مجله بالینی پرستاری و مامایی /دوره  ،6شماره  /3پاییز 33-43 /1396

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر آموزش توسط گروه همتا بر خودمراقبتی سالمندان مبتال به دیابت
مریم قاسمی ،1حبیب اهلل حسینی ،*2فخری صبوحی
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تاریخ پذیرش96/4/8 :

تاریخ دریافت95/8/29 :

چکیده:
زمينه و هدف :شيوع بيماریهای مزمن در دوران سالمندی از جمله دیابت با آموزش رفتارهای خودمراقبتي
بهخصوص از طریق گروه همتا قابل کنترل است .با توجه به اینکه بيماران مسن شرایط ویژهای دارند و دچار
عوارض بيشتری هستند ،لذا آموزش خودمراقبتي در این بيماران از اهميت ویژهای برخوردار است .پژوهش حاضر
با هدف بررسي تأثير آموزش با گروه همتا بر خودمراقبتي سالمندان مبتال به دیابت در مراکز منتخب سالمت شهر
اصفهان اجرا شده است.
روش بررسي :کارآزمایي باليني حاضر به مقایسهی  21سالمند مبتال به دیابت باالی  65سال دریافتکننده
آموزش توسط آموزشدهنده همتا و  23سالمند دریافتکننده آموزش توسط آموزشدهنده غير همتا (آموزش
توسط محقق) پرداخته است (طي  4ماه) .نمونهها به روش تخصيص تصادفي در دو گروه قرار گرفتند .رفتارهای
خودمراقبتي توسط پرسشنامه ،در  4حيطهی رژیم غذایي ،ورزش ،تست گلوکز و مصرف داروهای دیابت بررسي
شد و نتایج بين دو گروه مقایسه شدند .جهت آزمونهای آماری از آزمون  tمستقل و جهت مقایسه سه زمان در
یک گروه از آناليز واریانس با مشاهدات تکراری استفاده گردید.
یافتهها :نمره کل خودمراقبتي در گروه آزمون بهطور معنيداری از  31±5/61به  42±7/01بالفاصله بعد مداخله و
 35/55±5/11یک ماه بعد از مداخله افزایش یافت ،درصورتيکه در گروه کنترل افزایش معنيدار نبود .در مقایسهی
حيطههای مختلف ،تنها در حيطه ورزش یک ماه بعد مداخله این تفاوت معنيدار بود ( .)P=0/05همچنين بين سطح
تحصيالت با نمره خودمراقبتي رابطه مستقيم وجود داشت.
نتيجهگيری :با توجه به یافتهها ،آموزش در زمينه دیابت به بيماران سالمند توسط فرد همتا ميتواند خودمراقبتي
را در آنها ارتقا بخشد؛ بنابراین بهکارگيری آموزش با گروه همتا ،ميتواند بهعنوان یک روش موثر در بيماران
دیابتي مسن توصيه گردد.

واژههای کليدی :سالمند ،دیابت ،گروه همتا ،خودمراقبتي.

مقدمه:
ایران مبتال به دیابت هستند ،بررسی دیابت در سالمندان

در بسیاری از جوامع ،ازجمله ایران ،جمعیت

ایران از اهمیت باالیی برخوردار است (.)3

سالمندان رو به افزایش است .باال رفتن سن ،تحلیل
ساختار و عملکرد فیزیولوژیکی بدن باعث تغییرات

یکی از مشکالت دیابت در افراد مسن ،احتمال

فیزیولوژیک وسیعی در بافتها ،ارگانها و عملکردشان

ابتال به بیماری دیگر همزمانی است که کنترل قند خون

میگردد که میتوانند بر فعالیتهای زندگی روزمره و

را مشکلتر میسازد .بهعالوه ،ممکن است به علت باال

استقالل فیزیکی سالمندی تأثیر بگذارد ( .)1همچنین،

بودن قند خون در طی چند سال قبل از تشخیص ،بیمار

شیوع بیماریهای غیرواگیر مانند دیابت با گذشت سن

دچار عوارض دیابت شود که این عوارض در سنین

در افراد افزایش یافته و در سالمندان به حداکثر میزان

کهنسالی بیشتر بروز میکنند که مجموع این عوامل بر

خود میرسد ( .)2با توجه به اینکه حدود  %22سالمندان

وضعیت بیمار تأثیرگذار هست (.)4
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تأثیر آموزش بر خود مراقبتی سالمندان دیابتی

