0/001

قبل

51/78

4/10

53/18

7/29

بعد

60/3

24/75

56/66

29/43

P = 0/12

P = 0/001

قبل

88/33

19/31

84/25

19/88

بعد

96/66

14/71

80

25/93

P = 0/35

P = 0/001

قبل

62/98

21/72

64/04

22/6

بعد

75/31

18/74

62/97

21/52

P = 0/66

عملکرد اجتماعی

نقش عاطفی

سالمت روان

بعد کلی روانی

جدول  :3مقایسه میانگین کلی کیفیت زندگی ،قبل و بعد از مداخله در
دوگروه کنترل و مداخله
گروه مداخله

گروه کنترل

آزمون تی مستقل

قبل

59/34 ± 20/82

57/66 ± 21/87

P = 0/31

بعد

73/18 ± 18/18

60/05 ± 20/72

P = 0/001

جــدول  2نشــان مــی دهــد ،بعــد از انجــام مداخلــه ،میانگیــن بعــد
ســامت روانــی کیفیــت زندگــی در هــر دو گــروه افزایــش یافتــه
اســت و ایــن افزایــش در گــروه مداخلــه بارزتــر اســت .نتایــج نشــان
مــی دهــد ،بیــن میانگیــن نمــرات دو گــروه بعــد از انجــام مداخلــه،
اختــاف معنــی دار آمــاری وجــود دارد ( .)P > 0/05قبــل از انجــام
مداخلــه بیــن میانیگــن نمــرات دو گــروه در هیــچ یــک از شــاخص
هــای ســامت روانــی تفــاوت آمــاری معنــاداری وجــود نداشــت .امــا
پــس از انجــام مداخلــه ،در هــر چهــار شــاخص ،تفــاوت معنــادار
آمــاری مشــاهده گردیــد (.)P > 0/05
در مجمــوع نتایــج حاصــل از جــدول  3نشــان دهنــده آن اســت
کــه میانیگــن کلــی کیفیــت زندگــی پــس از آمــوزش و ارائــه بســته
آموزشــی در گــروه مداخلــه در مقایســه بــا گــروه کنتــرل افزایــش
بیشــتری یافتــه اســت و ایــن افزایــش از لحــاظ آمــاری معنــی دار
مــی باشــد (.)P = 000/1

