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مقاله پژوهشی

تبیین تجربه مادران مبتال به دیابت بارداری در مورد عوامل موثر بر
خودمراقبتی :یک مطالعه کیفی

1دانشجو ،دانشکده پرستاری و مامایی ،شعبه بین الملل ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران؛ 2گروه مامایی و بهداشت باروری،
دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران؛ 3گروه زنان و زایمان بیمارستان شهدای تجریش ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران؛ 4گروه آموزش و ارتقای بهداشت ،دانشکده بهداشت عمومی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران؛ 5گروه آمار
زیستی و اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،زنجان ،ایران.
تاریخ پذیرش95/5/17 :

تاریخ دریافت95/3/14 :

چکیده:
زمينه و هدف :دیابت شایعترین عارضه طبی دوران حاملگی میباشد .این بيماري یک مشکل بهداشتی در حال
افزایش در سراسر دنيا است .خود مراقبتی ،مهمترین عامل در كنترل بيماريهاي مزمنی مانند دیابت است .عوامل مختلفی
بهطور مستقيم و غيرمستقيم بر روي رفتارهاي مراقبت از خود در بيماران مبتال به دیابت مؤثر هستند كه شامل عوامل
بيولوژیکی ،روانی ،اقتصادي و اجتماعی ،فرهنگی و سيستمهاي مراقبت بهداشتی ،درمانی جامعه میباشند .هدف از
مطالعه حاضر تبيين تجربه مادران مبتال به دیابت بارداري در مورد عوامل مؤثر بر خودمراقبتی است.
روش بررسی :این تحقيق ،یک مطالعه كيفی از نوع تحليل محتوي قراردادي میباشد .براي جمعآوري دادهها از
مصاحبههاي عميق نيمه ساختاریافته فردي استفادهشده است .مصاحبهها بر اساس راهنماي مصاحبه انجام شد.
مشاركتكنندگان زنان باردار مبتال به دیابت بارداري با سن حاملگی بين هفتههاي  24-36هفته بارداري بوده كه به
مراكز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علومپزشکی شهيد بهشتی مراجعه كرده بودند .پس از انجام  12مصاحبه با
مشاركتكنندگان ،دادهها به اشباع رسيد .دادهها با شيوه تحليل محتواي متعارف مورد تحليل قرار گرفت .براي
ارزیابی درستی و قابليت اطمينان در مطالعه حاضر از  4مالک ارائهشده توسط لينکن و گوبا شامل اطمينانپذیري،
اعتبار و مقبوليت ،قابليت تصدیق یا تأیيدپذیري و انتقالپذیري استفاده شد .براي تجزیهوتحليل دادههاي كيفی در این
مطالعه ،از روش تجزیهوتحليل محتواي كيفی متعارف و نرمافزار  MAXQDA10استفاده شد.
یافتهها :تبيين تجربه مادران باردار منتهی به استخراج دو درونمایه موانع و تسهيلكنندههاي خود مراقبتی و 4
طبقه اصلی درماندگی ،مشکالت درک شده ،پذیرش بيماري و حمایت دیگران شد 13 .زیر طبقه نيز در قالب
طبقات اصلی قرار گرفتند .نتایج مطالعه نشان داد مادران جهت انجام اقدامات خود مراقبتی ،نياز به كسب
اطالعات بيشتر از طریق مراقبين سالمت و دریافت حمایتهاي بيشتر از جانب اطرافيان دارند .همچنين مشخص
گردید موانع و تسهيلكنندههاي خودمراقبتی ازنظر مادران در اغلب جوامع تقریباً مشابه است.
نتيجهگيري :با توجه به نتایج مطالعه ،نياز است اقدامات مناسب در جهت فرهنگسازي ،اطالعرسانی مناسب و
ارائه خدمات باكيفيت باالتر و مطلوبتر براي ارتقاء سطح سالمت و خود مراقبتی مادران مبتالبه دیابت بارداري
صورت گيرد.
واژههاي كليدي :دیابت بارداري ،خود مراقبتی ،تجربه ،تحليل محتوا.

مقدمه:
ديابت بارداري بهصورت اختالل تحمل گلوکز

به استفاده يا عدم استفاده از انسولين براي درمان ،بکار

که براي اولين بار در طي بارداري ايجاد يا تشخيص داده

مي رود .اين بيماري يک مشکل بهداشتي در حال

ميشود ،تعريف ميگردد ( .)1اين تعريف بدون توجه

افزايش در سراسر دنيا و يکي از شايعترين عوارض

*

نویسنده مسئول :تهران -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -تلفنE-mail: z.keshavarz@sbmu.ac.ir ،09123907712 ،

76

Downloaded from jcnm.skums.ac.ir at 1:58 +0430 on Sunday June 24th 2018
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ترانه امامقلی خوشهچین و همکاران

