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Abstract
Background and Objectives: Diabetes is one of the most common
health problems with remarkable outcomes. Treatment and
management of diabetes is mainly related to self-care status. This study
aimed to analyzing self-care behaviors and its related factors in
diabetic patients.
Methods: In this descriptive study, 131 diabetic patients referred to the
Tuyserkan Diabetes Clinic in 2014, were studied by census method.
Self-care behaviors data were collected by self-care scale of Toobert
and Glasgow. Background information of diabetic patients, were
investigated using pre-designed checklists based on forms in patients`
records. Data were analyzed using Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, and
Spearman’s correlation coefficient tests. The significance level was
considered to be 5%.
Results: Out of total 131 diabetic patients, 66 persons (50.4%) were
male and 65 persons (49.6%) were female. Their mean age was 51.8
years. Eight patients had heart disease complications. The mean selfcare scores of the patients was 25.6 and was indicative of average level
of self-care. Self-care behaviors were significantly associated with
education level, employment status, type of treatment, and body mass
index. There was a significant relationship between self-care
components (including diet, physical activity, blood glucose testing
and foot care).
Conclusion: Considering the self-care status of patients and the
importance of self-care training for diabetics, more attention should be
paid to self-care in diabetic patients in health education and health
promotion programs.
Keywords: Self-care; Diabetes mellitus; Health education; Health
promotion.
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تحلیل رفتارهای خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی
بابک معینی ،1پروانه تیموری ،2سعیده حاجی مقصودی ،3مریم افشاری ،*3سیده ملیکا خارقانیمقدم ،3فهیمه باقری ،3خیراهلل مرادی،3
4

جواد زوار چهارطاق
1مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر

چکیده

سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان،

زمینه و هدف :دیابت یکی از شایعترین مشکالت سالمتی با پیامدهای قابلتوجه است .درمان و

همدان ،ایران.

مدیریت دیابت نیز بهطور عمده به وضعیت خودمراقبتی مربوط میباشد .این مطالعه با هدف

2مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر
سالمت،

دانشگاه

علوم

پزشکی

کردستان ،سنندج ،ایران.
3دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشکی همدان ،همدان ،ایران.

تحلیل رفتارهای خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی انجام شد.
روش بررسی :در این مطالعه توصیفی 131 ،فرد دیابتی مراجعهکننده به کلینیک دیابت شهر
تویسرکان در سال  1393به روش سرشماری بررسی شدند .جمعآوری اطالعات رفتارهای
خودمراقبتی با استفاده از مقیاس خودمراقبتی  Toobertو  Glasgowصورت گرفت .جهت بررسی
اطالعات زمینهای بیماران دیابتی ،از چکلیستهای طراحیشده براساس فرمهای موجود در
پروندههای مراقبتی بیماران استفاده گردید .دادهها با استفاده از آزمون منویتنی ،کروسکال

4مرکز بهداشت تویسرکان ،دانشگاه

والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند .سطح معنیداری %5 ،در نظر گرفته

علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.

شد.
یافتهها :از مجموع  131بیمار دیابتی مورد بررسی 66 ،نفر مرد ( )%50/4و  65نفر ( )%49/6زن
بودند .میانگین سنی آنها  51/8سال بود و  8نفر دچار عوارض ناشی از این بیماری بودند .میانگین

*

نمرات خودمراقبتی در بیماران  25/6و نشاندهنده خودمراقبتی متوسط بود .رفتارهای خودمراقبتی
نویسنده مسئول مکاتبات:

مریم افشاری ،دانشکده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان،
ایران؛
آدرس پست الکترونیکی:
afshari_m20@yahoo.com

با سطح تحصیالت ،وضعیت اشتغال ،نوع درمان و نمایه توده بدنی ،ارتباط معنیداری داشت .بین
اجزای خودمراقبتی (شامل :رژیم غذایی ،فعالیت جسمانی ،تست قندخون و مراقبت از پا) ،ارتباط
معنیداری وجود داشت.
نتیجهگیری :با توجه به وضعیت خودمراقبتی بیماران و اهمیت آموزش خودمراقبتی جهت افراد
دیابتی میتوان در برنامههای آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،توجه بیشتری به خودمراقبتی
افراد دیابتی داشت.
کلید واژهها :خودمراقبتی؛ دیابت ملیتوس؛ آموزش بهداشت؛ ارتقای سالمت.