P = 0/001

بحث
یافتــه هــای ایــن مطالعــه نشــان داد کــه اکثریــت نمونــه هــای گــروه
کنتــرل و مداخلــه را زنــان تشــکیل داده انــد ،در مطالعــه وثوقــی و
همــکاران ( )1390جهــت بررســی تــوان خــود مراقبتــی بیمــاران
دیابــت انجــام داده انــد نیــز  65/2درصــد از افــراد مــورد مطالعــه را
زنــان تشــکیل داده بودنــد [ .]13مطالعــه ای کــه توســط ماهــاوارات و
همــکاران( )2009بــا عنــوان کیفیــت زندگــی بیمــاران دیابتــی تحــت
آمــوزش خــود مراقبتــی انجــام داده انــد نیــز  77/4درصــد از شــرکت
کننــدگان را زنــان تشــکیل داده انــد [ ]14و در توضیــح ایــن علــت
حســینی و همــکاران ( )1387مــی نویســند فعالیــت پاییــن و شــیوع
چاقــی در زنــان یکــی از عوامــل افزایــش ابتــاء آنهــا بــه دیابــت
نســبت بــه مــردان مــی باشــد [ .]15نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد
کــه دو گــروه کنتــرل و مداخلــه از نظــر متغیــر هــای زمینــه ای و
مخــدوش کننــده کــه مــی توانــد بــه نوعــی بــر نتایــج مطالعــه تاثیــر
داشــته باشــند از نظــر آمــاری تفــاوت معنــا داری نداشــته و بــه
عبارتــی دیگــر ایــن دو گــروه همگــن مــی باشــند .بــه علــت عــدم
وجــود تفــاوت آمــاری در متغیــر هــای زمینــه ای در دوگــروه کنتــرل
و مداخلــه ،همگونــی مناســب بیــن گــروه هــا مشــهود بــوده و لــذا
وجــود تفــاوت معنــا دار در متغیــر وابســته در گــروه مداخلــه بعــد از
انجــام مداخلــه ،ناشــی از تاثیــر مثبــت اجــرای برنامــه آمــوزش خــود
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مراقبتــی مــی باشــد .در بررســی ابعــاد پرسشــنامه کیفیــت زندگــی
عمومــی افــراد شــرکت کننــده در ایــن مطالعــه ،نتایــج بدســت آمــده
نشــان مــی دهــد کــه :در بعــد ســامت جســمی اختــاف آمــاری
معنــا داری بیــن دو گــروه کنتــرل و مداخلــه بعــد از انجــام مداخلــه
وجــود دارد .کــه ایــن امــر حاکــی از تاثیــر مثبــت آمــوزش خــود
مراقبتــی بــر کیفیــت زندگــی عمومــی در بعــد ســامت جســمی مــی
باشــد .در مطالعــه تقدیســی و همــکاران( )1388کیفیــت زندگــی
عمومــی بیمــاران مبتــا بــه دیابــت بعــد از انجــام آمــوزش خــود
مراقبتــی افزایــش یافتــه اســت [ .]16مطالعــه برینــس و همــکاران
( )2009نیــز نشــان داد کــه شــرکت در برنامــه آموزشــی در بیــن
بیمــاران مبتــا بــه دیابــت ســبب افزایــش عملکــرد در آن هــا
مــی گــردد [ .]17مطالعــه حیــدری و همــکاران نیــز نشــان داد کــه
آمــوزش بــه شــیوه ســخنرانی ،پرســش و پاســخ ،آمــوزش بــه شــیوه
چهــره بــه چهــره همــراه بــا اســاید و پمفلــت ســبب افزایــش و
بهبــود عملکــرد مبتالیــان بــه دیابــت مــی گــردد [ .]18در مطالعــه
حاضــر ،در بررســی کلــی بعــد ســامت روانــی کیفیــت زندگــی و
همچنیــن شــاخص هــای مرتبــط بــا آن ،اختــاف آمــاری معنــی
داری بیــن دو گــروه کنتــرل و مداخلــه بعــد از انجــام مداخلــه
مشــاهده گردیــد .چنیــن بــه نظــر مــی رســد ایــن امــر بــه دلیــل
تاثیــر آمــوزش گــروه محــور و اســتفاده از تجربیــات زیســته همدیگــر
در بیــن افــراد شــرکت کننــده در گــروه مداخلــه باشــد و ایــن یافتــه
بــا مطالعــه زنــده طلــب و همــکاران( )1392کــه بــه تاثیــر آمــوزش
بــر روی کیفیــت زندگــی بیمــاران دیابتــی پرداختنــد ،هــم خوانــی
دارد [ .]19چــرا کــه در مطالعــه آنهــا یــک مشــاور روان شــناس
نیــز حضــور داشــت و در قالــب کالس هــای گروهــی بــه مشــاوره
و بحــث بــا افــراد مــی پرداخــت .یکــی از محدودیــت هــای ایــن
مطالعــه وجــود متغیــر هــای غیــر قابــل کنتــرل ،شــامل خصوصیــات
روحــی  -روانــی و زمینــه هــای فرهنگــی بیمــاران و خانــواده هــای
ty of life in patient with type 1 diabetes mellitus. Indian J Med Res.
2007;12:34-42.
Ataee E, Haghjoo M, Dalvandi A, Bakhshandeh H. [Effect of self-care
education on quality of life among patients with permanent pacemaker]. Iranian J Cardiovasc Nurs. 2013;1(4):40-7.
Esmailie R. Survey of clinical nurses views about the problems of patient teaching. Tehran: Iran University of Medical Sciences; 1997.