تبیین تجربه مادران مبتال به دیابت بارداری

حاملگي است .درواقع بروز ديابت در سير حاملگي ،در

نداشتن اطالعات کافي درباره بيماري و مشکالت مالي

طي سالهاي  1989تا سال  2002حدود %40

و اقتصادي روبرو هستند (.)13

جهانبين  1تا  %14گزارششده است ( .)2ميزان شيوع

مختلف ،ميتواند بر روي درک موانع و تسهيلکنندههاي

ديابت بارداري در ايران درمجموع %4/9 ،برآورد شده

خود مراقبتي در مورد بيماريها در هر کشور موثر

است .کمترين ميزان شيوع ديابت بارداري مربوط به

باشد ( .)14همچنين در بررسيهاي انجامشده اغلب

مطالعه انجامشده در کرمانشاه با ميزان  %0/7و بيشترين

مطالعات صورت گرفته در ايران درزمينهی ديابت نوع دو

ميزان شيوع آن مربوط به مطالعهاي در کرج با مقدار

بوده و مطالعات اندکي در مورد ديابت بارداري صورت

 %18/6بود (.)3

گرفته و تمامي پژوهشهاي انجامشده در اين زمينه نيز

اين بيماري عوارض نامطلوب فراواني ميتواند

بهصورت کمي بوده است .با توجه به اثرات مخرب و

در مادر و جنين ايجاد نمايد که شايعترين آنها

شديد ديابت و لزوم خود مراقبتي جهت حفظ و ارتقاء

عبارتاند از :ماکروزومي ،آسيبهاي حين زايمان،

سالمت مادر و جنين ،اين پژوهش با هدف تبيين تجربه

سزارين ،پلي هيدرامينوس ،پرهاکالمپسي ،اختالالت

مادران مبتال به ديابت بارداري در مورد عوامل موثر بر

هيپرکلسمي،

خودمراقبتي صورت گرفته است .نتايج اين مطالعه ميتواند

هيپربيليروبينمي) و باالخره عوارض ديررسي ازجمله

منجر به شناسايي بيشتر و بهتر عوامل تأثيرگذار بر خود

ابتالي مادر و فرزند وي به ديابت نو ع  2در آينده (-2،7

مراقبتي مادران مبتال به ديابت بارداري ،ارائه راهکارهاي

 .)4زنان مبتال به ديابت بارداري در معرض خطرات

مناسب و اقدامات الزم براي ارتقاء خودمراقبتي مادران

زيادي ازجمله ديابت نوع  2در آينده ميباشند که

مبتال به ديابت بارداري گردد.

متابوليک

نوزادي

(هيپوگليسمي،

ميتواند قابلپيشگيري باشد و يا حداقل به تأخير انداخته
شود و اين امر با تغيير شيوه زندگي امکانپذير است.

روش بررسی:

براي ايجاد اين تغييرات نياز است تا شناختي از موقعيت

اين پژوهش يک مطالعه کيفي از نوع

زنان مبتال به ديابت بارداري به دست آيد ( .)8ديابت

تحليلمحتوي است .جامعه پژوهش ،مادران باردار ايراني

بيماري مزمني است که جهت کنترل موثر و جلوگيري

 18–40ساله مبتال به ديابت بارداري با سن حاملگي بين

از پيشرفت بيماري و عوارض آن ،نيازمند رفتارهاي

هفتههاي  24-36هفته بارداري بودند که به مراکز

مراقبت از خود ميباشد ( .)10،9انجام رفتارهاي

بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد

خودمراقبتي سبب کاهش  %56از عوارض ناشي از

بهشتي مراجعه نموده و تمايل به شرکت در تحقيق را

ديابت ميشود ( .)11رفتارهاي خودمراقبتي ديابت شامل

داشتند .نمونهگيري بهصورت در دسترس و مبتني بر

رعايت رژيم غذايي مناسب جهت کنترل قندخون،

هدف با حداکثر تنوع ازنظر سن ،رتبه شغلي،

شرکت در فعاليتهاي بدني مناسب ،رعايت رژيم

تحصيالت ،تعداد بارداري وضعيت اجتماعي ،اقتصادي

دارويي و خودکنترلي قندخون بهمنظور تعديل رژيم

و تحصيالت انجام شد.

غذايي ورزش و مصرف دارو ميباشد ( .)12با اين

معيارهاي ورود به مطالعه عبارت بودند از :زنان

وجود مادران ،مبتال به ديابت بارداري با موانع و

باردار مبتال به ديابت تشخيص دادهشده در بارداري بين

چالشهاي فراواني ازجمله سختي کنترل و اندازهگيري

سنين  18-40سال ،سن حاملگي باالي  24هفته ،تحت

قندخون به دليل نياز به نمونههاي مکرر در طول روز،

درمان با انسولين و يا رژيمدرماني ،تمايل به شرکت در
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افزايشيافته است شيوع ديابت بارداري در نقاط مختلف

تفاوتهاي فرهنگي و اجتماعي در جوامع
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مطالعه ،داشتن سواد خواندن و نوشتن ،توانايي صحبت به

و حرکات بدن مشارکتکننده توجه نموده و در

زبان فارسي ،عدم ابتال به ديابت تشخيص دادهشده قبل

يادداشتهاي خود لحاظ نمود .اشباع دادهها پس از

از بارداري ،عدم وجود بيماري ديگري همراه با ديابت،

انجام  12مصاحبه حاصل شد.

اختالالت شناختي يا بيماريهاي رواني و عدم وجود

بهصورت دستنوشته درآمده و سپس بامطالعه دقيق

عوارض بارداري.

دستنوشتهها ،محقق تالش نمود تا عناصر ظاهري و

براي جمعآوري دادهها از مصاحبههاي

دروني آنها را دريافت نمايد .هر مصاحبه چندين بار

نيمهساختاريافته و عميق فردي استفاده شد .مصاحبهها بر

سمع گرديد تا درک عميقي از صحبتهاي

اساس راهنماي مصاحبه صورت گرفت .پس از انجام

شرکتکنندگان در ذهن محقق شکل گيرد .پس از

هماهنگيهاي الزم و کسب اجازه از دانشگاه ،مسئولين

بازخواني مکرر واحدهاي معنايي و پيامهاي اصلي

مراکز درماني و اخذ کد اخالق از کميته اخالقي

مشخص

بهدستآمده،

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (کد اخالق

خالصهشده و کدگذاري گرديد .در اين بخش ،هر

 )IR.SBMU.PHNM.1394.316جهت انجام مصاحبه،

کلمه و عبارت نوشتهشده ،بهعنوان واحد تجزيهوتحليل

از مشارکتکنندگان درخواست شد تا فرم رضايت

در نظر گرفته شد .براي ارزيابي درستي و قابليت اطمينان

آگاهانه را مطالعه و در صورت تمايل آن را امضاء کنند

در بخش کيفي مطالعه حاضر از  4مالک ارائهشده

و يا بهصورت شفاهي براي شرکت در مصاحبه اعالم

توسط لينکن و گوبا شامل اطمينانپذيري ،اعتبار و

آمادگي کنند .مصاحبهها در مکان و زماني که براي

مقبوليت ،قابليت تصديق يا تأييد پذيري و انتقالپذيري

مشارکتکنندگان راحت بود ،انجام شد .مصاحبه با

استفاده شد.