تاریخ دریافت94/5/18 :

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
تاریخ پذیرش94/7/18 :

Moeini B, Taymoori P, Haji Maghsoudi S, Afshari M, Kharghani Moghaddam
SM, Bagheri F, Moradi Kh, Zavar Chahar Tagh J. Analysis of Self-care
behaviors and its related factors among diabetic patients.
]Qom Univ Med Sci J 2016;10(4):48-57. [Full Text in Persian
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مقدمه

بهطورکلی ،یکسوم بیماران توصیههای درمانی را رعایت

در حال حاضر ،دیابت یکی از شایعترین مشکالت سالمتی افراد

میکنند ،یکسوم ،برخی توصیهها را مراعات کرده و یکسوم

جهان است .مشخصه این بیماری؛ افزایش قند خون ،اختالل در

مابقی ،هرگز آن را رعایت نمیکنند (.)11

متابولیسم کربوهیدراتها ،چربیها و پروتئینها به همراه نقص

با توجه به شیوع باالی دیابت در کشور و اهمیت ارتقای سطح

نسبی و کامل تولید انسولین است .در دهههای اخیر ،شیوع دیابت

خودمراقبتی بیماران دیابتی جهت پیشگیری از عوارض زودرس و

افزایش بیشتری یافته که بخشی از دالئل آن ناشی از پیشرفت و

دیررس دیابت ،همچنین برنامه ترویج و توسعه خودمراقبتی

رشد مراقبتهای بهداشتی ،پزشکی و در نتیجه افزایش طول عمر

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در ایران ( ،)8این

افراد دیابتی است ،اما علت شیوع باالی این بیماری ناشی از

مطالعه با هدف تعیین رفتارهای خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن

تغییرات در سبک زندگی بوده که در آن ،میزان فعالیت جسمانی

در بیماران دیابتی شهر تویسرکان انجام گرفت.

افراد کمتر و وضعیت تغذیه نیز نامطلوب است ( .)1طبق برآورد
جهانی در سال  ،2025میزان شیوع بیماری دیابت به  300میلیون

روش بررسی

نفر میرسد ( .)2براساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی ،شیوع

مطالعه حاضر به روش توصیفی  -مقطعی انجام شد .جامعه آماری

دیابت در ایران (سال  2000میالدی) 1/9 ،میلیون نفر بوده که در

(شامل تمامی افراد دیابتی تحت پوشش کلینیک دیابت تحت

سال  2025به  5/1میلیون نفر خواهد رسید .دیابت ،امید به زندگی

پوشش شهرستان تویسرکان) در سال  1393به روش سرشماری

را به یکسوم کاهش میدهد و شیوع ناتوانی در این بیماران2-3 ،

بررسی شدند .بیماران دارای پرونده فعال مراقبتی در این کلینیک

برابر جامعه است ( .)3بیماری دیابت ،شروعی پیچیده و تدریجی

بودند .تمامی افراد دیابتی تحت پوشش ( 150بیمار) وارد مطالعه

داشته و دارای وخامتها و بهبودی غیرقابل پیشبینی است که

شدند 19 .نفر از بیماران بنا به دالیلی چون عدم تکمیل فرم

بهدلیل مدت زمان طوالنی؛ مشارکت و تعهد بیمار در مورد

رضایت و عدم حضور در شهر تویسرکان در مقطع جمعآوری

خودمراقبتی از این بیماری مزمن را نیاز دارد ( .)4عوارض ناشی از

اطالعات از مطالعه خارج شدند و در نهایت ،اطالعات مورد نظر

این بیماری ،هزینهای بیش از  100میلیارد دالر را در کشور

از  131نفر بیمار دیابتی مراجعهکننده به کلینیک دیابت شهر

آمریکا دربرمیگیرد و مسئول مرگ بیش از  200هزار نفر در طول

تویسرکان جمعآوری شد.

