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 2گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
 9گروه آمار زيستي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
 3مرکز تحقيقات زيست فناوري دريايي خليجفارس ،پژوهشكده زيست پزشكي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
 4گروه داخلي ،بيمارستان سلمان فارسي بوشهر

(دريافت مقاله -22/29/92 :پذيرش مقاله)22/3/8 :

چكيده
زمينه :ديابت يكي از مشكالت جدي جهاني بوده و خودمراقبتي عامل مؤثري در کنترل آن ميباشد .يكي از عوامل مؤثر در خود مراقبتي
بيماران ديابتي ،حمايت اجتماعي است و با توجه به وجود منابع حمايتي گوناگون ،ضروري است تا منابع مؤثر در اين زمينه شناسايي
گردد .بنابراين هدف از اين بررسي شناسايي منابع حمايتي مؤثر در خود مراقبتي ميباشد.
مواد و روشها :اين مطالعه بر روي  323بيمار ديابتي که بهروش نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند ،انجام گرديد .نمونههايي که
شرايط ورود به مطالعه را داشتند اقدام به تكميل پرسشنامههاي استاندارد مربوط به خودمراقبتي و منابع حمايت اجتماعي بيماريهاي
مزمن نموده و بعد از جمعآوري اطالعات و ورود دادهها به نرمافزار آماري  SPSSويرايش  ،23بهمنظور بررسي منابع حمايتي مؤثر در
ابعاد مختلف خود مراقبتي از مدل رگرسيون خطي چندگانه استفاده گرديد.
يافتهها :از بين شش منبع حمايتي ،بيشترين حمايت توسط سه منبع سازگاري شخصي ،مراقبين بهداشتي و خانواده/دوستان ارائه شده بود
(ضريب تبيين  43درصد) .سازگاري شخصي پيشگويي کننده کليه جنبههاي خودمراقبتي بهجز کنترل قندخون بوده ،مراقبين بهداشتي
عامل مؤثري در خودتنظيمي و تعامل با مراقبين محسوب شده و خانواده/دوستان نيز پيشگويي کننده انطباق با بيماري ،خود تنظيمي و
تعامل با مراقبين بودند.
نتيجهگيري :بيماران ديابتي از منابع حمايتي بسيار اندکي جهت خود مراقبتي بهرهمند ميباشند و سازگاري شخصي با بيماري مهمترين
منبع حمايتي بوده و منابعي از جمله سياستها/رسانه ،محيط کار و سيستمهاي ارائه خدمات بهداشتي منبع حمايتي مؤثري در
خودمراقبتي نبودند .بنابراين ارائه اين منابع ممكن است در ارتقاء خود مراقبتي نقش مهمي داشته باشند.
واژگان کليدي :خودمراقبتي ،ديابت ،منابع حمايت اجتماعي ،ايران
* بوشهر ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،دانشکده بهداشت ،گروه آمار زيستی
E-mail: r.tahmasebi@bpums.ac.ir
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منابع حمايت اجتماعي مؤثر در خود مراقبتي بيماران ديابتي

سال شانزدهم /شماره  /3پاييز 2329

/ 952طب جنوب

مقدمه
است که بنا بر برآورد سازمان جهانی بهداشت تا سال

مفهومی متفاوتند ولی در عمل از يکديگر مستقل

 ،0202حدود  333ميليون نفر در سراسر جهان به اين

نيستند (.)9

بيماری مبتال خواهند شد ( .)1عوارض ديابت،

در دي گر مطالعات مشخص شده است که حمايت

هزينههای بهداشتی سنگينی را برای بيمار و جامعه

خانواده بيمار ،موجب انگيزه و بهبود خود مراقبتی در

در پی دارد (.)0

بيماران ديابتی میگردد ( 9و  .)12عالوهبر حمايت

بنابراين با توجه به شيوع روز افزون اين اختالل و

خانواده ،ارتباط نزديک پزشک و مراقبين بهداشتی با

هزينههای مربوط به آن کنترل بيماری ضروری است.