طبق دستورالعمل انجمن دیابت آمریکا ،مراقبت

مطالعات مختلفی به بررسی تأثیر آموزش از

بالینی دیابت براساس خودمراقبتی است ( .)5در حال حاضر

طریق گروه همتایان بر حیطههای مختلفی از بیماری

استفاده از روش ارزیابی خودمراقبتی بهعنوان یکی از

دیابت پرداختهاند و اثبات کردهاند که این روش

بهترین روشها در جهت مدیریت بیماران با شرایط مزمن

آموزشی تأثیر بهسزایی بر روی کنترل قند خون بیماران

طوالنیمدت است و برای اندازهگیری میزان تأثیر بیماری

دیابتی دارد ()13،12؛ اما این مطالعات در خارج از ایران

بهویژه بیماریهای مزمن ازجمله دیابت بر سالمتی انسان

صورت گرفتهاند و تعداد محدود مطالعات ایرانی نیز

مورد توجه واقع شده است ( .)6با توجه به این نکته که

اغلب به بررسی یک حیطه پرداختهاند (.)14

بهبودی کامل در بیماران مزمن ازجمله دیابت غیرممکن

با توجه به اینکه مطالعات مشخص نمودهاند که

است ،مطلوب کردن خودمراقبتی یکی از اقدامات مهم

تأثیر خودمراقبتی دیابت در نژادهای مختلف تفاوت

درمانی محسوب میشود (.)7

بهسزایی دارد ( ،)15الزم است حیطههای مختلف

یکی از مشکالت عملکردی خودمراقبتی ،انجام

خودمراقبتی دیابت در بیماران ایرانی بررسی گردد؛ اما

آن در سالمندان است چراکه در دوران سالمندی،

مطالعاتی که در زمینهی آموزش خودمراقبتی دیابت

سازگاری شناختی و خوداتکایی کاهش مییابد و شیوع

ازطریق گروه همتایان در ایران صورت گرفته است،

افسردگی و اختالالت شناختی افزایش مییابد و به

محدود هستند .بهعالوه گروه سالمندان که شرایط

همین دلیل خودمراقبتی در سالمندان به یکی از مسائل

ویژهای جهت آموزش خودمراقبتی دارند ،در ایران

مهم در این دوران تبدیل شده است ( .)8با اینکه

کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند و در جستجوی محققین،

آموزش از موثرترین راهکارهایی است که باعث

تاکنون مطالعهای در زمینهی آموزش گروه همتا بر

افزایش خودمراقبتی میگردد ،آموزش خودمراقبتی در

خودمراقبتی سالمندان مبتال به دیابت در ایران انجام

سالمندان به دلیل شرایط ویژهی جسمی و روحی آنان از

نگرفته است .درنتیجه ،به نظر میرسد ،نیاز به دایر شدن

شرایط ویژهای برخوردار است (.)8

گروههای حمایت همتا در کشور بهخصوص برای

گروه همتایان ازجمله گروههای حمایتی هستند

بیماران مزمن ازجمله بیماران دیابتی ازطریق آموزش

که در ارتقا آموزش برنامههای مختلف سالمت نقش

همتایان نیاز به مطالعات بیشتری در ایران دارد .با توجه به

دارند ( .)9گروه همتایان متشکل از افرادی مشابه گروه

شیوع باالی دیابت و مسن شدن جمعیت ایران ،پژوهش

هدف میباشند که در طی جلسات آموزشی ،با به

حاضر به بررسی تأثیر گروههای همتا بر خودمراقبتی

اشتراك گذاشتن دانش و تجربه خود ،به اعضای گروه

سالمندان مبتال به دیابت پرداخته است.

کمک میکنند تا رویکردهایی که جهت تطابق موثر با

روش بررسی:

تنش ناشی از بیماری میباشد را شناسایی نموده و
یکدیگر را نیز در کسب مهارت یاری دهند (.)10

مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی شاهددار

مطالعات درخصوص تأثیر گروههای حمایتی همتا برای

تصادفی است که در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی با کد

مبتالیان به بیماریهای مزمن نشان میدهد که آموزش

 N1R1 29662ثبت و تأیید شده است .از تاریخ 93/7/1

از طریق همتایان فرصتی بهمنظور اشتراك دانش تجربی

تا  93/10/30به طول انجامید .این مطالعه در  3مرحله

ایجاد میکنند ،به بیماران در اعتبار بخشیدن به تجربیات

قبل ،بالفاصله بعد و یک ماه بعد از آموزش انجام شد.