یکسال است که مشخص میکند مراقبتهای سنتی که تا به حال

برخی از اطالعات حاصله از این مطالعه از فرمها و چکلیستهای

انجام شده ،کافی نبوده است (.)6،5

مورد کاربرد در مراقبتهای بهداشتی اولیه بیماری دیابت ،مندرج

آموزش ناکافی ،نامنظم و سن باالی بیماران از عوامل مؤثر ضعف

در پروندههای مراجعین دیابتی استخراج گردید .جهت انجام

در خودمراقبتی بیماران دیابتی است ،بیماران دیابتی بایستی نقش

مطالعه ،برخی اطالعات الزم مانند نام و شماره تلفن از پرونده

اساسی در درمان خود داشته باشند ( .)7خودمراقبتی؛ اقدامات و

مراقبتی بیماران دیابتی در کلینیک استخراج شد .در این پژوهش

فعالیتهای آگاهانه آموختهشده و هدفداری است که توسط

پس از کسب مجوز جهت اجرای مطالعه ،توضیحات الزم برای

فرد بهمنظور حفظ حیات ،همچنین تأمین حفظ و ارتقای سالمت

توجیه صحیح و کامل افراد دیابتی از طریق ذکر اهمیت موضوع

خود و خانواده انجام میشود ( .)8مراقبت از خود بهطور مؤثری

جهت همکاری آگاهانه در تکمیل پرسشنامهها به افراد داده شد.

عوارض ناشی از بیماری دیابت مانند رتینوپاتی ،نفروپاتی و

در ابتدا با استفاده از فرمهای مراقبتی پرونده بیماران دیابتی برخی

نوروپاتی را کاهش میدهد ،بیماران دیابتی معموالً در پیگیری

از اطالعات مهم مانند ارجاع افراد از مراکز بهداشتی درمانی به

رژیم درمانی و نگهداری قند خون در حد طبیعی مشکل دارند

کلینیک دیابت ،استعمال دخانیات و مواد مخدر افراد دیابتی ،نوع

( .)9بنابراین ،باید به بیماران در یادگیری مهارتهای مدیریت

دیابت ،نوع فعالیت ،تغییر وزن اخیر ،مشکل در غذا خوردن،

برنامه مراقبت از خود کمک کرد (.)10
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عوارض ناشی از دیابت و قطع عضو؛ استخراج و در یک

معیارهای خروج از مطالعه شامل افرادی بود که مبتال به دیابت

چکلیست از قبل طراحیشده ،ثبت گردید.

بوده و جهت شرکت در مطالعه ،رضایت آگاهانه نداشتند،

جمعآوری اطالعات رفتارهای خودمراقبتی با استفاده از مقیاس

همچنین پرسشنامههای آنان ناقص بود.

خودمراقبتی  Toobertو  )12( Glasgowاز طریق مصاحبه

جهت رعایت مالحظات اخالقی ،بعد از اخذ رضایت آگاهانه از

حضوری در کلینیک مورد نظر صورت گرفت .الزم به ذکر است

شرکتکنندگان ،به آنها اطمینان داده شد در تمامی مراحل

این پرسشنامه در چندین مطالعه در ایران نیز مورد استفاده قرار

جمعآوری ،ورود دادهها ،تهیه گزارش نهایی و اطالعات شخصی

گرفته و روایی و پایایی آن تأیید شده است ( .)14،13سؤاالت

آنها محرمانه بوده و انتشار دادهها بهصورت گروهی خواهد بود .از

پرسشنامه خودمراقبتی  Toobertو  Glasgowبه افراد مورد مطالعه

محدودیتهای اجرایی این مطالعه ،خودگزارشدهی ،همچنین

اجازه میدهد تا کیفیت فعالیتهای خودمراقبتی مربوط به دیابت

عدم تجمیع همه بیماران دیابتی در یک زمان مشابه در کلینیک

خود را در طی  7روز گذشته گزارش کنند ( .)15-18این

دیابت بود.