شدند .بخشهاي

متون

برقراري ارتباط و جلب اعتماد مشارکتکنندگان آغاز

در اين مطالعه جهت افزايش قابليت انتقال،

گرديد؛ سپس از آنها خواسته شد تا نيازهاي خود را در

پژوهشگر تالش کرد با توصيف واضح ،دقيق و هدفمند

بارداري توأم با ابتال به ديابت بازگو کنند .سواالت

فرآيند تحقيق و کارهاي انجامشده در مسير مطالعه،

بعدي بر اساس پاسخهاي اوليه افراد و راهنماي مصاحبه

امکان پيگيري مسير تحقيق و خصوصيات جمعيت

پرسيده شد .همچنين بر اساس نياز ،در ادامه مصاحبه از

موردمطالعه را براي ديگران فراهم کرده همچنين با

سواالتي نظير منظور شما چيست يا اگر ميتوانيد لطفا

روش بازبيني خارجي نتايج تحقيق به تعدادي از افراد با

بيشتر توضيح دهيد استفاده گرديد .در پايان مصاحبه ،از

مشخصات مشارکتکنندگان که در تحقيق شرکت

مشارکتکننده خواسته شد که اگر صحبتي مانده ،بيان

نداشتهاند .بهمنظور قضاوت آنها در مورد وجود تشابه

کند و سپس با او در مورد احتمال انجام مصاحبههاي

بين نتايج تحقيق و تجارب آنها ،ارائه شد .محقق با

بعدي ،اجازه گرفته شد .زمان مصاحبه بسته به شرايط و

حفظ مستندات در تمام مراحل پژوهش به تضمين

موقعيت مشارکتکننده متفاوت بود درواقع مدت

قابليت تأييد پژوهش کمک کرد .جهت حصول اين

مصاحبه وابسته به زمان رسيدن به اشباع دادهها و دريافت

معيار ،در اين تحقيق متن تعدادي از مصاحبهها ،کدها و

پاسخهاي افراد به سواالت پژوهش و هر مصاحبه حدودا

طبقات استخراجشده در اختيار همکاران پژوهشگر و

 30تا  60دقيقه بود .مصاحبهها با کسب اجازه از

تعدادي از اعضاي هيئتعلمي که با نحوه آناليز

مشارکتکنندگان ضبط و سپس کلمه به کلمه پياده شد

تحقيقاتکيفي آشنا و در تحقيق شرکت نداشتهاند،

و براي کنترل صحت آنها ،به تائيد مشارکتکنندگان

گذاشته ميشود تا ارزيابي توافق درباره معاني بين چند

رسيد .در ضمن در حين مصاحبه محقق به حاالت چهره

پژوهشگر بررسي شود.
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عدم مصرف هر دارويي در دوران بارداري ،فاقد

در ادامه کار ابتدا فايل صوتي مصاحبهها

ترانه امامقلی خوشهچین و همکاران

تبیین تجربه مادران مبتال به دیابت بارداری

تصميمات و فعاليتهاي پژوهشگر درباره چگونگي

اساتيد راهنما ،مشاور جهت تطبيق و اطمينان از همخواني

جمعآوري و تحليل دادهها انجامشده و همچنين کدهاي

طبقات با اظهارت شرکتکنندگان بررسي شد .براي

اوليه از تفسير تجارب شرکتکنندگان و مثالهايي از

تجزيهوتحليل دادههاي کيفي در اين مطالعه ،از روش

چگونگي استخراج درونمايهها و گزيدههايي از متن

تجزيهوتحليل محتواي کيفي متعارف و نرمافزار 10

مصاحبهها براي هر يک از درونمايهها ،ارائه شد.

 MAXQDAاستفاده شد.

در مطالعه حاضر محقق سعي کرد با انجام

یافتهها:

اقدامات زير بر اعتبار مطالعه بيفزايد -1 :انجام
مصاحبههاي عميق در جلسات متعدد و شرايط مختلف

تبيين تجربه مادران باردار منتهي به استخراج دو

(منزل ،محيط کار و  -2 ،)...بازبيني دستنوشتهها توسط

درونمايه موانع و تسهيلکنندهها در مورد خود مراقبتي و

مشارکتکنندگان ،براي تأييد صحت دادهها و کدهاي

چهار طبقه اصلي شامل :درماندگي ،مشکالت درکشده،

استخراجشده و يا اصالح آنها بدين ترتيب که بعد از

پذيرش بيماري و حمايت ديگران شد (جدول شماره .)1

کدگذاري هر مصاحبه آن را به شرکتکنندگان که در

 13زير طبقه نيز در قالب طبقات اصلي قرار گرفتند.

دسترس بودند بازگردانده تا از صحت کدها و تفاسير

ويژگيهاي جمعيت شناختي مشارکتکنندگان در

خود اطمينان حاصل گردد و کدهايي که بيانگر ديدگاه

جدول شماره  2خالصه گرديده است.

جدول شماره  :1درونمایه ،طبقات اصلی و فرعی برگرفته از مصاحبه هاي كيفی مادران باردار مبتال به
دیابت بارداري
درونمایه
موانع

زیر طبقات

طبقات اصلی

سختی كنترل دیابت

درماندگی

احساس ناتوانی
تالش بینتيجه
ناآگاهی
غفلت پزشکان و پرسنل

مشکالت درک شده

كنجکاوي و سرزنش اطرافيان
تنش هزینههاي درمانی
تسهيلكنندهها

اشتياق و تالش براي كسب اطالعات

پذیرش بيماري

اميدواري
سازگاري
حمایت اجتماعی

حمایت دیگران

اطالعرسانی مناسب
حمایت و تشویق خانواده
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جهت کسب قابليت اعتماد ثبت کامل و مداوم

آنان نيست اصالح شود .بازبيني محققين دادهها توسط
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جدول شماره  :2مشخصات دموگرافيک مشاركت كنندگان
كد