Jaarsma T, Halfens R, Tan F, Abu-Saad HH, Dracup K, Diederiks J.
Self-care and quality of life in patients with advanced heart failure:
the effect of a supportive educational intervention. Heart Lung.
2000;29(5):319-30. DOI: 10.1067/mhl.2000.108323 PMID:
10986526
Razavi M, Sabouri A. [An Innovative Educational Method]. J Med
Educ. 2005;6:6-131.
Vosoghi Karkazloo N, Abootalebi Daryasari G, Farahani B, Mohammadnezhad E, Sajjadi A. [The study of self-care agency in patients with diabetes]. J Res Nurs Midwifery Birjand Univ Med Sci.
2012;8(4):197-204.
Mahaweerawat Chavepoojnkamjorn W, Schelp F, Pichainarong N. The
quality of life type 2 diabetic patient usin a self help group program.
Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2009;40(1):169-76.
Hosainy R, Rasouli A, Baradaran HR. [Risk factors for diabetic foot
ulcer in diabetic patients referred to the clinic, training center Qom
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آن هــا بــود کــه ممکــن اســت بــه طــور متفــاوت بــر یادگیــری و
عملکــرد افــراد شــرکت کننــده در مطالعــه تاثیــر داشــته باشــد.
نتیجه گیری
طبــق نظــر ســازمان بهداشــت جهانــی ،آمــوزش اســاس و بنیــان
درمــان دیابــت اســت .اهــداف کلیــدی آمــوزش دیابــت تغییــر رفتــار
افــراد و ارتقــاء خــود مراقبتــی مــی باشــد .آمــوزش خــود مراقبتــی
موجــب افزایــش آگاهــی فــرد دیابتــی در رابطــه بــا مســایل مختلــف
دیابــت از جملــه اصــول مراقبــت از خــود و کنتــرل مســتمر قنــد
خــون در حــد نزدیــک بــه طبیعــی ،پیشــگری از بــروز عــوارض
زودرس و دیــررس بیمــاری ،کاهــش هزینــه هــای درمانــی ،بهبــود
ســامت جســمی و روانــی و همچنیــن افزایــش کیفیــت و طــول
مــدت زندگــی بیمــاران مــی شــود طــوری کــه در مطالعــه حاضــر
نیــز ســامت جســمی و روانــی بیمــاران نیــز بعــد از شــرکت در
برنامــه آموزشــی خود-مراقبتــی افزایــش یافتــه بــود.
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Abstract
Introduction: Self-care plays an important role in chronic diseases care. Adherence to selfcare activities has an effect on physical and psychological care of patients with diabetes.
Keywords:
This study aimed to determine the effectiveness of self-care training on physical and mental
Diabetes II
health of diabetic patients.
Self-Care
Methods: Before and after quasi-experimental study was performed on patients with diaQuality of Life
betes, who were referred to the Diabetes Association of Urmia. Samples were selected by
Training
convenience method and then randomly assigned to intervention (40) and control (40)
groups. Collection of data was performed by the general quality of life questionnaire (SF
How to Cite this Article:
36) and demographic, before and after the intervention in both groups. The intervention
Shams Sh, Moradi Y, ZakerMR.
Effectiveness of self-care training groups received eight sessions of training in self-care (through PowerPoint, pamphlets,
on physical and mental health and booklets). Re-assessment was done three months after the intervention and the results
of patients with diabetes type were analyzed by SPSS software version 16, t-test and chi-squared test.
II. Sci J Hamadan Nurs Midwife- Results: The total mean of quality of life before the intervention was 59.34 ± 20.82 in the
ry Fac. 2016;25(2):54-60.DOI:
intervention and 57.66 ± 20.87 in the control group (P = 0.31). After the intervention, the
10.21859/nmj-25027
total mean of quality of life was 73.18 ± 18.18 in the intervention group and 60.05 ± 20.72
© 2017 Scientific Journal of Hamadan in the control group (P = 0.001).
Conclusions: Diabetes self-care training is crucial to increase individuals’ awareness reNursing & Midwifery Faculty
garding diabetes issues, improve physical and mental health and increase the quality and
length of life in patients.