پرسشنامه شامل 11 :سؤال است که سؤاالت مربوط به خودمراقبتی

پس از جمعآوری دادهها ،تجزیه و تحلیل با استفاده از نرمافزار

درباره رژیم غذایی سالم ( 4سؤال) ،خودمراقبتی درباره تست

 SPSSنسخه  16انجام گرفت .برای توصیف دادهها از آزمون

قندخون ( 2سؤال) ،خودمراقبتی درباره ورزش ( 2سؤال)،

منویتنی ،کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن

خودمراقبتی درباره مراقبت از پا ( 2سؤال) و خودمراقبتی درباره

(برای تعیین رابطه بین متغیرها) استفاده گردید .سطح معنیداری،

سیگار کشیدن ( 1سؤال) میباشد ( .)12در این پرسشنامه به هر

 %5درنظر گرفته شد.

رفتار یک نمره از صفر تا  7داده میشود .با توجه به بودن  11رفتار
جهت خودمراقبتی در این پرسشنامه ،نمره نهایی بین صفر تا 77

یافتهها

محاسبه میشود (.)19

از مجموع  131بیمار دیابتی مورد بررسی 66 ،نفر مرد ( )%50/4و

نقاط برش برای تعیین وضعیتهای خودمراقبتی براساس چارکها

 65نفر ( )%49/6زن بودند .میانگین سن بیماران  51/8 ±9/1سال

میباشد .بهطوریکه نمرات زیر چارک اول (صفر تا  )22بهعنوان

بود %73/3 .افراد دارای تحصیالت زیردیپلم بودند و فقط %3/8

خودمراقبتی ضعیف؛ چارک دوم و سوم ( 23تا  ،)39خودمراقبتی

آنها تحصیالت دانشگاهی داشتند .شغل اکثر مردان ،آزاد ()%35/1

متوسط و باالی چارک چهارم ( 40تا  ،)77خودمراقبتی خوب

و شغل زنان ،خانهدار ( )%47/3بود .اکثر بیماران دیابتی ،متأهل

درنظر گرفته میشود.

( )%91/6و درصد ناچیزی بیوه و مجرد بودند .اغلب بیماران دیابتی

معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :افراد مبتال به دیابت نوع

مورد مطالعه دارای نمایه توده بدنی اضافه وزن ( ،)%58/8همچنین

 1و  ،2سن باالی  18سال ،مراجعهکنندگان از تمامی مراکز

اکثر آنها ،فعالیت بدنی در حد متوسط داشتند ( .)%84خصوصیات

بهداشتی -درمانی شهری و روستایی ،خانه بهداشت ،بیمارستان،

جمعیتشناختی جمعیت مورد مطالعه در جدول شماره  1نشان

مطب خصوصی و پایگاه بهداشتی که در سطح شهرستان

داده شده است.

تویسرکان زندگی میکردند و در کلینیک دیابت دارای پرونده
فعال بودند.
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جدول شماره  :1مشخصات دموگرافیک و زمینهای بیماران دیابتی تحت بررسی
متغیر
جنسیت

وضعیت شغل

وضعیت تحصیالت

وضعیت تأهل

نمایه توده بدنی

فعالیت

تعداد

درصد

مرد

66

50/4

زن

65

49/6

شغل دولتی

18

13/7

شغل آزاد

46

35/1

بیکار

5

3/8

خانهدار

62

47/3

بیسواد

20

15/3

زیر دیپلم

96

73/3

دیپلم

10

7/6

تحصیالت دانشگاهی

5

3/8

مجرد

6

4/6

متأهل

118

90/1

همسر مرده

7

5/3

طبیعی

32

24/4

اضافه وزن

77

58/8

چاق

22

16/8

سبک

18

13/7

متوسط

110

84

سنگین

3

2/3

اکثریت افراد ( ،)%91/6به کلینیک دیابت مبتال به دیابت نوع 2

مردان ،سیگاری بودند .بیماران مراجعهکننده به کلینیک دیابت

مراجعه کرده بودند ،همچنین اکثریت برای نوع درمان ،از

به ترتیب از مراکز بهداشتی درمانی شهری ( ،)%44/3سپس مراکز

قرصهای خوراکی استفاده میکردند .هیچکدام از افراد دیابتی

بهداشتی درمانی روستایی ( )%35/9ارجاع شده بودند (جدول

مراجعـهکننده ،سـابقـه مصـرف مـواد مخـدر نداشتنـد ،اما  %6/1از

شماره .)2

جدول شماره  :2مشخصات مربوط به ویژگیهای دیابت بیماران و مشکالت آنها
متغیر
نوع دیابت بیماران
نوع درمان

