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ABSTRACT
Background and Aims Diabetes mellitus as a chronic disease is a source of stress for family members, especially
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if changes due to complications of the disease cause conflicts in family roles and duties. The purpose of this
study was to determine the effect of family-based empowerment program on perceived threats and selfefficacy of families of diabetic elderlies at risk of falling.
Methods This is a clinical trial study performed on 60 elderly active members of the elderly with type 2 diabetes mellitus who were referred to Endocrinology Subspecialty Center in Bojnord City, Iran in 2016. The study
samples were selected by convenience sampling method and after matching their demographic characteristics, they were randomly divided into control group (n=30) and experimental group (n=30) (simply using even
and odd numbers for each group). Family-based empowerment intervention was administered to the experimental group for eight 45-minute sessions. The data collection tool was a researcher-made threat and selfefficacy questionnaire. Data were analyzed using SPSS version 18 and analyzed at a significant level of P<0.05.
Results The mean (SD) scores of the perceived threat dimension in the experimental group before the intervention were 55.03(7.26) for its severity and 55.16(7.56) for its sensitivity. Also, The mean (SD) self-efficacy
score of the experimental was 56.36(6.92) before the intervention. After the intervention in the experimental
group, the severity score increased to 64.4(23.71) and sensitivity to 64.60(4.33) and self-efficacy to 63.90(4.70)
(P<0.001). But in the control group, this difference was not significant (P>0.05).
Conclusion Based on the results, implementing a family-based empowerment program has increased knowledge, improved attitudes and self-efficacy in the families diabetic elderly, helped them to care and adopt
preventive measures. Thus, we suggest interventions like family-based empowerment model for prevention;
improving and promoting the quality of care; and encouraging independence of the elderly.
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تأثیر الگوی توانمندسازی خانوادهمحور بر تهدید درکشده و خودکارآمدی خانوادههای سالمندان
دیابتی در معرض خطر سقوط
سکینه پرورشان* ،1عباس شمسعلینیا ، 2مهری جهانشاهی ،3محمود حاجیاحمدی
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 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،کمیته تحقیقات دانشجویی رامسر ،مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ،پژوهشکده سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بابل بابل ،بابل ،ایران.
 -2استادیار ،مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری ،پژوهشکده سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.
 -3مربی ،مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری ،پژوهشکده سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.
 -4استادیار ،مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر کودکان ،پژوهشکده سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.

تاریخ دریافت 27 :تیر 1396
تاریخ پذیرش 23 :اسفند 1396

زمینه و هدف بیماری دیابت که بیماری مزمنی است ،منبعی از استرس برای اعضای خانواده به شمار میآید؛ بهویژه اگر تغییرات ناشی از
عوارض بیماری سبب تعارض در نقشها و وظایف خانوادگی شود .پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر برنامه توانمندسازی خانوادهمحور بر
تهدید درکشده و خودکارآمدی خانوادههای سالمندان دیابتی در معرض خطر سقوط انجام شد.

کلیدواژهها:

الگوی توانمدیسازی
خانوادهمحور؛
سالمند دیابتی؛
تهدید درکشده،
خودکارآمدی ،خطر
سقوط

روش بررسی این پژوهش نوعی مطالعه کارآزمایی بالینی است که روی  60سالمند و عضو فعال خانواده سالمند مبتال به دیابت نوع  ،2در
معرض خطر سقوط انجام شد که درسال  1395به مطب فوق تخصص غدد شهر بجنورد مراجعه کرده بودند .نمونهها به روش در دسترس
انتخاب شدند .این افراد پس از همسانسازی از نظر ویژگیهای جمعیتشناختی به صورت تصادفی ساده زوج و فرد به دو گروه کنترل
( 30نفر) و آزمون ( 30نفر) تقسیم شدند .مداخله توانمندسازی خانوادهمحور برای گروه آزمون به مدت  8جلسه 45دقیقهای اجرا شد.
ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه محققساخته ،تهدید درکشده و خودکارآمدی بود .دادههای جمعآوریشده با استفاده از نسخه 18
نرمافزار  SPSSو آزمونهای آماری در سطح معناداری  P<0/05تحلیل شد.
یافته ها میانگین و انحراف معیار نمرات بُعد تهدید درکشده در گروه آزمون قبل از اجرای مداخله (شدت 55/03±7/26
و حساسیت )55/16±7/56و خودکارآمدی  56/36±6/92بود که بعد از اجرای مداخله (شدت  64/4±23/71و حساسیت
 )64/60±4/33و خودکارآمدی به  63/90±4/70افزایش یافت ( ،)P>0/001اما در گروه کنترل این اختالف معنادار نبود
(.)P<0/05
نتیجهگیری از یافتههای این پژوهش میتوان دریافت اجرای برنامه توانمندسازی خانوادهمحور به افزایش دانش ،بهبود نگرش و
خودکارآمدی خانوادههای سالمندان دیابتی منجر شده و آنها را در مراقبت و اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه یاری کرده است .بنابراین پیشنهاد
میشود مداخالتی از قبیل اجرای الگوی توانمندسازی به منظور بهبود و ارتقای کیفیت مراقبت ،پیشگیری و استقالل سالمندان انجام شود.