بيمار نيز در ارتقاء خودمراقبتی بيماران ديابتی مؤثر

عالوهبر مداخالت دارويی ،خودمراقبتی عامل مؤثری

شناسايی شده است ( 6و .)7

در کنترل ديابت بوده و حتی در برخی از مطالعات

شواهد تحقيقاتی در زمينهی تئوری اکولوژی-

مؤثرتر از مداخالت دارويی شناخته شده است ( .)3با

اجتماعی 1و تئوری حمايت اجتماعی بر اهميت انواع

اين وجود خودمراقبتی بيماری ديابت رفتار پيچيده و

و سطوح چندگانه حمايت داللت دارد .بهعبارتی

پر زحمتی است که اغلب نيازمند تغييرات اساسی در

عالوهبر خانواده و مراقبين بهداشتی ،ساير منابع

شيوه زندگی بوده و فاکتورهای گوناگونی آن را

حمايتی نيز در ايجاد حمايت مؤثر خواهند بود .بر

تحت تأثير قرار میدهد (.)4

اساس ديدگاه اکولوژی -اجتماعی ،منابع حمايت

يکی از مهمترين چالشها در اين زمينه شناسايی

اجتماعی دارای مدلی هرمی است که از قاعده به

فاکتورهای مؤثر در خودمراقبتی بيماران ديابتی است.

سمت رأس شامل سطوح فرهنگی ،0زمينهای ،3ارتباط

مرتبط با

نزديک 4و سيستم سازگاری شخصی 2میباشد که هر

خودمراقبتی در اين بيماران میتواند پايهای برای

يک از اين سطوح به دو صورت غيررسمی 6و

برنامهريزیهای آموزشی و نيز تضمين کننده موفقيت

رسمی 7است .عوامل غيررسمی از جمله مذهب و

اين برنامهها باشد .يکی از اين عوامل ،حمايت

اجتماع ،محيط فيزيکی اطراف ،خانواده و دوستان

اجتماعی است که بررسیهای انجام شده مؤيد تأثير

مربوط به سطوح مختلف فرهنگی ،زمينهای و ارتباط

مثبت آن بر جنبههای گوناگون خودمراقبتی میباشد

بوده و سياستها و رسانه ،محيط کار و سازمانهای

(.)2-8

مرتبط با خدمات بهداشتی ،همچنين مراقبين بهداشتی

تعاريف مختلفی از واژه حمايت اجتماعی ارائه شده

عوامل رسمی سطوح مختلف حمايت اجتماعی

است .بر طبق نظر هاوس ( )Hawseحمايت

میباشند .در سيستم سازگاری شخصی نيز چگونگی

شناخت

عوامل روانی -اجتماعی

اجتماعی عبارت است از محتوای کارکردی روابط،
که در چهار گروه از ساختارها شامل پشتيبانی
عاطفی ،حمايت مادی ،حمايت اطالعاتی و حمايت
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ديابت از اختالالت متابوليک با پيامدهای دراز مدت

ارزيابی طبقهبندی میشود .اين ساختارها از لحاظ

نوروزي و همكاران

منابع حمايت اجتماعي موثر در خود مراقبتي ديابت 959 /

بررسی میگردد (.)11

ديابت ( )10و پرسشنامه منابع حمايتی در

با وجود اهميتی که حمايت اجتماعی در خودمراقبتی

بيماریهای مزمن ( )11انجام گرفته و اطالعات

بيماران ديابتی دارد ،تاکنون تنها تأثير حمايت خانواده

مرتبط با ويژگیهای جمعيت شناختی نيز همزمان

و مراقبين بهداشتی بر بهبود عملکرد خودمراقبتی

توسط پرسشنامهای جداگانه تکميل گرديد .قبل از

بررسی شده و مطالعهای در زمينه اثرگذاری ساير

جمعآوری دادهها پرسشنامههای خودمراقبتی و منابع

منابع مختلف حمايتی در خودمراقبتی بيماران ديابتی

حمايتی فرايند روايی و پايايی را پشت سر گذاشتند،

و تأثير يا عدم تأثير اين منابع بر خودمراقبتی انجام

به اين ترتيب که ابتدا پرسشنامهها ترجمه و باز

نشده است .بنابراين محققي ن بر آن شدند تا مطالعهای

ترجمه شده و سپس توسط  6نفر از اساتيد آموزش

با هدف تعيين منابع حمايت اجتماعی مؤثر بر

بهداشت و پرستاری مورد بررسی قرار گرفتند .جهت

خودمراقبتی بيماران ديابتی در شهر بوشهر انجام

بررسی پايايی ،قبل از جمعآوری دادهها ،پرسشنامهها

دهند تا با شناخت منابع حمايتی مؤثر ،راهکارهايی

توسط  42نفر از بيماران تکميل و آلفای کرونباخ

جهت تقويت اين منابع و در نهايت ارتقاء

محاسبه شد که برای پرسشنامه منابع حمايتی  2/81و

خودمراقبتی بيماران ارائه نمايند.