فردی ،افزایش آگاهی از حیطههای درمانی و بهبودی و

جامعه پژوهش را سالمندان مبتال به دیابت باالی  65سال

تطابق با بیماری در بیماریهای مزمن کمک میکنند و

مراجعهکننده به مراکز سالمت شهر اصفهان تشکیل

یکدیگر را در کسب مهارت یاری میدهند (.)11

دادند .کل نمونهها بهصورت آسان (غیر تصادفی)
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انتخاب شدند و با تخصیص شبه تصادفی (یک در میان)

(بدینترتیب که بعد از تکمیل هر چکلیست در فاصله

در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند .حجم نمونه

زمانی یک هفته بعد از آزمودنیها خواسته میشد که

با استفاده از فرمول محاسبهی حجم نمونه با اطمینان %95

دوباره به سواالت پرسشنامه چکلیست که در اختیار

و خطای  %5و با توجه به مطالعات قبلی در هر دو گروه

آنها قرار میگرفت پاسخ دهند) و سپس ضریب

 25نفر بود که نهایتا پس از ریزش (در گروه آزمون

همبستگی بین نمرات دو مرحله آزمون  0/93به دست

 7نفر و در گروه کنترل  5نفر به دلیل عدم همکاری

آمد .همچنین برای تأیید پایایی چکلیست از ثبات

حذف شدند) ،در گروه آزمون  21نفر و در گروه

درونی و آلفای کرونباخ استفاده شد ،بدینترتیب که

کنترل  23نفر باقی ماند ( .)16،14معیارهای ورود به

توسط  20نفر از سالمندان مبتال به دیابت واجد شرایط

مطالعه شامل؛ سن باالی  65سال ،دارای پرونده بهداشتی

تکمیل شد و پایایی چکلیست ارزیابی آموزشهای

در آن مرکز ،عالقهمند برای شرکت در مطالعه ،داشتن

ارائهشده توسط گروه همتا با آلفای معادل  0/96و برای

سواد حداقل خواندن و نوشتن ،تحت درمان با قرصهای

چکلیست انتخاب گروه همتا در سالمند آلفای معادل

کاهنده قند خون و یا انسولین ،نداشتن عوارض

 0/86مورد تأیید قرار گرفت .در این پژوهش برای

طوالنیمدت دیابت مانند نفروپاتی ،رتینوپاتی و عوارض

بهدستآوردن روایی آزمونها ،صاحبنظران (اساتید

قلبی (نداشتن عوارض طوالنیمدت از پروندههای

دانشکده پرستاری) به سواالت چکلیست براساس نظر

بهداشتی در مراکز که توسط پزشک بررسی و تأیید

تخصصی خود و مناسب بودن سواالت از  %0تا %100

گردیدهبود استخراج گردید) و معیار خروج از مطالعه؛

نمرهدهی نمودند .ضریب روایی این سواالت براساس

غیبت در بیش از دو جلسه و عدم تمایل به همکاری بود.

این نظرخواهی ،بر طبق جدول تعیین ضرایب اعتبار برای

در ابتدا ،لیستی از سالمندان مبتال به دیابت که مراجعه

آزمونهای مختلف ،مشخص گردید .چکلیست شامل؛

منظم به مراکز بهداشت منتخب را داشتند تهیه گردید.

شناخت و تعریف دیابت ،تأثیر دیابت در زندگی

جهت شرکت در پژوهش از آنها رضایتنامه آگاهانه

سالمند ،رژیم سالمندان ،ورزش و تزریق انسولین بود.

کتبی اخذ گردید و سپس برای حضور در مراکز مربوطه

بعد از ارزیابی آموزشهای ارائه شده به گروه همتا،

از آنها دعوت بهعمل آمد .آموزش در گروه کنترل

ازطریق چکلیست ارزیابی آموزشها ،همتایان سالمند

ازطریق پژوهشگر طی  8جلسه  30-45دقیقهای ارائه

( 6نفر) در گروه آزمون جهت آموزش به همنوعان خود

گردید (طی  4ماه) .همچنین از بین سالمندان گروه

قرار گرفتند و طی  8جلسه  30-45دقیقهای همتایان به

آزمون افرادی که عالقهمند و با انگیزه بودند و براساس

گروه آزمون آموزشهای الزم براساس کتابچه را ارائه

چکلیست انتخاب گروه همتا (پرسشنامهای محقق

دادند .کتابچه آموزش دیابت توسط  8نفر از اساتید

ساخته با ضریب همبستگی ( )0/55-0/78بهعنوان گروه

دانشکده پرستاری اصفهان مورد تأیید واقع شد.