تغییر وزن در یکسال اخیر بیماران دیابتی

دیابت نوع 1

11

8/4

دیابت نوع 2

120

91/6

تزریق انسولین

11

8/4

مصرف قرص

120

91/6

بدون تغییر وزن

71

54/2

کاهش وزن

43

32/8

افزایش وزن

17

13

دارد

7

5/3

ندارد

124

94/7

ندارد

123

93/9

قلبی  -عروقی

5

3/8

نوروپاتی

3

2/3

ندارد

123

93/9

دارد

8

6/1

مرکز بهداشتی درمانی روستایی

47

35/9

مرکز بهداشتی درمانی شهری

58

44/3

پایگاه بهداشتی

11

8/4

بیمارستان و مطب خصوصی

6

4/6

خانه بهداشت

9

6/9

مشکل در غذا خوردن

عوارض ناشی از دیابت

مصرف سیگار

مرکز ارجاع به کلینیک دیابت
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بیماران در طی یکسال گذشته دچار تغییراتی در مقدار وزن خود

اغلب بیماران از روغن مایع  %59/5استفاده میکردند و کمترین

شده بودند؛ بهطوریکه  %32/8بیماران دارای کاهش وزن و %13

مصرف روغن به ترتیب مربوط به مصرف روغن حیوانی ( )%2/3و

افزایش وزن داشتند %5/3 .افراد مورد مطالعه دچار مشکالتی در

روغن زیتون ( )%1/5بود.

غذاخوردن (مانند بیاشتهایی ،تهوع ،استفراغ ،ترشکردن ،دلپیچه و

جنسیت بیماران دیابتی و وضعیت تأهل با عملکرد مراقبتی ،ارتباط

نفخ) بودند .برخی از بیماران نیز دچار عوارض مزمن دیابت از جمله

معنیداری نداشت ( ، (p≥0/05اما سطح تحصیالت ،وضعیت اشتغال،

مشکالت قلبی  -عروقی ( )%3/8و نوروپاتی دیابتی ( )%2/3بودند.

وضعیت شاخص نمایه توده بدنی و نوع درمان با عملکرد خودمراقبتی،

هیچکدام از بیماران دچار عارضه پای دیابتی و قطع عضو مربوطه نشده

ارتباط معنیداری داشت (( (p>0/05جدول شماره .)3

بودند.
جدول شماره  :3تعیین ارتباط بین عملکرد خودمراقبتی و مشخصات دموگرافیک و زمینهای افراد تحت بررسی
میانگین±انحراف معیار

متغیر مورد بررسی
جنسیت

سطح تحصیالت

وضعیت اشتغال

نوع درمان

وضعیت تأهل

مرد

26/3 ±7/8

زن

24/9± 1

بیسواد

20/3±7/2

زیر دیپلم

25/6±9/5

دیپلم

20/5 ±7/5

تحصیالت دانشگاهی

20/8 ±2/9

شغل دولتی

19/6± 4/5

شغل آزاد

28/4± 7/9

بیکار

25/8± 1/3

خانهدار

25/3 ±1/0

طبیعی

31/1 ±9/5

اضافه وزن

25 ±7

چاق

19/6± 1

تزریق انسولین

22±1/8

مصرف قرص

25/9 ±7/9

مجرد

20 ±7/2

متأهل

25/4± 9/2

همسر مرده

33/5 ±2/5

pvalue
0/648

0/001

0/010

0/000

0/004

0/365

وضعیت خودمراقبتی بیماران دیابتی با میانگین  ،25/6متوسط بود.