برای خودمراقبتی ديابت  2/90محاسبه گرديد.
پرسشنامه خودمراقبتی ديابت ،رفتار خودمراقبتی را از

مواد و روشها

نظر  2بعد شامل انطباق با بيماری ( 12سوال با دامنه

در اين مطالعه مقطعی ،تعداد  396نفر بيمار ديابتی

نمره  ،)12-42خود تنظيمی ( 9سوال با دامنه نمره

بهروش نمونهگيری در دسترس ،از مراجعين به مطب

 ،)9-36تعامل با مراقبين بهداشتی و ديگر افراد مهم

متخصصين غدد و درمانگاه تخصصی وابسته به

( 9سوال با دامنه نمره  ،)9-36خود کنترلی قندخون

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر که ارائه دهنده خدمات

( 4سوال با دامنه نمره  )4-16و پيگيری درمانهای

درمانی به بيماران ديابتی میباشند ،انتخاب و مورد

تجويز شده ( 3سوال با دامنه نمره  )3-10طی 32

بررسی قرار گرفتند.

سوال با مقياس ليکرت چهار سطحی بررسی مینمايد

معيارهای ورود افراد به مطالعه دارا بودن سواد

( .)10پرسشنامه منابع حمايتی در بيماریهای مزمن

خواندن و نوشتن و رضايت جهت شرکت در مطالعه

با  00سوال ،حمايت از طريق منابع مختلف شامل

بوده و معيار خروج از مطالعه ،داشتن هر گونه

مراقبين بهداشتی ( 3سوال با دامنه نمره ،)3-12

اختالل ذهنی و ديابت بارداری بوده و از آنجايیکه

دوستان /خانواده /محيط اطراف ( 7سوال با دامنه

يکی از منابع حمايتی خانواده میباشد افرادی که

نمره  ،)7-32سياستها /رسانهها ( 3سوال با دامنه

بهصورت تنها زندگی میکردند ،نيز از مطالعه خارج

نمره  ،)3-12حمايت شخصی ( 3سوال با دامنه نمره

شدهاند .در ضمن تکمي ل پرسشنامه افراد کم سواد که

 ،)3-12سازمانهای مرتبط با خدمات بهداشتی (3

تنها سواد خواندن و نوشتن داشتند توسط کمک

سوال با دامنه نمره  )3-12و حمايت محيط کار (3

پژوهشگر انجام گرديد.

سوال با دامنه نمره  )3-12را با مقياس ليکرت پنج
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برخورد با بيماری و خودمراقبتی توسط خود فرد

جمعآوری داده ها توسط پرسشنامه خودمراقبتی

سال شانزدهم /شماره  /3پاييز 2329

/ 953طب جنوب

دادهها پس از جمعآوری توسط نرم افزار SPSS

بر اساس معنیداری ضرايب هر يک از منابع حمايتی

( )USA، Il، Chicago،SPSS Incويرايش  16مورد

با خودمراقبتی در مدل رگرسيون خطی ،از بين شش

تجزيه و تحليل قرار گرفتند .جهت تجزيه و تحليل

منبع حمايتی ،بيشترين حمايت توسط سه منبع

دادهها از آزمونهای آماری توصيفی و جهت تعيين

سازگاری

و

منابع حمايتی مؤثر در خودمراقبتی و نيز جنبههای

خانواده/دوستان ارائه شده بود ،بهطوریکه اين سه

مختلف خودمراقبتی از رگرسيون چندگانه گام به گام

منبع  43درصد تغييرات خودمراقبتی را بيان کرده و

استفاده شد .سطح معنیداری در اين مطالعه کمتر از

با اضافه شدن دو منبع سازمانهای مرتبط با خدمات

 2/22بوده است.

بهداشتی و حمايت محيط کار تنها  0درصد تبيين

يافتهها
در اين مطالعه  396بيمار ديابتی با دامنه سنی  12تا 91
سال با ميانگين سن  21/78±10/7سال شرکت نمودند.