همتا انتخاب شدند و تحت آموزشهای پژوهشگر

سالمندان براساس تجاربی که از قبل از دیابت داشتند و

(براساس کتابچه آموزشی که با توجه به نظر متخصصین

آموزشهایی که در زمینه خودمراقبتی از مراکز سالمت

براساس نیازهای سالمندان در حیطه دیابت شامل؛

بهدست آوردهبودند .در زمینه مراقبتهای مربوط به

ورزش ،تغذیه ،مراقبت از پوست و  ...بود و با نظرات

دیابت نیز آموزش مجدد کسب میکردند و به همان

اساتید راهنما و کارشناس دیابت مراکز سالمت

اندازه تجارب خویش را به سالمندان دیگر آموزش

حتیاالمکان نیازهای خودمراقبتی مدنظر گرفته شد

میدادند و محقق نیز در انتقال دادهها از سالمند به

طراحی شده است) قرار گرفتند .جهت بررسی پایایی

سالمند دیگر بر ایشان نظارت داشت .پژوهشگر در

چک فهرستها ،از شیوه آزمون مجدد استفاده شد

مراکز سالمت منتخب شهر اصفهان در تمامی جلسات
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تأثیر آموزش بر خود مراقبتی سالمندان دیابتی

گروه آزمون حضور و بر کار همتایان در گروه آزمون

میباشد که سواالت  9،8،4،3بهصورت معکوس

نظارت داشت تا سالمندان گروه آزمون از بحث مورد

نمرهگذاری میشود .روایی ابزار را با آزمون روایی

نظر خارج نشوند و هنگامی هم که افراد سالمند از بحث

محتوا و پایایی نسخهی فارسی ابزار را با روش باز

مربوط به دیابت و تجارب خویش به افراد سالمند دیگر

آزمایی با ضریب همبستگی  0/68تا  0/97و همسانی

خارج میشدند .محقق مجدد رشته کالم که مربوط به

درونی پرسشنامه را با آلفای کرونباخ با ضریب بین 0/55

خودمراقبتی بود را گوشزد و اعمال میکرد .همچنین

تا  0/85گزارش نمودند (.)18

شماره تلفنهای مددجویان جهت پیگیری جلسات

در این پژوهش جهت بررسی متغیرهای کیفی

گرفته شد و روز قبل برگزاری جلسه با آنها هماهنگ

رتبهای (سطح تحصیالت و  )...از آزمون من ویتنی،

میشد .سالمندان در مراکز منتخب شهر اصفهان (مرکز

جهت متغیرهای کیفی اسمی (جنس ،شغل  )...از آزمون

امام علی و قایدی) در روزهای سهشنبه و چهارشنبه هر

کای اسکویر ،برای بررسی آزمونهای آماری قبل ،بعد

هفته (از ساعت  9-10گروه آزمون و از ساعت 10-11

و یک ماه بعد از مداخله از آزمون  tمستقل و جهت

گروه کنترل) آموزش داده شدند .به این دلیل ساعات

مقایسه  3زمان در یک گروه از آنالیز واریانس با

متفاوت بودند که دو گروه با هم ارتباط نداشته باشند.

مشاهدات تکراری استفاده گردید .همچنین از همبستگی

پرسشنامه جهت تکمیل قبل ،بالفاصله و یک ماه بعد در

اسپیرمن برای بررسی ارتباط بین سطح تحصیالت با نمره

اختیار هر دو گروه قرار داده شد .جلسات آموزش

خودمراقبتی استفاده شد .همچنین برای تعیین طبیعی

بهصورت؛ آموزش ،توضیح ،بحث ،تبادلنظر ،پرسش و

بودن توزیع دادهها در متغیرهای مورد مطالعه از آزمون

پاسخ اجرا شد.

های کولموگروف اسمیرنوف استفاده گردید و تمامی
آزمونها در سطح معنیداری بودند و با استفاده از

ابزار پژوهش در این تحقیق اطالعات

نرمافزار  SPSSتحلیل شد.

دموگرافیک شامل؛ سن ،جنس ،سطح تحصیالت،
بیماریهای مزمن و طول مدت ابتال به دیابت و

در ابتدا تأیید کمیته اخالق از دانشگاه علوم

پرسشنامه سنجش میزان رفتارهای خودمراقبتی بود که

پزشکی اصفهان و سپس کسب اجازه از مسئولین مراکز

توسط شرکتکنندگان تکمیل شد .پرسشنامهی

سالمت منتخب شهر اصفهان انجام گردید .جهت

سنجش رفتارهای خودمراقبتی برای ارزیابی رفتارهای

شرکت در پژوهش از تمامی شرکتکنندگان

خودمراقبتی در بیماران مبتال به دیابت نوع  2در سال

رضایتنامه آگاهانه کتبی اخذ گردید و سپس برای

 1994توسط  Glasgowو همکاران طراحی شده است.

حضور در مراکز مربوطه از آنها دعوت به عمل آمد.