سن

تحصيالت

شغل

سن حاملگی

تعداد حاملگی

نوع رژیم

سابقه خانوادگی دیابت

نوع مراقبت

2

34

دیپلم

خانهدار

33

2

رژیم غذایی  +انسولين

منفی

دولتی

3

26

ليسانس

خانهدار

28

1

رژیم غذایی

منفی

خصوصی

4

28

سيکل

خانهدار

27

2

رژیم غذایی

منفی

دولتی

5

38

دیپلم

خانهدار

35

4

رژیم غذایی

منفی

دولتی  +خصوصی

6

28

چهارم ابتدایی

خانهدار

34

2

رژیم غذایی

منفی

دولتی

7

30

فوقليسانس

ماما

28

1

رژیم غذایی

مثبت

خصوصی

8

30

سيکل

كار شركتی

29

3

رژیم غذایی

منفی

دولتی

9

28

ليسانس

خانهدار

32

1

رژیم غذایی

منفی

دولتی  +خصوصی

10

30

ليسانس

كارمند

36

1

رژیم غذایی  +انسولين

مثبت

خصوصی

11

27

ليسانس

خانهدار

27

4

رژیم غذایی

مثبت

خصوصی

12

33

دیپلم

خانهدار

31

2

رژیم غذایی  +انسولين

منفی

خصوصی

در اين تحقيق ازنظر مشارکتکنندگان موانع در

درماني بود .مشارکتکنندهاي بيان ميکرد" :من بايد به

مورد خود مراقبتي عبارت بودند از درماندگي و

اين پزشک به ويزيت بدم برم پيش اون يکي پزشک هم

مشکالت .مشکالت ذکرشده عبارت بودند از:

ويزيت بدم اون پزشک چرا بايد من رو بفرست

کنجکاوي و سرزنش اطرافيان ،غفلت پزشکان و پرسنل

پزشک غدد اونم توي کلينيک" (خانم  27ساله ليسانس

و تنش هزينههاي درماني .درزمينهي کنجکاوي و

رژيم غذايي).

سرزنش اطرافيان يکي از مشارکتکنندگان گفت" :مثال

زير طبقات درماندگي عبارت بودند از :سختي

وقتيکه فهميدم قند دارم بعد مادر شوهرم گفت که

کنترل ديابت ،احساس ناتواني ،تالش بينتيجه ،ناآگاهي

آهان اون موقع که بايد پيشگيري ميکردي نکردي حاال

مشارکتکنندهاي در مورد دانش ناکافي و عدم

که ديگه گذشته" (خانم  28ساله ليسانس رژيم غذايي).

اطالعرساني مناسب ميگفت" :من خودم نميدونم حاال

يکي از مشارکتکنندگان درزمينهي غفلت

چي هست قندمو هر دو ساعت دو ساعت بگيرم يک

پزشکان و پرسنل گفت" :دچار خونريزي شدم رفتم

ساعت يک ساعت بگيرم ناشتا بگيرم" (خانم  28ساله

پيش پزشک دارو داد آزمايش ننوشت گفت حاال بذار

تحصيالت چهارم ابتدايي رژيم غذايي).

ببينيم بچه ميمونه يا نه من  2/5ماه ديابت حاملگي

در مورد سختي کنترل ديابت يک از مادران

داشتم اطالع نداشتم تو اون دو ونيم ماهه که مغز جنين

اظهار ميکرد" :ديدم همه دارن مي خورن ولي خودم

رشد کرده تکميلشده اگه ديابت حاملگي من تأثير

دارم يه چيز ديگهاي ميخورم داشت اعصابم به هم

گذاشته باشه روي مغز جنين کي جواب ميده " (خانم

ميريخت" (خانم  25ساله تحصيالت دوم راهنمايي

 27ساله ليسانس رژيم غذايي) .يکي ديگر از مشکالت

رژيم غذايي) .احساس ناتواني يکي ديگر از نگرشهاي

ذکرشده توسط مشارکتکنندگان تنش هزينههاي

منفي خود مراقبتي بود .يکي از مشارکتکنندگان در
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1

25

دوم راهنمایی

خانهدار

32

3

رژیم غذایی

منفی

دولتی

ترانه امامقلی خوشهچین و همکاران

تبیین تجربه مادران مبتال به دیابت بارداری

اين زمينه گفت" :ديدم دارم ضعف ميکنم دارم ميميرم

دارم ولي مثال به من بگن که اين بعدا چه عوارضي داره

از گرسنگي بذار بخورم اگر چيزيمم شد فوقش

اينجور چيزها رو دوست دارم خودم از نظر حرف

ميميرم" (خانم  38ساله ديپلم رژيم غذايي).

گرفتن از ديگران رو دوست دارم" (خانم  25ساله
تحصيالت دوم راهنمايي رژيم غذايي).

تعداد کمي از مشارکتکنندگان برخالف
ميتوانند بهخوبي اقدامات مراقبتي را انجام دهند .در اين

مادران بيان ميکردند عالقهاي به کسب اطالعات ندارند

رابطه يکي از مشارکتکنندگان ميگفت" :خودم ميشم

زيرا افزايش اطالعات از عوارض بيماري سبب استرس

دکتر خودم چون ازنظر خودم دکتر خودم هستم .مثال

بيشتر در آنها خواهد شد" .کتاب ديابت حاملگي رو

آالن بخوام برم دکتر سعي ميکنم خودم خودم را درمان

آقاي دکتر دادن اصال باز نکردم چون هرچي ندونه آدم

کنم تا يه کس ديگه من را درمان کنه" (خانم  25ساله

راحت تره" (خانم  26ساله ليسانس رژيم غذايي).
برخي از مادران به آينده اميدوار بودند و عقيده

تحصيالت دوم راهنمايي رژيم غذايي).
يکي از مشارکتکنندگان از تالش بينتيجه

داشتند اين مشکالت پس از زايمان خاتمه خواهد يافت؛

خود ناراحت بوده و بيان ميکرد" :قندت هي باال پائين

بنابراين اظهار ميکردند که ميتوانند و بايد در اين دوره

ميشه اعصابت خورد ميشه هي ميگي من که اينهمه

کوتاه اقدامات درماني و مراقبتي را انجام دهند تا دوره

رعايت کردم با اون حال تا جايي که جا داشته رعايت

بارداري خاتمه يابد .در مورد اميد به آينده يکي از

کردم چرا بايد باال باشه" (خانم  34ساله ديپلم رژيم

مشارکتکنندگان ميگفت" :مثال من اونجا بيمارستان که

غذايي  +انسولين).

بستري بودم همتختيم با من بود به من ميگفت :چطور تو

در اين تحقيق از نظر مشارکتکنندگان

اينقدر خوشحالي ناراحت نيستي همچين مشکلي داري

تسهيلکنندهها در مورد خود مراقبتي عبارت بودند از

ميگفتم :براي اينکه مشکل من دائمي نيست" (خانم 25

پذيرش بيماري و حمايتها اطالعرساني به مادران در

ساله تحصيالت دوم راهنمايي رژيم غذايي).