شخصی،

مراقبين

بهداشتی

کنندگی مدل افزايش میيابد.
جدول  )2شاخص هاي توصيفي جنبههاي مختلف
خودمراقبتي و منابع مختلف حمايت اجتماعي بيماران ديابتي
شهر بوشهر سال 2322-22
(انحراف معيار)

ميانگين

حداقل

حداکثر

ميانگين طول مدت ابتال به بيماری در شرکت کنندگان

(02/7 )2/27

12

42

خودتنظيمی

(00/39 )4/47

9

36

تعامل با مراقبين بهداشتی

(02/27 )4/4

9

36

خود کنترلی قندخون

(11/77 )0/86

4

16

دانشگاهی داشتند .از نظر جنسيت 73/7 ،درصد (090

پيگيری درمانهای تجويزی

(12/26 )1/69

2

10

نفر) از شرکت کنندگان زن بودند.

مراقبين بهداشتی

(11/06 )0/03

3

12

خانواده/دوستان

(18/27 )2/43

7

32

سياستها و رسانهها

(7/16 )0/32

3

12

سازگاری شخصی

(9/43 )0/17

3

12

سازمانهای بهداشتی

(9/37 )0/1

3

12

حمايت محيط کار

(1/2 )3/47

3

14

جنبههاي مختلف

 8/10سال با انحراف معيار ( 7/27دامنه  1تا  )42بوده
است .از نظر وضعيت تحصيلی  76درصد ( 321نفر) از
دارای ديپلم و تنها  7/1درصد ( 08نفر) تحصيالت

 13/9با دامنه  38-137و ميانگين و انحراف معيار
نمره حمايت اجتماعی  26/79و  11/4با دامنه

منابع حمايتي

ميانگين و انحراف معيار نمره خودمراقبتی  92/2و

خود مراقبتي

بيماران تحصيالت زير ديپلم 16/9 ،درصد ( 67نفر)

انطباق با بيماری

 00 -96بود .ميانگين ،انحراف معيار و دامنه نمرات
مربوط به جنبههای مختلف خودمراقبتی و منابع

بنابراين اين دو منبع تنها نقش بسيار اندکی در

حمايت اجتماعی در جدول  1ارائه شده است.

خودمراقبتی ديابت دارند .سياستها و رسانهها نيز منبع

بهمنظور بررسی ارتباط بين هر يک از منابع حمايت

حمايتی برای رفتار خودمراقبتی بيماران ديابتی محسوب

اجتماعی و جنبههای مختلف خودمراقبتی ضريب

نمیگردد .بر اساس ضرايب سه منبع سازگاری

همبستگی پيرسون محاسبه گرديد .در جدول  0اين

شخصی ،مراقبين بهداشتی و خانواده /دوستان در مدل
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سطحی مورد سنجش قرار میدهد (.)11

ضرايب ارائه شده است.

منابع حمايت اجتماعي موثر در خود مراقبتي ديابت 954 /

نوروزي و همكاران

رگرسيونی برازش گرديده ،با افزايش يک واحد به هر

خانواده /دوستان) ميزان خودمراقبتی بهترتيب ،0/24

يک از سه منبع (سازگاری شخصی ،مراقبين بهداشتی و

 1/07و  2/87افزايش میيابد.

جدول  ) 9ضرايب همبستگي بين منابع حمايت اجتماعي و جنبههاي
سال 2322-22
جنبه هاي مختلف خودمراقبتي

اجتماعي

منابع حمايت

انطباق با بيماري

خود تنظيمي

تعامل با مراقبين

کنترل قندخون

تجويز شده

پيگيري رژيم

حمايتمراقبينبهداشتی

2/040

*

2/060

*

2/423

*

2/123

2/132

*

حمايتخانواده/دوستان

2/200

*

2/432

*

2/324

*

*

2/163

*

سازگاری شخصی

2/261

*

2/434

*

2/367

*

*

2/322

*

سياست ها /رسانهها

2/426

*

2/326

*

2/123

*

*

2/191

*

سازمانهای خدماتی

2/408

*

2/376

*

2/002

*

*

2/123

2/177

*

حمايت محيط کار

2/007

*

2/037

*

2/232

*

*

2/061
2/012
2/138
2/11

2/29

*()P>2/22

بر اساس ضريب تعيين تعديل شده 8بيشترين قدرت

تجويز شده  2/08افزايش میيابد.