فعالیت جسمانی ،همبستگی خوب بود ،ولی بین خودمراقبتی رژیم

سن بیماران دیابتی و مدت ابتال به بیماری دیابت (سال) با عملکرد

غذایی با مراقبت از پا ،همبستگی ضعیف بود .بین خودمراقبتی

خودمراقبتی بیماران دیابتی ،ارتباط معنیداری نداشت (.(p≥0/05

رژیم غذایی با خودمراقبتی تست قند خون و سیگار کشیدن،

خودمراقبتی کل با خودمراقبتی رژیم غذایی ،همچنین با

همبستگی وجود نداشت .بین خودمراقبتی فعالیت جسمانی با

خودمراقبتی فعالیت جسمانی؛ همبستگی خوب و با خودمراقبتی

مراقبت از پا ،همبستگی ضعیف و بین خودمراقبتی فعالیت جسمانی

مراقبت از پا دارای همبستگی متوسط بود ،ولی با خودمراقبتی

با سیگار کشیدن ،همبستگی وجود نداشت .همچنین بین

تست قند خون ،فقط همبستگی داشت و بین خودمراقبتی کل با

خودمراقبتی تست قند خون با مراقبت از پا و سیگار کشیدن ،و بین

خودمراقبتی سیگارکشیدن ،همبستگی وجود نداشت .همچنین بین

خودمراقبتی مراقبت از پا با سیگار کشیدن ،همبستگی مشاهده نشد

اجزای خودمراقبتی با هم ،از جمله خـودمـراقبتـی رژیم غـذایی با

(جدول شماره .)4
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جدول شماره  :4تعیین همبستگی بین عملکرد خودمراقبتی با اجزای خودمراقبتی
متغیر
خودمراقبتی کل

خودمراقبتی

خودمراقبتی

خودمراقبتی

خودمراقبتی

خودمراقبتی

(رژیم غذایی)

(فعالیت جسمانی)

(تست قند خون)

(مراقبت از پا)

(سیگار کشیدن)

**0/843

**0/834

**0/462

**0/672

0/164

**

0/542

0/011

**

0/565

خودمراقبتی رژیم غذایی

**

0/759

خودمراقبتی فعالیت جسمانی
خودمراقبتی تست قند خون
خودمراقبتی مراقبت از پا

0/127
**

0/233

0/096

0/024
-0/111
-0/046

خودمراقبتی سیگار کشیدن
**p<0/01

بخشهای مختلف خودمراقبتی (شامل خودمراقبتی درباره رژیم

نشد ،این یافته نیز با نتایج مطالعه نیکوگفتار ،پرهام و دالوری و

غذایی بیماران) با فعالیت جسمانی و خودمراقبتی درباره مراقبت از

همکاران همخوانی داشت ( .)18-20این یافته ،نشاندهنده این

پا ،ارتباط آماری معنیداری داشت ( .(p<0/05همچنین بین

مطلب است که وضعیت خودمراقبتی بیماران به عوامل متعددی

خودمراقبتی فعالیت جسمانی با رژیم غذایی ،تست قند خون و

بجز وضعیت تأهل ارتباط دارد .همچنین میانگین سنی افراد در این

مراقبت از پا ،ارتباط آماری معنیداری وجود داشت (.(p<0/05

مطالعه 51/8 ،سال بود که با نتایج مطالعات دیگر مانند نیکوگفتار،

بین خودمراقبتی تست قند خون با خودمراقبتی فعالیت جسمانی نیز

پریزاد ،حیدری و پرهام همخوانی داشت ( .)21،19،18در مطالعه

ارتباط آماری ،معنیدار بود ( ،(p<0/05اما خودمراقبتی درباره

حاضر بین جنسیت و سن با وضعیت خودمراقبتی ،رابطه آماری

مصرف سیگار با هیچکدام از اجزای عملکرد خودمراقبتی ،ارتباط

معنیداری مشاهده نشد که این یافته با نتایج مطالعات دیگر

معنیداری نداشت (.(p≥0/05

همخوانی داشت ( .)23،22جنسیت افراد مراجعهکننده در این
مطالعه تقریباً با هم برابر و نوع دیابت در این افراد نیز اغلب دیابت

بحث

نوع  2بود که این یافتهها با مطالعه پرهام و همکاران همخوانی

بیماری دیابت یکی از مهمترین مسائل سالمتی در جهان است که

داشت ( .)18در مطالعه حاضر افراد دیابتی که شاخص نمایه

با عوارض متابولیک و اختالالت درازمدت قلبی  -عروقی،

توده بدنی در محدوده طبیعی داشتند ،عملکرد خودمراقبتی بهتری

کلیوی ،چشمی و عصبی همراه است .شواهد متعدد نشان میدهد

نشان دادند و دیابتیهایی که دارای نمایه توده بدنی اضافه وزن و

خودمراقبتی یک عامل مؤثر برای پیشگیری از این عوارض در

چاقی بودند ،عملکرد خودمراقبتی ضعیفی در زمینه بیماری دیابت

بیماران دیابتی است ( .)11این مطالعه با هدف تحلیل رفتارهای

خود داشتند و اکثریت افراد در مطالعه دارای نمایه توده بدنی

خودمراقبتی در بیماران دیابتی شهر تویسرکان صورت گرفت.