 Glasgowو همکاران در مطالعات متعددی روایی و

تمامی مراحل پژوهش قبل از ورود شرکتکنندگان به

پایایی پرسشنامه حاضر را تأیید کردند ( .)17پرسشنامه

مطالعه به آنها توضیح داده شد .تمامی مراحل پژوهش،

دارای  12آیتم در  4حیطه (رژیم غذایی ،ورزش ،انجام

با دستورالعمل هلسینکی مطابقت داشت.

تست گلوکز و مصرف داروهای دیابت) میباشد که

یافتهها:

میزان رفتارهای خودمراقبتی را در مدت  7روز گذشته
ارزیابی میکند (پرسشنامه قبل ،بالفاصله و یک ماه بعد

درمجموع  44سالمند مورد بررسی قرار گرفتند.

در اختیار مددجویان قرار گرفت که قبل مطالعه  7روز

از این تعداد  27نفر زن بودند .دامنه سنی سالمندان

گذشته میزان رفتارهای خودمراقبتی مورد بررسی قرار

شرکتکننده  65-75سال بود و میانگین سنی در گروه

گرفت) .شیوه نمرهگذاری کلیه سواالت براساس مقیاس

آزمون ( )69±12/32سال و در گروه کنترل

لیکرت دارای  5گزینه از هیچ تا خیلی زیاد و نمره 0-4

( )66±14/61سال بود .میانگین مدت ابتال در گروه
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آزمون  5سال و در گروه کنترل  6سال بود .جنسیت،

مورد پژوهش بین دو گروه تفاوت معنیداری نداشت

سطح تحصیالت و ابتال به بیماری مزمن دیگر واحدهای

که به تفصیل در جدول شماره  1آمده است.

جدول شماره  :1مقایسهی اطالعات دموگرافيک دو گروه آزمون و کنترل
گروه آزمون

گروه

گروه کنترل

سطح معنيداری

متغير
جنس #
سطح تحصيالت #

بيماری مزمن #

زن

(13 )%0/55

(14)%0/66

مرد

(10 )%0/45

(7 )%0/34

ابتدایي

(6 )%0/20

(5 )%0/26

راهنمایي

(8 )%0/27

(7 )%0/34

دیپلم

(4 )%0/20

(4 )%0/16

ليسانس و باالتر

(3 )%0/13

(2 )%0/10

دارد

(3 )%0/13

(2 )%0/10

ندارد

(20 )%0/87

(19 )%0/90

69±12/32

66±14/61

0/891

5±1/5

6±1

0/452

سن *
طول مدت ابتال به دیابت به سال *

0/730
0/451

0/881

 :#بهصورت تعداد و درصد میباشد؛ * :بهصورت میانگین و انحراف معیار میباشد.

نمره کل خودمراقبتی در گروه آزمون بهطور

( )34/05±8/08بالفاصله بعد و ( )33/37±8/17یک ماه

معنیداری از ( )31±5/61به نسبت ()42±1/08

بعد مداخله تغییر یافت .نمره کل خودمراقبتی بین

بالفاصله بعد مداخله و ( )35/55±5/11یک ماه بعد از

دو گروه بالفاصله بعد از مداخله معنیدار بود

مداخله افزایش یافت .درصورتیکه در گروه کنترل

( ،)P=0/005ولی در مرحله یک ماه بعد از مداخله این

افزایش معنیدار نبود ،قبل مداخله ( )31/10±5/02به

تفاوت معنیدار نشد (جدول شماره .)2

جدول شماره  :2مقایسهی ميانگين و انحراف معيار نمرات کل خودمراقبتي در دو گروه قبل ،بالفاصله و یک ماه بعد
از مداخله
قبل از مداخله

بالفاصله بعد از مداخله

یک ماه بعد از مداخله

**P

گروه آزمون

31±5/61

42±7/01

35/55±5/11

0/022

گروه کنترل

31/1±5/02

34/05±8/08

33/37±8/17

0/752

0/730

0/005

0/066

گروه

*P

* :تفاوت بین دو گروه توسط آزمون  t-testمستقل سنجیده شد؛ ** :تفاوت بین زمانهای مختلف در یک گروه توسط آزمون
تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر سنجیده شد.