تبيين کنندگی مربوط به جنبه انطباق با بيماری (48

منبع حمايتی ايجاد شده توسط مراقبين بهداشتی تنها

درصد) و کمترين قدرت تبيين کنندگی منابع حمايتی

بر خودتنظيمی و تعامل با مراقبين بهداشتی تأثير دارد

مربوط به جنبه پيگيری رژيم تجويز شده

و با افزايش يک واحد در اين منبع ،خود تنظيمی و

( 13درصد) میباشد.

تعامل با مراقبين بهترتيب  2/03و  2/73واحد افزايش

همچنين جهت تعيين منابع حمايتی مؤثر بر هر يک

نشان میدهد.

از جنبههای مختلف خودمراقبتی بيماران ديابتی از

حمايت خانواده/دوستان نيز بر سه جنبه از

تحليل مدلهای رگرسيونی خطی بهطور جداگانه

خودمراقبتی تأثير داشت و با افزايش يک واحد آن

استفاده گرديد (جدول .)3

ميزان انطباق با بيماری  ،2/43خودتنظيمی  2/4و

با توجه به نتايج تحليل آزمون ضرايب رگرسيون

تعامل با مراقبين بهداشتی  2/02بيشتر میشود.

خطی هر يک از مدلهای برازش شده ،منبع حمايتی

دريافت حمايت از سيستمهای ارائه دهنده خدمات

سازگاری شخصی بر انطباق با بيماری ،خود تنظيمی،

بهداشتی بر انطباق با بيماری ،خودتنظيمی و کنترل

تعامل با مراقبين بهداشتی و پيگيری رژيم تجويز شده

قندخون تأثير داشته و با افزايش يک واحد در اين

تأثير دارد بهگونهای که با تغيير يک واحد در اين

منبع ،موارد ذکر شده بهترتيب  2/38 ،2/44و 2/09

منبع حمايتی انطباق با بيماری  ،2/7خودتنظيمی

تغيير میکند.

 ،2/39تعامل با مراقبين بهداشتی  2/4و پيگيری رژيم
Adjusted
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مختلف خودمراقبتي بيماران ديابتي شهر بوشهر

سال شانزدهم /شماره  /3پاييز 2329

/ 955طب جنوب
جدول  ) 3برآورد ضرايب رگرسيون خطي جنبه هاي مختلف

با وجود معنیدار بودن ضرايب غير استاندارد

خودمراقبتي بيماران ديابتي شهر بوشهر سال 2322-22

رگرسيونی ذکر شده ،اين مقادير بسيار پايين و نشانه

خودمراقبتي

جنبههاي

اجتماعي

منابع حمايت

B

Beta

P Value

Adjusted
R2

سازگاریشخصی

انطباق با بيماری
خودتنظيمی
تعامل با مراقبين

سيستم خدماتی

2/444

2/184

2/222

خانواده/دوستان

2/432

2/177

2/222

محيط کار

2/160

2/111

2/223

سياست ها/رسانه

2/287

2/24

2/361

مراقبين بهداشتی

2/103

2/224

2/127

سازگاریشخصی

2/394

2/191

2/222

سيستم خدماتی

2/377

2/177

2/222

خانواده/دوستان

2/396

2/183

2/221

محيط کار

2/189

2/146

2/221

سياست ها/رسانه

2/132

2/271

2/128

مراقبين بهداشتی

2/006

2/113

2/21

سازگاریشخصی

2/422

2/ 0

2/222

سيستم خدماتی

2/123

2/121

2/328

خانواده/دوستان

2/023

2/10

2/219

قندخون

کنترل

محيط کار

2/208

2/200

2/630

سياست ها/رسانه

-2/016

-2/116

2/27

مراقبين بهداشتی

2/733

2/371

2/222

سيستم خدماتی

2/087

2/429

2/222

مراقبين بهداشتی

2/236

2/208

2/262

سازگاریشخصی

2/232

2/203

2/694

بحث
2/477

متأسفانه از منابع حمايتی بسيار اندکی در زمينه
خودمراقبتی بهرهمند بوده و سازگاری شخصی خود
2/30

و سيستمهای ارائه خدمات بهداشتی منبع حمايتی
2/070

2/162

خودتنظيمی را  2/19و پيگيری رژيم تجويز شده را
حمايتی

سياستها/رسانهها پيشبينی کننده هيچيک از
جنبههای خودمراقبتی در بيماران ديابتی نبود (جدول

http://bpums.ac.ir

فرد (سازگاری شخصی) منبع مهمی در درک بهتر
منوط به نگرشها و باورهای شخص میباشد (.)2