مقدمه
بیماریهای مزمن بر کیفیت زندگی بیماران و خانوادههای
آنها تأثیر میگذارد و زندگی روزمره آنان را به شیوههای مختلف
تغییر میدهد ( .)1مراقبت از فرد مبتال به بیماری مزمن ،ازجمله
دیابت ،منبعی از استرس را برای خانواده ایجاد میکند؛ بهویژه اگر
بیماری همراه با تغییراتی باشد که با نقشها و وظایف خانوادگی
در تعارض باشد ( .)2بیماری دیابت اختالل متابولیکی مزمن و
پیشروندهای است که با افزایش میزان گلوکز خون ،به دلیل

ناکافی بودن میزان انسولین یا نقص مرتبط با انسولین تشخیص
داده میشود ( .)3طبق اعالم فدراسیون بینالمللی دیابت ،تعداد
افرادی كه دیابت دارند از  366میلیون نفر در سال  ،2011به
 552میلیون نفر در سال 2030خواهد رسید .بر اساس آخرین
آمار اعالمشده از سوی انجمن دیابت ایران  7میلیون ایرانی (8/9
درصد) به دیابت مبتال هستند ( .)4این در حالی است که هر 15
سال یکبار این آمار سه برابر میشود (.)5
درمانهای نوین بیماری دیابت از یک سو باعث افزایش طول