مورد ديابت توسط پزشکان و ساير مراقبين سالمت به

برخي از مشارکتکنندگان نيز برخالف ديگران

مادران در برخي زمينهها کافي و مناسب و در برخي

دچار ياس و نااميدي شده بودن در اين رابطه يکي از

موارد ناقص و ناکافي بوده است و مادران عالقه داشتند

مادران اظهار ميکرد" :فکر ميکردم که تموم شد

تا اطالعات بيشتري را کسب نمايند .در مورد عوامل

همهچيز تموم شد ولي بعدش به خودم اومدم" (خانم 30

تأثيرگذار بر ايجاد و کنترل ديابت بارداري برخي از

ساله فوقليسانس رژيم غذايي)" .خوب آدم يه کم

مادران اطالعاتي را کسب کرده بودند و اکثريت آنها

افسرده ميشه تو روحيهاش تأثير ميذاره" (خانم  34ساله

از تأثير عوامل روحي ،رواني و استرس بر ميزان و کنترل

ديپلم رژيم غذايي  +انسولين).

قند خون آگاهي داشتند .اکثريت مشارکتکنندگان

اغلب مادران سعي کرده بودند با شرايط تطابق

اشتياق زيادي براي کسب اطالعات در مورد جنبههاي

پيدا کنند و با وضعيت ايجادشده سازگار شوند .در اين

مختلف بيماري ديابت داشتند .بسياري از مادران مبتال به

زمينه دو نفر از مشارکتکنندگان اظهار ميکردند:

ديابت عالقه داشتند اطالعاتي در مورد عوارض مادري

"حاال انسولين رو عادت کردم ميزنم" (خانم  34ساله

و جنيني ديابت ،نحوه درمان و خود مراقبتي ،آينده

ديپلم رژيم غذايي+انسولين)" .من هم رفتم حتي از

بيماري و غيره کسب نمايند .صحبتهاي يکي از

شيرينيهاي مخصوص ديابتيها روگرفتم البته مزه خوبي

مشارکتکنندگان در مورد اشتياق براي کسب اطالعات

نداشت ولي مجبور بودم تحملکنم" (خانم  30ساله

بيشتر عبارت بود از" :خوب دوست دارم بدونم که چي

فوقليسانس رژيم غذايي).
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ديابتيها حساب ميشي" (خانم  34ساله ديپلم رژيم

برخالف اکثريت افراد برخي عقيده داشتند

غذايي  +انسولين).

نميتوانند با شرايط تطابق پيدا کنند در اين زمينه يکي از
مشارکتکنندگان دررابطه با تزريق انسولين ميگفت:

بحث:

اگر قرار بود انسولين تزريق کنم ،اصال نميتونستنم از
غذايي) .اکثريت مادران بيان کردند که از جانب

بارداري براي خودمراقبتي در برخي موارد مثبت و در

خانواده حمايت ميشوند .در اين زمينه يکي از مادران

بعضي موارد منفي بوده است .ناآگاهي و عدم

بيان ميکرد" :البته شوهرم حامي خيلي خوبيه خيلي من

اطالعرساني کافي يکي از تجربيات منفي در مورد

رو دلداري مي ده و ميگه اصال بد فکر نکن مثبت فکر

ديابت بود Greenhalgh .و همکاران Van Ryswyk ،و

کن" (خانم  30ساله فوقليسانس رژيم غذايي).

همکاران Yee ،و همکاران ،باللي ميبدي و همکاران،

تعداد اندکي از مشارکتکنندگان نيز بيان

 ،Doranعبدلي و همکاران نيز به نتايج مشابهي دست

کرده بودند که از حمايت کافي خانواده برخوردار

يافتند و آگاهي مادران از ديابت بارداري ،نحوه پيگيري

نبودند .بهعنوان نمونه يکي از مشارکتکنندگان در اين

پس از زايمان ،خطر ابتال و نحوه پيشگيري از ديابت نوع

رابطه گفت" :خيلي افسرده شدم دوست دارم اطرافيان و

دو را ضعيف و کمبود اطالعات را بهعنوان يکي از

دوستام بيشتر حمايتم کنند" (خانم  38ساله ديپلم رژيم

موانع خود مراقبتي ذکر گزارش کردند ( .)14-19يکي

غذايي) .عالوه بر حمايت خانواده و اطرافيان بسياري از

ديگر از مشکالت اساسي بيماران در اين مطالعه عدم

مشارکتکنندگان نياز به حمايت اجتماعي را نيز مطرح

اطالعرساني مناسب و آموزش ناقص در رابطه با

کردند .آنها عقيده داشتند پزشک و پرسنل نيز بايد در

ديابت بود .اغلب مشارکتکنندگان بيان نمودند که

اين موقعيت بهخوبي کمک کند و مراقبتهاي مناسب

اطالعرساني بهخوبي انجام نشده است .يافتههاي

به آنها ارائه دهند .برخي از مادران از راهنماييها،

مطالعات ديگران در ساير کشورها نيز همراستا با يافته

برخورد و مسئوليتپذيري پزشک و پرسنل رضايت

مطالعه حاضر بود.

داشتند .درزمينه حمايت و رضايت از پزشک و پرسنل

در اين مطالعات نيز مشارکتکنندگان قسمتي از

يکي از مادران اظهار ميکرد" :خدا رو شکر تا اآلن که

اطالعات را از پزشکان و مراقبين بهداشتي و بخشي از

اومدم همه باهم خوشبرخورد بودن حتي بستري هم که

آن را از اطرافيان و وسايل ارتباطجمعي کسب کرده

بودم خوب بودن مهربون بودن بهم ميرسيدن" (خانم

بودند .بيشترين اطالعات ارائه عالوه بر اين مادران اظهار

 34ساله ديپلم رژيم غذايي  +انسولين).