شده توسط محيط کار انطباق با بيماری را ،2/16

.)3

مؤثری در خودمراقبتی بيماران ديابتی نبودند.
رفتارها بوده و موفقيت و شکست هر برنامه آموزشی

بهطوریکه افزايش يک واحد در حمايتهای فراهم

2/22

پزشکان و تاحدودی خانواده و دوستان تنها منابع
از طرفی منابعی از جمله سياستها/رسانه ،محيط کار

میکند .محيط کار در انطباق با بيماری نيز تأثير داشته

افزايش

بي مار و در درجه بعد تعامل با مراقبين بهداشتی و
حمايتی بيماران محسوب میشود.

رژيم تجويز شده و خود تنظيمی را امکانپذير

میدهد.

با توجه به آنچه در قسمت يافتههای اين مطالعه ذکر
گرديد میتوان نتيجه گرفت که بيماران ديابتی

محيط کار امکان خودمراقبتی در جنبههای پيگيری

منبع

جنبهای مختلف خودمراقبتی میباشد.

بر اساس مدل رفتاری استفاده از سرويسهای
بهداشتی آندرسون ،9خصوصيات زمينهای و فردی
اشخاص ،تسهيل کننده و يا منعکننده استفاده از
خدمات بهداشتی میباشد و اين خصوصيات شامل
فاکتورهای قادر کننده ،مستعد کننده و نياز میباشند.
بر اساس اين مدل نگرشها ،باورها و سازگاری فرد
با بيماری جزء فاکتورهای مستعد کنندهای هستند که
استفاده از خدمات بهداشتی و در نهايت خودمراقبتی
فرد را تحت تأثير قرار میدهند ( 13و  .)14از طرفی
بر اساس نظريه يادگيری اجتماعی عالوهبر عوامل
بيرونی ،عوامل تعيين کننده درونی مانند ارزشها،
Anderson’s Behavioral Model of Health Services Utilization

9
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2/ 3

2/222

ضعيف بودن تأثير مطلق اين منابع حمايتی در
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نوروزي و همكاران

مؤثر میباشند ( )12که اين يافتهها با نتايج مطالعه

تقوي ت از جانب خانواده ،دوستان و اطرافيان به

حاضر که سازگاری شخصی را عامل مؤثری در اکثر

عملکرد تبديل شود که اين موضوع در راستای

جنبههای خودمراقبتی میدانست همسو میباشد.

يافتههای م طالعه بوده و نشاندهنده نقش ارزشمند

در يک مطالعه متا آناليز که توسط نوريس ()Norris

خانواده و اطرافيان در پيگيری خودمراقبتی است.

و همکاران انجام شده مشخص گرديد که ارتباط

بر اساس تئوری اکولوژی -اجتماعی ،عالوهبر

بي مار با آموزش دهندگان يا مراقبين بهداشتی،

سازگاری

و

پيشگويی کننده مهم بالينی در بهبود کنترل قندخون

خانواده/دوستان ،سياستگزاریها ،رسانه و سازمانها

در بيماران ديابتی بود ( .)16همچنين در مطالعه اليس

و سيستمهای ارائه دهنده خدمات ،عوامل حمايتی

( )Ellisو همکاران نيز تماس رودرروی بيمار با

مؤثری برای رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت میباشند

پزشک عامل مهم کنترل قندخون بيماران ديابتی بود

بهطوری که در مطالعه جسی -لی ( )Jessie-Leeو

( )17که همگی اين مطالعات و همچنين مطالعه

همکاران مشخص گرديد که تعامل سياستگزاریها و

حاضر بر اهميت و نقش اساسی رابطه مناسب

سيستمهای ارائه خدمات موجب دسترسی و ارتقاء

مراقبين بهداشتی با بي ماران جهت بهبود عملکرد خود

فعاليت بدنی در دانشآموزان مدارس میگردد (.)19

مراقبتی آنها تأکيد دارند.