* نویسنده مسئول:
دکتر عباس شمسعلینیا
نشانی :بابل ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،پژوهشکده سالمت ،مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری.
تلفن+98 )11( 55225151 :
پست الکترونیکیabbasshamsalinia@yahoo.com :
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عمر این بیماران شده ،ولی از سوی دیگر به دلیل مزمن شدن
بیماری ،خطر ابتال به عوارض ناشی از بیماری در طول حیات
را افزایش داده است ( .)4این عوارض میتواند شامل نوروپاتی،
اختالل در راه رفتن و تعادل ،سوزن سوزن شدن و بیحسی
در دستها و پاها ،بهبود آهسته زخمها ،کاهش عملکرد عصب
محیطی ،ناتوانی جسمی و ضعف بینایی باشد که همگی به عنوان
ریسک عوامل سقوط شناخته شدهاند .این عوامل میتواند خطر
سقوط را در بیماران دیابتی افزایش دهد (.)6
مطالعات نشانداده است سالمنداندیابتی نسبت به سالمندان
غیر دیابتی  15بار بیشتر احتمال خطر سقوط دارند و 2برابر
بیشتر از سالمندان غیردیابتی سقوط و صدمات همراه را تجربه
خواهند کرد ( .)7صدمات ناشی از سقوط نهتنها مددجو ،بلکه دیگر
افراد خانواده و حتی جامعه را نیز متأثر میسازد (.)8
با توجه به عواقب ناگوار بیماری دیابت ،انجام مداخالت مؤثر به
منظور کنترل عوارض و ارتقای کیفیت زندگی بیماران امری ضروری
است ( .)9بسیاری از صاحبنظران ،کنترل و مراقبت از دیابت را
وظیفه اصلی فرد و خانواده میدانند و معتقدند که مددجویان باید
مسئولیت کنترل بیماری خود را بپذیرند ( .)10، 11امروزه با تغییر
سیستم ارائه مراقبتهای بهداشتی ،بیشتر بیماران مراقبتهای
حرفهای و تخصصی الزم را پس از ترخیص از بیمارستان در منزل
دریافت میکنند ( .)12بنابراین همراه با کارکنان بهداشت و درمان،
بیماران و اعضای خانواده بیمار نیز باید در ارتقای کمیت و کیفیت
زندگی خود مشارکت فعال داشته باشند.
واضح است که این هدف به دست نمیآید مگر اینکه بیماران و
خانواده آنان دانش و اطالعات کافی را در زمینه بیماری ،درمان و
مراقبت دریافت کنند .آموزش به بیمار و خانواده به عنوان بخش
مكمل در مراقبت از افراد دیابتی محسوب میشود و جزئی اساسی
در كنترل بیماری دیابت و عوارض ناشی از آن است ( .)13البته
آموزش به بیمار بهتنهایی نمیتواند نگرش ،اعتقادات ،ارزشها
و عملكرد مددجو را به دلیل کهولت سن ،فراموشی و ناتوانی
به گونهای تغییر دهد که بتواند بر مشكالت خود فائق آید .لذا
مشارکت و همکاری خانواده به منظور رسیدن به این اهداف بسیار
مهم و اساسی است (.)14
بررسیها نشان میدهد بین خانواده و وضعیت سالمت
اعضا ارتباطی قوی وجود دارد .بیماران بهویژه بیماران مبتال به
بیماریهای مزمن ،به اعضای خانواده خود وابسته هستند و
(15
نگرش آنها تا حدود زیادی تحت تأثیر خانواده قرار دارد
 .)13،لذا عملکرد خانواده میتواند تأثیر زیادی بر سالمت فرد
داشته باشد و به عنوان عاملی مهم در حفظ سالمت و پیشگیری
از ابتال به بیماری محسوب شود ( .)16حمایت از جانب خانواده
میتواند موجب ایجاد انگیزه و بهبود رفتارهای خودمراقبتی در
مبتالیان به دیابت شود .خانواده به عنوان اولین و اساسیترین
نهاد اجتماعی نقش ،فرهنگ و ساختار ویژهای دارد که بنیانگذار
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سالمت جسمی ،فرهنگی ،معنوی ،روانی و اجتماعی اعضای خود
محسوب میشود (.)17
در برنامه مراقبتهای پرستاری ،نقش خانواده بر بیمار باید
به اندازه خود بیمار مهم تلقی شود ( .)18همچنین محیط
خانوا ده میتواند نقش مهمی در سازگاری بیماران دیابتی
با تغییرات شیوه زندگی برای کنترل مناسب قند خون و
پیشگیری از عوارض ناشی از آن داشته باشد ( .)19با توجه به
عوارض و طول مدت و دوام بیماری در سالمند دیابتی ،خانواده
مؤثرترین نهاد از میان نهادهای اجتماعی است که میتواند
حمایت جسمی و عاطفی را برای سالمند فراهم کند .اجرای
مداخالت آموزشی و بالینی به منظور تقویت و توانمندسازی
نهتنها بیماران را تحت پوشش قرار میدهد ،بلكه روی اعضای