وجود نداشت ،اما در حیطه ورزش یک ماه بعد مداخله

در  3حیطه رژیم غذایی ،مصرف داروهای

این تفاوت معنیدار بود (()P=0/005جدول شماره .)3

دیابت و تست گلوکز تفاوت معنیداری در دو گروه
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جدول شماره  :3مقایسهی ميانگين و انحراف معيار نمرات حيطههای مختلف خودمراقبتي بين دو گروه
قبل از مداخله

بعد از مداخله

یک ماه بعد از مداخله

**P

گروه آزمون

9/05±2/06

11/01±1/78

10/21±2/22

0/221

گروه کنترل

9±1/16

10±1/2

10/50±1/17

0/552

*P

0/443

0/645

0/11

گروه آزمون

8/12±1

16±0/04

13/34±2/20

0/091

گروه کنترل

10/25±3/02

11/30±2/11

11/19±6/17

0/211

*P

0/207

0/044

0/211

گروه آزمون

6/05±1

7/841±2/38

7/07±1/08

0/108

گروه کنترل

6/15±1/54

7/02±2

5/12±2/31

0/152

0/137

0/089

0/071

گروه آزمون

7/22±1/32

6/41±3/78

5/27±2/01

0/168

گروه کنترل

6/12±1/04

7/15±1

7/02±1/01

0/112

0/287

0/060

0/005

حيطههای خودمراقبتي
رژیم غذایي

مصرف داروهای دیابت

تست گلوکز

*P
حيطه ورزش

*P

*تفاوت بین دو گروه توسط آزمون  t-testمستقل سنجیده شد؛ ** تفاوت بین زمانهای مختلف در یک گروه توسط
آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر سنجیده شد.

آزمون  tمستقل بین میانگین نمره خودمراقبتی

از مداخله نمره کل خودمراقبتی کمتر شد ،به طوری که

زنان و مردان تفاوت معنیداری نشان داد (،P=0/001

یک ماه بعد از مداخله گروه آزمون در زمینه

 .)t=1/05ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین

خودمراقبتی بهتر از گروه کنترل نبود.
مطالعات مختلفی به تأثیر آموزش حیطههای

سطح تحصیالت با نمره خودمراقبتی رابطه مستقیم وجود

مختلف دیابت ازجمله تغذیه و مراقبت از پاها انجام

دارد (.)r=0/58 ،P=0/001

گرفته است که تأثیر آن را تأیید کردند (.)13،12

بحث:

همچنین در زمینهی آموزش خودمراقبتی دیابت توسط
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر گروههای

گروه همتایان ،مطالعاتی نیز صورت گرفته استRidge .

همتا بر خودمراقبتی سالمندان مبتال به دیابت بود .طبق

و همکاران ،افزایش معنیداری در نمره رفتارهای

یافتههای بهدستآمده از این پژوهش ،نمره کل خود

خودمراقبتی بیماران بالفاصله پس از آموزش را ارائه

مراقبتی در گروه آزمون بهطور معنیداری افزایش یافت.

کردند که با نتایج مطالعهی ما همسو میباشد ( .)19البته

درصورتیکه در گروه کنترل افزایش معنیدار نبود که

در مطالعهی حاضر ،با اینکه بالفاصله بعد مداخله بین

نشانگر تأثیر آموزش خودمراقبتی با گروههای همتا

گروه کنترل و آزمون تفاوت معنیداری در مقایسهی

میباشد .همچنین در مقایسهی نمرهی کل خودمراقبتی

نمرهی کل خودمراقبتی دیده شد ،یک ماه بعد از

بالفاصله بعد مداخله بین گروه کنترل و آزمون تفاوت

مداخله ،این تفاوت معنیدار نبود که به نظر ما بیشتر

معنیداری دیده شد که مورد تأثیر آموزش خودمراقبتی

بهدلیل مشکالت روحی -روانی سالمندان شرکتکننده

با گروههای همتا میباشد ()P=0/005؛ اما یک ماه بعد

در مطالعه ازجمله فراموشی و سختتر بودن حفظ
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رفتارهای خودمراقبتی میتواند باشد Simmons .و