همچنين در مطالعهای مشخص شده که رسانهها از

بر

اساس

نظريه

بندورا

جمله راديو و تلويزيون تأثير مثبتی در مشارکت زنان

( ،)Banduraبخش بزرگی از يادگيری انسان از راه

در فعاليت بدنی داشته و بهعنوان يک منبع حمايتی

مشاهده و تقليد اطرافيان صورت میگيرد .بر اساس

اعمال اثر میکنند ( .)4ولی متأسفانه بهدليل عدم وجود

يادگيری مشاهدهای ،اين نوع يادگيری میتواند

انجمن و يا سيستم دولتی ارائه دهنده خدمات آموزشی

موجب اکتساب رفتار ،بازداری پاسخ ،آسانسازی،

به بيماران ديابتی در استان بوشهر کليه بيماران،

آفرينندگی و غيره شود که همگی در شکلدهی رفتار

خدمات آموزشی بسيار جزيی در اين زمينه دريافت

افراد مؤثرند (.)18

کرده که جزء محدوديتهای اين مطالعه میباشد.

در تحقيقی مشخص شده که از نظر اکثريت افراد ،در

همچنين سياستگزاریهای کلی در مورد خودمراقبتی

صورتی که اعضای خانواده ،دوستان و اطرافيان ،رژيم

بيماران ديابتی در کشور وجود نداشته و رسانهها

غذايی سالمی را رعايت کنند ،پيروی از رژيم غذايی

بهويژه رسانههای استانی نسبت به مقوله ديابت و

سالم برای آنها نيز بسيار آسان خواهد شد ( .)12از

نحوه خودمراقبتی بيماران توجه چندانی ندارند ،از

طرفی به اعتقاد بندورا ،بعد از يادگيری رفتار ،برای

طرفی کمبود مطالعات پژوهشی داخلی و خارجی در

اينکه آموخته های فرد به عملکرد تبديل شود نياز به

زمينه اين جنبههای حمايتی نتيجهگيری در اين زمينه

عوامل تشويقی از جمله تقويت میباشد که میتواند

را مشکل نموده و نشانگر ضرورت انجام مطالعاتی

از طريق اطرافيان تأمين گردد ( .)18بنابراين بعد از

در اين زمينه بر روی بيماران مبتال به بيماریهای

اينکه رفتار خودمراقبتی در بيماران ديابتی از مراقبين

مزمن مختلف میباشد تا بتوان به درستی تأثير اين

http://bpums.ac.ir

شناخت

اجتماعی

شخصی،

مراقبين

بهداشتی
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باورها و انگيزه افراد نيز در حفظ و ايجاد رفتار سالم

بهداشتی آموخته شد بايد با الگوبرداری و نيز دريافت

2329  پاييز/3  شماره/سال شانزدهم

طب جنوب/ 952

.قانونگذاران برای بهبود خودمراقبتی ضروری است

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 7:00 +0430 on Tuesday June 22nd 2021

سپاس و قدرداني

 ولی با توجه به.منابع را مورد ارزيابی قرار داد
مشکالت و کمبودها در زمينه خودمراقبتی بيماران
ديابتی آنچه مشخص است اين میباشد که تنها تکيه

در پايان الزم است از کليه بيماران ديابتی که ما را در

،بر منابع حمايتی محدودی از جمله مراقبين بهداشتی

انجام اين مطالعه ياری نمودند کمال قدردانی

خانواده و نيز پيگيریهای خود بيمار نمیتواند در

.را نماييم

رفع مشکالت اين بيماران مؤثر گردد بنابراين توجهی
 رسانهها و،همگانی از طرف سيستمهای دولتی
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Abstract

Background: Diabetes is a serious problem and self- management is effective factor for diabetes control.
Social support is one of the important factors in diabetes self-management. In this study, purpose was
determination of effective support resources in self- management.
Material and Methods: Data were collected from a convenience sample of 396 diabetic patients, using selfmanagement and social support resources in chronic patient scales. For data analysis with SPSS version 16,
multiple linear regression models were used.
Results: Among six support resources, maximum support was provided by personal adaptation, health
provider, and family/ friends resources (R2= 43%). Personal adaptation was significant predictor for all of
self- management aspects except monitoring blood glucose. Health provider was effective factor in selfregulation and interaction with health provider, and family/ friend resource were significant predictors for
self- integration, self- regulation, and interaction with health provider.
Conclusion: Diabetic patients impart of poor resources for self- management. Personal adaptation was the
most important source of self- management and media/ policy, work place, and health organization supports
were not effective source for this purpose. Therefore, preparation of this resource may improve diabetes selfmanagement.
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