خانواده نیز تأثیرگذار است ،حتی اگر اعضای خانواده به طور
مستقیم در مداخله شركت نداشته باشد (.)20
در این رابطه یکی از مدلهای آموزشی که در آن هم بیمار و
هم خانواده نقش فعال در امر مراقبت وکنترل بیماری به عهده
دارند ،آموزش به شیوه توانمندسازی خانوادهمحور است .اولین
بار در ایران در سال  1381دکتر الحانی الگوی توانمندسازی
خانوادهمحور را طراحی کرد .مراحل اصلی آن شامل درک
تهدید ،خودکارآمدی ،عزت نفس و ارزشیابی است ( .)1این الگو
با ارزیابی میزان دانش و آگاهی و سپس دادن اطالعات آغاز
و به مشارکت فعال بیمار و خانواده او در اتخاذ تصمیمات در
زمینه بیماری و عمل به آنها ختم میشود ( .)21از آنجایی که
خانواده به عنوان اساسیترین رکن جامعه میتواند مسئولیت ارائه
مراقبتهای صحیح و مناسب بهداشتی را به بیمار و اطرافیان
به عهده گیرد ( ،)22لذا از الگوی توانمندسازی خانوادهمحورکه با
تأكید بر مؤثر بودن نقش فرد و دیگر اعضای خانواده در سه بعد
انگیزشی ،روانشناختی (خودباوری ،خودكنترلی و خودكارآمدی)
و ویژگیهای خودمشكل (دانش ،نگرش و تهدید درکشده)
طراحی شده است ،میتوان برای ارتقای کیفیت مراقبت در
بیماران دیابتی استفاده کرد (.)13
تهدید درکشده یکی از مؤلفههای الگوی توانمندسازی
خانوادهمحور است که شامل شدت درکشده و حساسیت
درکشده است .شدت درکشده به میزان شناخت فرد از عوارض
و خطرات بیماری بستگی دارد ،پس در دانش و آگاهی و شناخت
افراد نسبت به بیماری مدنظر ریشه دارد .در صورتی که عامل
توانمندشونده نسبت به احتمال ابتال به بیماری حساس شود،
یعنی حساسیت درکشده فرد نسبت به بیماری افزایش یابد،
انگیزه فرد به اقدامات پیشگیرانه نیز افزایش خواهد یافت (.)21
در این راستا توانمندسازی راهکار عملی مناسبی برای ایجاد
و تقویت این تواناییها در افراد محسوب میشود .خودکارآمدی
یکی دیگر از مؤلفههای بسیار مهم توانمندسازی است که به
معنی توانایی فرد برای ایجاد اثر یا نتیجه مطلوب یا به صورت
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درک یا قضاوت فرد در زمینه توانایی انجام عملی خاص به طور
موفقیتآمیز با کنترل عوامل پیرامون خود تعریف شده است
( .)23حال اگر فرد با دریافت آگاهی و دانش کسب مهارت به
این باور برسد كه قادر است مشكلش را حل كند ،یعنی توانایی
وخودكارآمدی او تقویت شده است .در بررسی مطالعات انجامشده
در زمینه اجرای برنامه توانمندسازی با هدف افزایش آگاهی،
دانش ،انگیزه ،عزت نفس و خودکارآمدی نشان داده شده است
که نتایج آن میتواند به خودکنترلی و انجام رفتارهای پیشگیرانه
در فرد منجر شود (.)17
تاکنون از این الگو برای ارتقای کیفیت زندگی بیماران مزمن
از قبیل تاالسمی ( ،)4انفارکتوس قلبی ( ،)24دیابت ( ،)17آسم
( )25و مولتیپل اسکلروزیس ( )26استفاده شده است .در مطالعه
مسعودی و همکاران تحت عنوان «تأثیر الگوی توانمندسازی
خانوادهمحور بر دانش ،نگرش و عملكرد مراقبان بیماران مبتال
به مولتیپل اسكلروزیس» نشان داده شد اجرای این مداخله باعث
افزایش آگاهی ،درک و مهارت در مراقبان شده و آنها را در کار
مراقبت یاری کرده است ( .)26در مطالعه قطبی ،تأثیر مثبتی در
بهبود رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتال به دیابت نوع 2
مشاهده شد ( .)17مطالعات مذکور نشان میدهد اجرای برنامههای
آموزشی بر محور بنیان خانواده میتواند هم بیمار و هم خانواده را
در مراقبت وکنترل بیماری بیشتر کمک کند.
با توجه به افزایش روند رو به رشد سالمندان و ماهیت مزمن
بیماری دیابت و عوارض و پیامدهای ناگوار آن یعنی وقوع سقوط
و تکرار آن و صدمات حاصل از آن و با توجه به اینکه آموزش
به بیمار و خانواده بر تحکیم یادگیری و اجرای موفقیتآمیز
رفتارهای پیشگیرانه در بیماران مؤثر است ( ،)20این مطالعه با
هدف تعیین تأثیر الگوی توانمندسازی خانوادهمحور بر تهدید
درکشده و خودکارآمدی خانوادههای سالمندان دیابتی در
معرض خطر سقوط انجام شد.