کرده بودند اطالعات الزم در مورد  GDMبا تأخير به

در زمينهي اطالعرساني مناسب از عوامل

آنها دادهشده است ()20-23؛ لذا ارائه اطالعات کافي

تأثيرگذار بر کنترل ديابت يکي از مشارکتکنندگان

توسط مراقبين سالمت و رسانههاي جمعي درزمينه خود

اظهار ميکرد " :خودم رعايت ميکنم اصل قند هم

مراقبتي ضروري به نظر ميرسد .سختي کنترل ديابت

آرامش و با آرامشداشتن و کنترل کردن قند مياد

يکي ديگر از موانع فردي بود که در مطالعه حاضر

پائين" (خانم  25ساله تحصيالت دوم راهنمايي رژيم

توسط اکثريت مادران ذکرشده بود .يافته هاي چندين

غذايي) .بعضي از مادران آموزش و اطالعاتي در مورد

پژوهش ديگر نيز با پژوهش حاضر همخواني دارد .در

ديابت را از طريق پزشکان و مراقبين سالمت در کسب

اين پژوهشها نيز مادران رژيم غذايي را سخت،

کرده بودند .در اين مورد يکي از مادران بيان کرد:

استرسزا و نااميدکننده اعالم کرده بودند .برخي از زنان

"يک سري دکترها گفتن به سن  40سالگي برسي جزو

عقيده داشتند که حاملگي سبب شده تا اين رژيم سخت
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نظر روحي قبول کنم (خانم  27ساله ليسانس رژيم

در مطالعه حاضر تجربه مادران مبتال به ديابت

ترانه امامقلی خوشهچین و همکاران

تبیین تجربه مادران مبتال به دیابت بارداری

را براي کنترل ديابت در پيش بگيرند .زنان اعالم کرده

ميکنند که نتايج مطالعات فوق بامطالعه حاضر

بودند که هميشه گرسنه هستند اما مسئوليت ،تعهد و

همخواني دارد (.)30،25،24،21

خاطر سالمت فرزندشان اين سختي و ازخودگذشتگي را

در اين تحقيق توسط برخي از مشارکتکنندگان

براي کنترل  GDMتحمل نمايند (.)24-28،14،1

ذکرشده بود احساس ناتواني بود Neufeld ،Yee.و

مادران مبتال به ديابت در اين مطالعه يکي از

 Perssonنيز در مطالعه خود به چنين نتيجهاي دستيافته

مشکالت خود مراقبتي را مشکالت اقتصادي ذکر کرده

بودند و يکي از موانع خود مراقبتي ذکرشده احساس

بودند .در اين راستا  Kaptein ،Vanو  Yeeنيز بيان

ناتواني در کنترل ديابت بوده است .آنها بيان کردهاند،

داشتهاند زناني که داراي مشکالت اقتصادي بودند اغلب

به نظر برخي از مادران کنترل ديابت يک وظيفه

براي دسترسي به مراقبتهاي بهداشتي با موانعي روبرو

عظيمي بود که آنها نميتوانستند آن را انجام

بودند .مادران اين موانع را ،فقدان بيمه و مخارج زيادي

دهند ( .)28،25،16تسهيلکنندههاي خود مراقبتي در

که بايد خود بيمار بپردازد ،اعالم کرده بودند .برخي از

مادران مبتال به ديابت بارداري شامل اشتياق براي

GDM

کسب اطالعات ،دانستهها ،اميدها ،حمايت اجتماعي،

زنان ترجيح ميدادند که مراقبتهاي حاملگي و

بهجاي اينکه در مکانهاي متفاوت و جدا از هم صورت

اطالعرساني مناسب و حمايت و تشويق خانواده بود.

گيرد در يکجا جمع شود (.)29،23،16،15

اغلب مشارکتکنندگان در اين تحقيق بيان نموده

برخي از مادران از کنجکاوي و سرزنش ديگران

بودند که از سوي خانواده حمايت ميشوند و از اين

در مورد ابتال به ديابت شاکي بودند .مطالعات متعددي

مسئله راضي بودند و عقيده داشتند که حمايت و

نيز در اين زمينه به نتايج مشابهي دستيافته و بيان

نظارت خانواده سبب ميشود تا آنها بهتر بتوانند

کردهاند زنان گاهي احساس ميکنند به خاطر تشخيص

شرايط را تحمل کنند .مطالعات متعددي نيز در اين

ديابتشان ايزوله شدهاند .آنها احساس ميکنند که تعداد

زمينه به نتايج مشابهي دستيافته و بيان کردهاند که

بسيار کمي از مردم در مورد ديابت اطالعات دارند زيرا

حمايت اعضاي خانواده و دوستان بر توانايي و اقدام

ديابت يک بيماري غيرقابل مشاهده است .زنان بيان

زنان بر انتخاب شيوه زندگي سالم تأثير ميگذارد؛ زيرا

ميکنند که  GDMسبب آسيب به موقعيت اجتماعي

اين افراد به مادر در تحمل سختيها و خود مراقبتي

آنها شده است زيرا غذايي که سرو ميشود براي آنها

کمک ميکنند .مشارکتکنندگان بهاتفاقآرا بيان

مناسب نيست و در زمان مناسبي که آنها بايد غذا

کرده بودند که حمايت عاطفي در کاهش استرس و

بخورند سرو نميشود .برخي از زنان بيماري خود را

اضطراب آنها در مورد  GDMبسيار مهم بوده است.

پنهان ميکنند و همان غذاهايي را که ديگران ميخورند

همچنين حمايت عاطفي در انجام اقدامات خود مراقبتي

صرف ميکنند و آرزو ميکنند که تأثير بدي بر روي

روزانه آنها مانند رعايت رژيم غذايي ،اندازهگيري

سالمت آنها نداشته باشد .درصورتيکه برخي ديگر

قندخون و ورزش بسيار کمککننده بوده است؛

بيماري خود را ابراز مينمايند زيرا فکر ميکنند که

بنابراين در مداخالت آموزشي بايد به نقش مهم و

مجبورند از فرزند خود محافظت کنند .همچنين برخي از

حساس خانواده در مورد رفتارهاي بهداشتي پيشگيرانه

پژوهشگران بيان کردند که داشتن  GDMيک انگ

توجه شود (.)31-33،27،25،23

است که سبب خجالت زنان شده و برچسب فرد ناسالم

يکي ديگر از تسهيلکنندههاي خود مراقبتي در

را به آنها ميزنند؛ بنابراين اين زنان به خاطر خجالت

اين مطالعه حمايت اجتماعي بوده است .يافتههاي مطالعه

کشيدن و واکنش منفي ديگران وضعيت خود را پنهان

پژوهشهاي ديگر نيز با پژوهش حاضر همخواني دارد.
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التزام سبب تقويت اين فکر در آنها ميشود که بايد به