در برخی از حیطههای مربوط به خودمراقبتی ازجمله،

همکاران ،به بررسی عوامل موثر در آموزش

مراقبت از پا ،مصرف دارو و کنترل قند خون را مشاهده

خودمراقبتی با گروه همتا پرداختند و مسائل کلیدی

نکردند ( .)24همچنین حمدزاده و همکاران ،بیان کردند

شناسایی شده را شامل نحوهی انتخاب و سبک آموزش

در گروه پشتیبانی با گروه همتا در بعد خودمراقبتی

ارائه شده به همتایان ،سطح دانش شرکتکنندگان در

ضعیفترین حیطه مربوط به کنترل منظم قند خون

مورد دیابت و سایر عوامل دانستند ( .)20درنتیجه،

بود ( .)25همچنین مطالعات ایرانی گزارش نمودند که با

اگرچه بهبود وضعیت خودمراقبتی بیماران با حمایت

 3ماه آموزش خودمراقبتی دیابت توسط همتایان تغییری

گروه همتا امکانپذیر است ،استفاده از روشهای

بر قند خون و مصرف داروهای دیابتی دیده نشد ()14؛

مناسب برای انتخاب گروه همتا و سبک آموزش ارائه

ولی اغلب مطالعات به تأثیر مثبت خودمراقبتی دیابت

شده به گروه همتا باید رعایت شود ( .)20همانطور که

توسط همتایان بر روی قند خون و  HbA1cو مصرف

مطالعات متاآنالیز نتیجه گرفتهاند ،در زمینهی آموزش

داروهای دیابتی اشاره کردهاند ( .)28،26،13،12با توجه

خودمراقبتی دیابت توسط همتایان مطالعات بیشتری

به اینکه کنترل قند خون از اهداف اولیهی مراقبت

مورد نیاز است (.)21

بالینی دیابت میباشد که در بروز عوارض دیابت موثر
میباشد ،تأثیر آموزش توسط همتایان در مطالعهی

در مطالعهی حاضر ،مقایسهی حیطههای مختلف

حاضر ممکن است ناشی از عوامل زیر باشد:

نشان داد که در حیطه رژیم غذایی تفاوت معنیداری در
دو گروه وجود نداشت .برخی مطالعات برخالف نتایج

کوتاه بودن مدت زمان آموزش و محدود بودن

تحقیق حاضر تأثیر معنیداری در حیطه رژیم غذایی

تعداد جلسات آموزشی و پیگیری ناکافی در مقایسه با

یافت کردند که ازجمله Teufel-Shone :و همکاران

سایر مطالعات؛ رعایت نکردن اندازهگیری منظم قند

نشان دادند ،بیمارانی که توسط گروه همتا حمایت

خون در نمونههای این پژوهش را میتوان بهعلت

میشدند ،کنترل بهتری ازنظر سطح قند خون و

هزینههای باالی کنترل منظم قند خون و عدم توانایی

سازگاری بهتری با درمان داشتند ( .)22همچنین

بیماران در پرداخت این هزینهها دانست و یا اینکه

مطالعات مروری تأثیر آموزش خودمراقبتی دیابت توسط

احتماال به دلیل سالمند بودن با روش کار با دستگاه قند

همتایان را بر رفتارهای تغذیهای بیماران دیابتی به اثبات

خون آشنایی نداشتند و یا سواد کافی برای یادگیری کار

رسانیدهاند ( .)23با اینکه این نتایج با نتایج مطالعهی

با دستگاه گلوکومتر را نداشتند؛ واحدهای مورد پژوهش

حاضر همخوانی ندارد ،همانطور که مطالعات متاآنالیز

ازنظر تحصیالت اکثرا تحصیالت ابتدایی و کمتر داشتند

اشاره کردهاند ( .)23تفاوت در معیار و ابزار اندازهگیری

که ممکن است کمتر به رفتارهای خودمراقبتی توجه

رفتار تغذیهای ،اختالف در ویژگیهای همتا و آموزش

کنند ،چراکه نوع مواجه بیماران دیابتی با تنشهای

دهنده ،نوع آموزش ،فرکانس و مقدار تماس مورد نیاز

بیماری ،همچنین سازگاری با آنها به تجارب قبلی،

بین مربی و همتا و بیمار و روشهای آموزشی ازجمله

فرهنگ و محیط زندگی آنان بستگی دارد.
در مطالعهی حاضر ،در حیطهی ورزش تفاوت

علل این تفاوت در نتایج میتوانند باشند.
همچنین در مطالعهی حاضر تفاوت معنیداری

بین گروه آزمون و کنترل معنیدار بود که همسو با

در زمینه ی تأثیر بر تست گلوکز و داروهای دیابتی بین

مطالعات گذشته ،نشان داد که اجرای روشهای

دو گروه نبود که با نتیجهی برخی مطالعات همسو است.

آموزشی و حمایت با گروه همتا یا خانواده میتواند

بهعنوان مثال Kang ،و همکاران نیز با مداخله آموزشی

نقش مهمی در اتخاذ رفتارهای صحیح بهداشتی ازجمله

خانواده محور و گروهی در مبتالیان به دیابت ،بهبودی

ورزش و فعالیت بدنی و کسب استقالل بیماران مبتال به
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دیابت و یا سایر بیماریهای مزمن ،در امر مراقبت از

پرداخته تا با اثبات تأثیر آموزش گروههای همتا ،بهعنوان

خود ایفا کنند که با توجه به یافتههای حاصل از این

الگوی خودمراقبتی در سیاستگذاریهای بهداشتی

مطالعات بیان گردید که بهکارگیری الگوهای

در نظر گرفته شود.