روش بررسی
این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی بوده است و در سال 1395
پس از دریافت معرفینامه از معاونت پژوهشی دانشگاه بابل ،روی
 60سالمند مبتال به دیابت نوع  2و عضو فعال خانواده آنها انجام
شد که به مطب فوق تخصص غدد شهر بجنورد مراجعه کرده
بودند .در این مطالعه یکی از اعضای خانواده به عنوان عضو فعال
خانواده با این معیارها وارد پژوهش شدند :تمایل داشتن برای
شرکت در پژوهش و ادامه همکاری ،داشتن حداقل سواد خواندن
و نوشتن ،به عهده داشتن مراقبت مداوم از سالمند (با اولویت
همسر و فرزند) ،ساکن شهر بودن ،داشتن دسترسی به تلفن و
نداشتن سابقه شرکت در دورههای آموزشی مربوط به بیماری
دیابت .معیارهای خروج شامل تمایلنداشتن به ادامه همکاری و
ابتال به بیماری در جریان مطالعه بود.

ابزار گردآوری دادهها شامل چهار قسمت بود که عبارتند از:
 .1پرسشنامه مشخصات جمعیتشناختی که شامل سن،
جنس ،وضعیت تأهل ،نسبت با سالمند ،وضعیت شغل ،سطح
تحصیالت و بیمه است؛
 .2پرسشنامه شدت درکشده که  15سؤال در زمینه میزان
درک و آگاهی عضو فعال از اثرات بیماری دیابت و خطر سقوط و
عوارض آن و ایمنی منزل دارد و با مقیاس  5درجهای لیکرت (از
بسیار مخالفم :امتیاز  1تا بسیار موافقم :امتیاز  )5نمرهگذاری شد.
نمرات باالتر ،نشانه آگاهی بیشتر است؛
 .3پرسشنامه حساسیت درکشده که  15سؤال در ارتباط با
درک عضو فعال از در معرض خطر بودن سالمند در برابر اثرات
بیماری دیابت و خطر سقوط و عوارض آن دارد و با مقیاس 5
درجهای لیکرت (از بسیار مخالفم :امتیاز  1تا بسیار موافقم :امتیاز
 )5نمرهگذاری شد .نمرات باالتر نشانه نگرش بهتر بود؛
 .4پرسشنامه خودکارآمدی یک پرسشنامه محققساخته
است که از مطالعه چند پرسشنامه ،مقاله و تجربیات محقق به
دست آمد و  15سؤال در  7حیطه تغذیه ،فعالیت بدنی ،کنترل
قند خون ،ایمنی در منزل ،مراقبت از پا ،مصرف داروها و عوارض
دارویی ،استفاده از وسایل کمکی و انجام معاینات پزشکی دارد.
این پرسشنامه بر اساس مقیاس  5درجهای لیکرت (گزینه اص ً
ال
مطمئن نیستم :عدد  1تا کام ً
ال مطمئنم :عدد  )5نمرهگذاری شد.
نمرات باالتر نشانه خودکارآمدی بهتر بود.
اعتبار علمی پرسشنامهها با استفاده از نظرات  10نفر از اعضای
هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی رامسر و به روش اعتبار
محتوا ارزیابی شد .پایایی ابزار با روش آزمون و آزمون مجدد روی
 20بیمار دیابتی و عضو فعال خانواده با فاصله  2هفته انجام شد.
به این صورت که پرسش نامه توانمندسازی خانوادهمحور را که
شامل شدت درکشده ،حساسیت درکشده و خودکارآمدی بود
به  20سالمند مبتال به دیابت و عضو فعال آنها داده شد .پس
از پاسخگویی ،پرسشنامهها جمعآوری و پس از دو هفته ،مجدداً
همان پرسشنامهها به همان بیماران داده شد .تفاوت پاسخهای
دو مرحله از طریق تی تست بررسی شد .نتایج نشان داد ضرایب
همبستگی پیرسون بین دو اجرای پرسشنامههای توانمندسازی
خانوادهمحور در تکتک سؤاالت و در کل پرسشنامهها  0/5و
 0/1معنادار بود.
در این مطالعه حجم نمونه بر اساس فرمول تعیین حجم
نمونه ،با توان آزمون  80درصد و اطمینان  95درصد 60 ،نفر
در نظر گرفته شد .نمونهها با تخصیص تصادفی به دو گروه
آزمون و کنترل تقسیم شدند .نمونهها به ترتیب ورود از عدد 1
تا  60شمارهگذاری شدند .بعد از همسانسازی از نظر وضعیت
جمعیتشناختی به صورت تصادفی ساده به روش زوج و فرد،
اعداد فرد به گروه آزمون و اعداد زوج به گروه کنترل اختصاص
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داده شدند .از افراد گروه آزمون و کنترل ،پس از توضیح درباره
اهداف و مراحل تحقیق ،رضایتنامه کتبی گرفته شد .تهدید
درکشده (حساسیت ،شدت درکشده) و خودکارآمدی عضو
فعال خانواده قبل از انجام مداخله با پرسشنامههای مربوطه