چاقی و اضافه وزن ( )%75/5بودند که در نتیجه در مجموع ،میزان

براساس یافتههای پژوهش حاضر ،اکثر افراد مورد بررسی ،دارای

خودمراقبتی بیماران در این کلینیک در حد متوسط گزارش شد.

تحصیالت زیردیپلم بودند و بین وضعیت خودمراقبتی و سطح

وضعیت نمایه توده بدنی طبیعی با وضعیت خودمراقبتی ،از رابطه

تحصیالت ،ارتباط آماری معنیداری دیده شد؛ بهنحویکه افراد با

آماری معنیدار برخوردار بود که احتماالً بهعلت نگرش مثبت

تحصیالت زیردیپلم در زمینه رفتارهای خودمراقبتی ،وضعیت

آنها به موضوع خودمراقبتی و رعایت رژیم غذایی مؤثر بوده

نامناسبتری نسبت به سایر بیماران داشتند که این یافتهها با نتایج

است .در این مطالعه مدت ابتال به بیماری با عملکرد خودمراقبتی،

مطالعات متعددی همخوانی داشت ( )15-17و نشان میداد

ارتباط معنیداری نداشت .بدین صورتکه با افزایش مدت ابتال به

افزایش سطح تحصیالت بیماران میتواند باعث افزایش در

بیماری دیابت ،وضعیت خودمراقبتی بیماران تغییر مطلوبی نکرد.

آگاهی آنها درباره خودمراقبتی از بیماری گردد.

نتایج این مطالعه با پژوهشی که در آمریکا مبنی بر اینکه بیماران

در مطالعه حاضر ،اکثر بیماران متأهل بودند .بنابراین ،بین وضعیت

جوانتر و افرادیکه بهتازگی دیابت آنها تشخیص داده شده

تأهل و رفتارهای خودمراقبتی ،ارتباط آماری معنـیداری مشـاهده

است ،عملکرد بهتری دارند ،همخـوانی داشـت ( ،)24امـا با نتـایج
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مطالعه باقری و همکاران همخوانی نداشت ( .)25این احتمال

ارتباط آماری با سایر ابعاد خودمراقبتی ندارد .سیگارکشیدن در

وجود دارد در افراد دیابتی که مدت زمان زیادی از بیماری آنها

برخی موارد یک موضوع عادتی بوده و ترک آن اغلب برای

میگذرد ،بیماری عادی شده باشد و این بیماران دقت و توجه

بیماران سیگاری مشکل است و به عوامل مختلفی بستگی دارد .در

کافی نسبت به خودمراقبتی از بیماری خود نداشته باشند .همچنین

نهایت ،یکی از محدودیتهای اصلی این مطالعه مربوط به

باتوجه به اینکه اکثریت سواد باالیی ندارند ،لذا به منابع آموزشی

جمعیت مورد بررسی بود .شرکتکنندگان در این مطالعه از بین

مناسب دسترسی نداشته و بهعلت داشتن مشکالتی بهواسطه

بیماران تحت پوشش کلینیک دیابت انتخاب شدند .بنابراین،

مسنبودن و شرایط فیزیولوژیک ،از دسترسی کمتری به مراکز

احتمال دارد سوگیری داوطلب وجود داشته باشد .از طرف دیگر،

بهداشتی درمانی برخوردارند.

در مطالعه حاضر دادهها بهصورت خودگزارشدهی جمعآوری

نتایج این مطالعه نشان داد وضعیت خودمراقبتی بیماران دیابتی در

شد .بنابراین ،ممکن است عملکرد واقعی افراد را منعکس نکند.