خودمراقبتی در سیاستگذاریهای بهداشتی مربوط به
بیماریهای مزمن ،باالخص در سالمندان میتواند نقش

کاربرد یافتههای پژوهش در بالین:

مهمی را در افزایش سطح سالمت سالمندان جامعه داشته

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با توجه

باشد (.)29-30،31

به اهمیت آموزش گروه همتا در قشر سالمند جامعه،

بهعالوه از آنجا که تأثیر گروههای همتا در

آموزش توسط همتایان میتواند بهعنوان یکی از منابع

خودمراقبتی سالمندان مبتال به دیابت در مطالعهی حاضر

موثر در راستای پویایی و بهبود خودمراقبتی سالمندان

با تحصیالت شرکتکنندگان رابطه معنیدار داشته و

مورد توجه قرار گیرد و ضرورت دارد مداخالت

افزایش سطح تحصیالت ،برخورداری از خودمراقبتی

آموزشی بر پایه حمایت گروه همتا برای بیماران مبتال به

بهتر را موجب میشود ،توجه به سالمندان ایرانی مبتال به

دیابت طراحی شود .همچنین آموزش همتایان میتواند

دیابت که عموما سطح تحصیالت پایینتری دارند ،بسیار

در حیطههای آموزش گروههای علوم پزشکی و

حائز اهمیت است .از محدودیتهای مطالعهی حاضر،

مدیریت بالین در بیماری دیابت کاربرد داشته باشد.

تعداد کم و طول مدت کوتاه جلسات آموزشی بود که

درنهایت میتوان گفت :تشکیل گروههای همتا در

عمدتا بهدلیل عدم پذیرش افراد سالمند شرکتکننده در

بیماری دیابت در سطح جامعه توسط پرستاران بهداشت

مطالعه بود.

جامعه که یکی از حیطههای مسئولیت او را تشکیل
میدهد ،میتواند در ارتقای سالمت و رفاه بیماران تأثیر

نتیجهگیری:

داشته باشد.

نتایج حاصل از مطالعهی حاضر نشان داد که
آموزش گروه همتا در سالمندان مبتال به دیابت بهعنوان

تشکر و قدردانی:

روش موثری در بهبود خوداتکایی و خودمراقبتی
سالمندان میباشد .با توجه به اینکه این مطالعه برای

نویسندگان این مطالعه از تمامی شرکتکنندگان

اولین بار ،آموزش گروه همتا در سالمندان مبتال به

در مطالعه و ریاست مراکز سالمت شهر اصفهان و ریاست

دیابت را در ایران مورد بررسی قرار داده است،

دانشکده پرستاری اصفهان نهایت تشکر را دارند .همچنین

خودمراقبتی را در  4حیطهی رژیم غذایی ،ورزش ،تست

از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که

گلوکز و مصرف داروهای دیابت توانست بهخوبی

تأمینکننده مالی این پژوهش بودند ،نهایت تشکر و

ارزیابی کند ،لذا پیشنهاد میشود سایر مطالعات به

قدردانی را دارند .این مطالعه توسط معاونت پژوهشی

بررسی تأثیر تشکیل گروههای همتا در سایر موارد

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با کد اخالق شماره 393510

خودمراقبتی دیابت سالمندان ،مثل مراقبت از پا و ...

در تاریخ  93/10/1به تصویب رسیده است.
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Background and aims: The prevalence of chronic diseases, such as diabetes mellitus, in elderly
can be controlled with training self-control behaviors, especially in peer groups. Regarding to
specific conditions and greater rate of complications in the elderly, the peer group self-care
education is in specific importance among these patients. The present study was aimed to
investigate the effect of peer group training on the self-care of elderly with diabetes in selected
health centers of Isfahan.
Methods: The present clinical trial compared 21 elderly patients with diabetes higher than
65 years old trained by a peer educator and 23 elderly patients received training by none peer
group (trained by a researcher) for 4 months. The samples were randomly divided into
two groups. The self-care behaviors were assessed by a questionnaire in 4 dimensions of diet,
sport, glucose test, and diabetic drugs and the results were compared between groups.
T-independent for statistical tests and to compare three times in a group was used ANOVA with
repeated observations.
Results: The total score of self-care in the test group increased significantly from
31±5.61 before intervention, to 42±7.01 after intervention and 35.55±5.11 one month after
intervention, while the control group had no significant change. Different dimensions of the
questionnaire were not statistically with a significant difference between groups, except in the
field of sports was significant a month later intervention (P=0.05). There was a direct
relationship between level of education and self-care score.
Conclusion: According to the findings, training the elderly patients with diabetes by a peer
group can promote their self-care. Therefore, training with a peer group is advised as an efficient
method for improving self-care of elderly diabetic patients.
Keywords: Aged, Diabetes mellitus, Peer group, Self-care.
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