ارزیابی شد .سپس مداخله فقط برای گروه آزمون انجام گرفت
و گروه کنترل مراقبتهای رایج در مطب را دریافت کردند .گروه
مداخله به  3گروه  10نفره تقسیم شدند .جلسات آموزشی در 8
جلسه 45دقیقهای برگزار شد .محتوای آموزشی شامل کتابچه
آموزشی در زمینه ارتباط سقوط و بیماری دیابت در سالمندان
دیابتی به همراه ارائه پمفلت آموزشی مرتبط بود .این مداخله به
مدت  4/5ماه ( 1/5ماه مداخله و  3ماه پیگیری) به طول انجامید.
نحوه ارائه آموزش با توجه به اهداف و مراحل الگوی توانمندسازی
خانوادهمحور به ترتیب و شرح زیر انجام گرفت:
اولین گام در الگوی توانمندسازی خانوادهمحور ،تهدید
درکشده است که در این گام آموزش به منظور افزایش شدت
درکشده (آگاهی) و حساسیت درکشده (نگرش) واحدهای
بررسیشده صورت گرفت .مطالب آموزشی در ارتباط با بیماری،
عالئم ،عوارض ،دالیل سقوط و عوارض ناشی از آن ،روشهای
خودمراقبتی (تغذیه ،فعالیت بدنی ،مصرف داروها و  )...و همچنین
رعایت نکات ایمنی در منزل به منظور جلوگیری از سقوط طی 2
جلسه 45دقیقهای به صورت خالصه بیان شد .سپس در پایان هر
جلسه مطالب مهم به صورت پمفلت و جزوه آموزشی وتعدادی
سؤال آماده به سالمند داده شد و از آنها خواسته شد تا مطالب
آموزشی آموختهشده را به زبان خود برای عضو فعال خانوادهشان
توضیح دهند و جزوهها و پمفلتها را به همراه سؤال به عضو فعال
خانواده بدهند .عضو فعال خانواده پس از شنیدن مطالب آموزشی
توسط سالمند با توجه به اطالعات دریافتشده از سالمند ،به
سؤاالت از قبل تعیینشده پژوهشگر پاسخ میداد .درواقع ارزیابی
توانمندی در زمینه تهدید درکشده از طریق پاسخ عضو فعال
خانواده به سؤاالت از قبل تعیینشده انجام شد.
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مطالب آموختهشده توسط سالمند از طریق نحوه پاسخ صحیح
عضو فعال خانواده به سؤاالت از پیش تعیینشده و به کمک
چکلیست مهارتهای عملی ارزیابی شد.
گام سوم ،خودباوری از طریق مشارکت آموزشی 2بود .در
این گام از عضو فعال خواسته شد مطالب آموخته و مهارتهای
یادگرفته را به فرد دیگری از اعضای خانواده آموزش دهد .در
همین زمان پژوهشگر از طریق سؤاالتی که در این زمینه برای
سالمندان طراحی شده بود ،میزان یادگیری و موارد آموختهشده
سالمند و عضو فعال خانواده را سنجید .به منظور یادآوری مطالب،
یک جلسه تکمیلی برای سالمند به همراه عضو فعال خانواده
گذاشته شد .در پایان این مرحله از سالمند و عضو فعال خانواده
سؤاالت شفاهی از مباحث گفتهشده پرسیده شد.
گام چهارم توانمندسازی ،ارزشیابی است که در دو مرحله
ارزشیابی فرایندی به صورت پرسش و پاسخ از موارد
انجام شد.
ِ
آموزشدادهشده و نحوه انجام مهارتهای عملی با چکلیست در
هر جلسه و ابتدای جلسه بعد انجام شد .ارزشیابی نهایی با استفاده
از پرسشنامه توانمندسازی در گروه آزمون  1هفته و  3ماه بعد
از مداخله صورت گرفت .در طول این مدت تا تکمیل نهایی
پرسشنامهها به منظور حفظ ارتباط سالمند و عضو فعال خانواده
با پژوهشگر و بررسی روند کیفیت توانمندی ،پژوهشگر هر هفته
با سالمند و عضو فعال خانواده تماس گرفت و ضمن پاسخگویی
به سؤاالت سالمندان ،روند تغییرات را ارزیابی کرد.
در گروه کنترل نیز  3ماه پس از انجام پیشآزمون ،پسآزمون
گرفته شد .همچنین طی یک جلسه حضوری مشکالت سالمندان
بر اساس ضرورت آموزش داده و تمام جزوات و پمفلتهای مربوط
به توانمندسازی در اختیارشان قرار داده شد .پس از جمعآوری
پرسشنامهها ،دادههای بهدستآمده با استفاده از نسخه 18
نرمافزار  SPSSو آزمونهای آماری کای دو ،فیشر ،تی مستقل و
تی زوجی تجزیهوتحلیل شد.
از محدویتهای پژوهش حاضر میتوان به خصوصیات متفاوت
روحی و روانی ،عالئق شخصی و انگیزه سالمندان و خا نوادههای
آنها در تکمیل پرسشنامه و یا در طول مداخله و همچنین تفاوت
در تعاملهای بینفردی سالمندان و خانوادهای آنها اشاره کرد.