از مشکالت ديگري که بر سر راه خود مراقبتي

مجله بالینی پرستاری و مامایی /دوره  ،5شماره  /4زمستان 1395

اجتماعي درک شده با رفتارهاي خود مراقبتي همبستگي

و ديابت نوع  2گزارش کردند ( .)33،32،16در اين

مثبت و معنيدار وجود داشته است و فقدان حمايت

زمينه خديوزاده مينويسد :عدم وجود دستورالعمل

اجتماعي بهعنوان يک فاکتور خطر مهم سالمت مادر در

استاندارد درزمينه مديريت ديابت بارداري و فقدان منابع

دوران بارداري ميباشد و اثرات زيان باري بر پيامدهاي

مالي بهمنظور تأمين خدمات درماني به مادران مبتال به

بارداري دارد .زنان در موردحمايت متخصصين و

ديابت بارداري ،مانعي ديگر بهمنظور بهبود وضعيت اين

مراقبين سالمت ،تجربيات کامال متفاوتي داشتند و از

بيماران است .مطالعات به کمهزينه بودن آموزش

عالي تا ضعيف آن را برآورد کرده بودند .در برخي از

خودمراقبتي اذعان کردهاند ( .)38از موارد ديگري که

مطالعات زنان مبتال به ديابت بارداري خودمراقبتي،

سبب تسهيل خود مراقبتي ميشود و در اين مطالعه به آن

حمايت اجتماعي درک شده و استرس کمتري را تجربه

دستيافتهايم آگاهي و دانستههاي مادران بوده است.

ميکردند .زناني که بهطور مناسب توسط متخصصين

تحقيقات متعددي چنين نتايجي دستيافتهاند .يکي از

حمايت ميشوند احساس ميکنند که توانايي و امکان تغيير

عوامل ارتقاء دهنده و تسهيلکننده خود مراقبتي در

و ارتقاء سبک زندگي خود را دارند (.)34-36،21،5

مادران مبتال به ديابت آگاهي و آشنايي با بيماري و

همانطور که  Levinمينويسد :خودمراقبتي ،عمل

روشهاي خود مراقبتي است .دانش ديابتي پس از طول

سنجيدهاي است که براي پاسخ به نيازهاي ايجاد شده

مدت ابتال به ديابت قويترين عامل پيشگوييکننده در

توسط بيماري انجام ميشود .اين رفتار از طريق تعامل و

انجام رفتارهاي خود مراقبتي بود .اين محققان معتقدند

ارتباط با گروههاي بزرگ اجتماعي کسب ميشود (.)37

بين رفتارهاي خودمراقبتي و دانش ديابتي ارتباط

لذا پرسنل بهداشتي درماني بايد عالوه بر حمايت مناسب

معنيدار وجود دارد و بنابراين ميزان آگاهي ،نگرش و

از مادران ديابتي بايد خانوادهها را از نقش مهم حمايت

عملکرد زنان در مورد ديابت بارداري در پيشگيري،

اجتماعي جهت خود مراقبتي مطلوب اين بيماران آگاه

تشخيص زودرس و کاهش عوارض آن موثر خواهد

نمايند .در مطالعه حاضر بسياري از مادران اشتياق زيادي

بود (.)39-41،32،20،16

براي کسب اطالعات درزمينهي ديابت داشتند و از منابع

يکي ديگر از نگرش هاي مثبت درزمينه خود

گوناگون اين اطالعات را جستجو و کسب کرده بودند.

مراقبتي،

از

 Bieda ،Shanshanو  Vanنيز در مطالعات خود اشتياق

مشارکت کنندگان عقيده داشتند اين مشکل گذرا

به شرکت در برنامههاي آموزشي با وجود موانع فراوان

بوده و پس از زايمان از بين خواهد رفت بنابراين بيان

در بين مادران ديابتي اشاره کردند.

کردند اين چند ماه را تحمل کرده و اقدامات خود

اميد

به

آينده

بود،

برخي

برخي از مشارکتکنندگان در مطالعه حاضر از

مراقبتي را جهت حفظ سالمت فرزند خود انجام

منابع مختلف براي کسب اطالعات استفاده کرده

خواهند داد Hjelm .و همکاران نيز در گزارش تحقيق

بودند .مشارکتکنندگان در مطالعات ،Shanshan

خود بيان کردهاند ،زناني که به کلينيک هاي پره ناتال

 Biedaو  Vanنيز از منابع مختلفي اطالعات موردنياز

مراجعه کرده بودند عقيده داشتند  GDMيک مشکل

خود در مورد ريسک ابتال به ديابت نوع  2ازجمله

گذار است و اين زنان اين مشکل را در مقايسه با

متخصصين سالمت و اعضاي فاميل خود کسب

مراقبت شوندگان در کلينيکهاي ديابت و غدد،

نمودند ( .)33،32،16استفاده از منبع متعدد جهت کسب

خيلي جدي تلقي نمي کردند .اين محققين تفاوت

اطالعات موردنياز توسط برخي از واحدهاي پژوهش

عقيده زنان در مورد ديابت بارداري را به نوع مراقبت

گزارش شده استShanshan ،Bieda ،Van Ryswyk .

از آن ها و شخصيت زنان نسبت مي دادند (.)26
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در اين پژوهشها نيز بيانشده است بين حمايت

نياز به آگاهي سازي عمومي در مورد ارتباط بين GDM

ترانه امامقلی خوشهچین و همکاران

تبیین تجربه مادران مبتال به دیابت بارداری

کشف درمانهاي جديد و درمان قطعي ديابت اميدوار

مي رسد که تسهيل کننده و موانع خود مراقبتي در

بودند .عبدلي و همکاران اميد را بهعنوان يکي از

کشورها و فرهنگ هاي متفاوت ،تقريبا يکسان و

تسهيلکنندههاي خودمراقبتي در افراد مبتال به ديابت نوع

مشابه باشد و فرهنگ و قوميتي در تسهيل و يا ايجاد

دو ذکر کردهاند و اميد به آينده پيامدي مهم و فاکتور

مانع در خود مراقبتي بيماري ديابت نقشي نداشته

کليدي در توانمندي اين بيماران معرفي کردهاند (.)19

باشد ،لذا تدوين و استفاده از پروتکل هاي خود

البته در مطالعه حاضر برخالف نتايج مطالعه عبدلي و

مراقبتي استاندارد جهت بيماران ديابت بارداري

همکاران ،مادران مبتال به ديابت بارداري منتظر

ضروري به نظر مي رسد.