کلینیک دیابت مطلوب نیست .در مطالعه شکیبازاده و همکاران

همچنین از نمونههای دردسترس جهت مطالعه استفاده گردید ،در

روی بیماران مبتال به دیابت نوع  2مراجعهکننده به درمانگاه دیابت

نتیجه به قابلیت تعمیمپذیری مطالعه جهت تمامی بیماران دیابتی

مرکز پزشکی خاص وابسته به بنیاد امور بیماریهای خاص

این شهرستان باید با احتیاط نگریسته شود.

مشخص گردید بیماران عملکرد بسیار ضعیفی در مجموع
رفتارهای خودمراقبتی دارند ( .)26در مطالعه محمودی نیز نتایج

نتیجهگیری

مشابهی گزارش شده است ( ،)27در تحقیقات باقریان و همکاران

نتایج این مطالعه نشان داد وضعیت خودمراقبتی بیماران دیابتی

در ایران Samuel-Hodge ،و همکاران در آمریکا ،اکثر بیماران از

شهر تویسرکان در سطح مطلوب و رضایتبخشی نبوده و این

نظر ابعاد مختلف خودمراقبتی در سطح خوب قرار داشتند

مسئله تحت تأثیر ویژگیهای زمینهای و دموگرافیکی آنها قرار

( .)29،28نتایج این مطالعه با مطالعات جوادی و همکاران ،محبی

دارد .با این وجود ،بیماران دیابتی جهت کنترل موفقیتآمیز

و همکاران و باجی و همکاران همخوانی نداشت ،این مطالعات از

بیماری خود نیازمند آگاهی و نگرش مناسب هستند؛ چراکه این

نظر ابعاد مختلف خودمراقبتی در سطح مطلوب قرار دارد

مسئله در جهت ارتقای عملکرد مناسب خودمراقبتی بیماران مؤثر

( .)30-32یکی از دالئل احتمالی این موضوع ،باالبودن سن اکثر

است .در مطالعه حاضر تعداد زیادی از بیماران کمسواد بودند که

افراد مورد مطالعه و داشتن تحصیالت زیردیپلم بوده است،

ممکن است آنها را در انجام صحیح مراقبت از بیماری با مشکالتی

بهطوریکه مشخص گردید وضعیت سواد ،ارتباط آماری

روبهرو کند.

معنیداری با وضعیت خودمراقبتی این بیماران دارد .همچنین بهنظر

در این زمینه میتوان در برنامههای ارتقای سالمت ،توجه بیشتری

میرسد که تفاوت در وضعیت خودمراقبتی بیماران در مطالعات

به امر خودمراقبتی افراد دیابتی با سطح سواد پایینتر داشت.

دیگر نیز ناشی از عوامل مختلفی از قبیل برنامههای آموزش

همچنین میتوان با همکاری سایر بخشها همچون رسانههای

خودمراقبتی به بیماران دیابتی ،میزان آگاهی و نگرش به

جمعی و بخش سالمت؛ برنامههای کامل و جامعی برای ارتقای

خودمراقبتی و چگونگی سنجش خودمراقبتی بیماران دیابتی

سطح خودمراقبتی افراد ایجاد کرد و البته این برنامهها میبایست

میباشد .این عوامل باعث میگردد بیماران دیابتی از نظر

برحسب گروههای سنی ،جنسی و تحصیالت و غیره صورت

خودمراقبتی در کشورها و حتی مناطق مختلف یک کشور با

گیرد .عالوه بر موارد ذکرشده ،افزایش حمایت روانی خانواده و

یکدیگر متفاوت باشند ( .)29یافتههای مطالعه حاضر نشان داد

جامعه از بیماران دیابتی میتواند تأثیر مهمی بر درک خودمراقبتی

فعالیتهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی در زمینههای رژیم

داشته باشد .بنابراین ،در راستای ارتقای آگاهی ،نگرش و

غذایی ،فعالیت جسمانی و تست قند خون و مراقبت از پا ،با هم

رفتارهای خودمراقبتی بیماران دیابتی ،باید آموزشهای

ارتباط آماری معنیداری داشته و بُعد خودمراقبتی سیگـار کشیـدن

برنامهریزیشده از جمله مداخالت آموزشی براساس تئوریهای
آموزش بهداشت و ارتقای سالمت صورت گیرد.
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