درمانهاي جديد نبودند بلکه معتقد بودند ديابت
بارداري يک وضعيت موقتي بوده و پس از زايمان از

نتیجهگیری:

بين خواهد رفت و اميد به بازگشت سالمتي خود داشتند.

با توجه به نتايج پژوهش و کمبود اطالعات

اين تفاوت ديدگاه مشارکتکنندگان در دو مطالعه

مادران در مورد بيماري و نياز مادران به حمايتهاي

متفاوت بودن نوع ديابت در دو مطالعه است.

خانوادگي و تخصيصي ،انجام اقداماتي جهت تأمين

اطالعرساني مناسب يکي ديگر از علل نگرش مثبت به

نيازهاي حمايتي و آموزشي مناسب بر اساس نيازهاي

بيماري و تسهيلکنندههاي خود مراقبتي در اين مطالعه

افراد درزمينهي ديابت بارداري به مادران مبتال و

بود .نتايج اين مطالعه نشان داد بسياري از خانمهاي

خانوادههاي آنها ضروري هست .همچنين نياز است تا

مشارکتکننده در اين مطالعه از عوارض پري ناتال

اقدامات الزم در جهت رفع موانع موجود بر سر راه خود

ديابت آگاهي داشتند و بيشتر اطالعات خود را از

مراقبتي مادران مبتال به ديابت بارداري صورت گرفته و

مراقبين سالمت کسب نموده بودند.

سياستهاي مناسب بر اي رفع نيازها و مشکالت اين

در مطالعه اي  Goldsteinنيز  %89خانم ها از

مادران اتخاذ گردد .همچنين ضروري است تا در جهت

پيامدهاي ضعيف پري ناتال در صورت عدم کنترل

ارتقاي سطح دانش و بهبود نگرش ارائهدهندگان

مناسب ديابت مطلع بودند .در اين مطالعه واحدهاي

خدمات بهداشتي بهعنوان افراد موثر در بهبود و ارتقاء

پژوهش از ارائه اطالعات در مورد شيوه زندگي و

سطح سالمت اين مادران ،تالش شود.

روش هاي درماني راضي بودند و آنان به ترتيب
پزشکان عمومي ( ،)%68متخصص زنان و زايمان

کاربرد یافته های پژوهش در بالین:

( )%59و ماماها ( )%49را به عنوان منابع کليدي ارائه
اطالعات گزارش کردند ( .)20در تحقيق باللي

نتايج حاصل از اين مطالعه ميتواند بهعنوان

ميبدي نيز اغلب زنان باردار ،پرسنل مراکز بهداشتي

راهنمايي براي سياستگذاري و برنامهريزيهاي مناسب

درماني را منبع کسب اطالعات خود معرفي کرده

جهت رفع موانع و مشکالت خود مراقبتي مادران مبتال به

بودند .ميبدي در اين زمينه مي نويسد اجراي

ديابت بارداري باشد .همچنين با استفاده از اين نتايج و

برنامه هاي آموزشي براي پرسنل بهداشتي در راستاي

اجراي برنامههاي آموزشي مناسب درزمينهي خود مراقبتي

توانمندسازي مادران براي مراقبت از خود ،خانواده و

مادران مبتالبه ديابت بارداري ،توانايي آنها را درزمينه

جامعه امري اجتناب ناپذير است ( .)17بهطور خالصه

مراقبت از خود افزايش داد که اين اقدامات درنهايت

مي توان گفت با توجه به يافته هاي مطالعه و ساير

سبب ارتقاء سالمت مادران و نوزادان خواهد شد.
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در تحقيق عبدلي و همکاران نيز بيماران به

مطالعات انجام شده در ايران و ساير کشورها به نظر
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:تشکر و قدردانی
پزشکي شهيد بهشتي و کليه مادران مشارکتکننده در

اين مقاله استخراجشده از پاياننامه دانشجويي

مطالعه که ما را در انجام اين پژوهش ياري فرم
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Background and aims: Diabetes is the most common medical complication of pregnancy. This
disease is a growing health problem in the world. Self-care is the most important factor in the
control of chronic diseases such as diabetes. Several factors include biological factors,
psychological, economic, social, cultural and health care system. Community Treatment is
effective directly and indirectly on self-care behaviors in patients with diabetes.The aim of this
study was to assess mothers, experiences with gestational diabetes on the factors influencing
self-care.
Methods: This study is a qualitative conventional content analysis research. In this study, data
were collected by semi-structured individual interviews. Interviews were performed based on
interview guidance. Participants were pregnant women diagnosed with gestational diabetes in
24th-36th week of pregnancy who referred to the clinics affiliated to Shahid Beheshti University
of Medical Sciences. After 12 interviews with participants, data were saturated. Conventional
content analysis was done for data analysis. To assess the accuracy and reliability of data, four
criteria provided by Lincoln and Guba, including dependability, credibility, confirmability and
transferability were used. For the analysis of qualitative data in this study, the conventional
qualitative content analysis methods and software MAXQDA 10 was used.
Results: Perception of pregnant women led to the extraction of two themes: barriers and
facilitators to self-care. The former was featured with four main categories: insolvency,
perceived problems, admission disease and support from others. 13 sub- categories were also
classified in the main form. Results showed that mothers for self- care actions, need to get further
information via health-care provider and get more support from their relatives. It was also found
barriers and facilitators to take care of mothers in most societies is almost the same.
Conclusion: According to the results of this study, it is needed to do appropriate proceedings to
promoting culture, providing appropriate information and higher quality services, and promoting
healthlevel and self-care of mothers with gestational diabetes.
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