گام دوم ارتقای سطح خودكارآمدی بود که طی  6جلسه
به روش حل مسئله گروهی برگزار شد .در این گام در ابتدای
هر جلسه محتوای آموزشی توانمندسازی به دو بخش تئوری
و نمایش عملی 1تقسیم شد .ابتدا پژوهشگر نکات تئوری را
توضیح میداد ،سپس مهارتهای عملی مورد نیاز به صورت
عملی آموزش و نمایش داده میشد .در پایان هر جلسه سالمند
مهارتهای عملی را بهخوبی یاد میگرفت و به شکل عملی و به
صورت صحیح و به طور مستقل برای پژوهشگر نمایش میداد.
پژوهشگر به کمک چکلیست انجام صحیح مهارتهای عملی را
ارزیابی میکرد .سپس پژوهشگر از هر سالمند خواست که تمامی
مطالب و مهارتهای عملی آموختهشده را برای عضو فعال خود
توضیح دهند و به صورت عملی مهارت را نمایش دهد .بازخورد

نتایج نشان داد دو گروه (کنترل و آزمون) قبل از مداخله
از نظر مشخصات فردی و اجتماعی همگن بودند .همچنین با
انجام آزمون آماری تی زوجی ،میانگین و انحراف معیار نمرات
بُعد شدت درکشده ،حساسیت درکشده و خودکارآمدی بعد
از مداخله در گروه آزمون اختالف معنادار آماری را نشان داد،
درحالی که این اختالف در گروه کنترل معنادار نبود .همچنین

1. Demonstration

2. Educational participations

یافتهها
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جدول  .1مقایسه اطالعات جمعیتشناختی دو گروه آزمون و کنترل
گروه آزمون (درصد)

گروه کنترل (درصد)

سطح معنیداری

مشخصات فردی و اجتماعی

40/83±11/86

37/86±11/37

0/327

مرد

(8)26/7

(9)30

زن

(22)73/3

(21)70

متاهل

(26)86/7

(27)90

همسر فوتشده ،مطلقه ،مجرد

(4)13/3

(3)10

همسر

(6)20

(3)10

دختر

(16)53/3

(16)53/3

پسر

(8)26/7

(8)26/7

اقوام

(0)0

(3)10

بله

(27)90

(26)86/7

خیر

(3)10

(4)13/3

کارمند

(12)40

(12)40

آزاد /کارگر

(4)3/13

(6)20

بازنشسته /خانهدار

(14)46/7

(12)40

ابتدایی /زیردیپلم /دیپلم

(19)63/3

(19)63/3

کاردانی /کارشناسی

(11)36/7

(11)36/7

سن (سال)

*

جنس

**

وضعیت تأهل

**

نسبت عضو فعال خانواده

**

وضعیت بیمه

**

شغل

**

سطح تحصیالت

**

0/774
0/688

0/338

1/00

0/758

1/00

* :به صورت میانگین و انحراف معیار است؛ ** :به صورت تعداد و درصد است.

با استفاده از آزمون آماری تی مستقل ،میانگین و انحراف معیار،
نمرات بُعد شدت درکشده ،حساسیت درکشده و خودکارآمدی
در دو گروه (آزمون و کنترل) قبل از مداخله اختالف معناداری را
نشان نداد ،در حالی که این اختالف بعد از اجرای مداخله معنادار
شد (جداول شماره  3 ،2 ،1و .)4

قبل و بعد از مداخله در دو گروه کنترل و آزمون اختالف معنادار
دارد ( .)P<0/05آزمون تی زوج نشان داد تغییرات میانگین نمره
شدت درکشده در گروه آزمون سه ماه بعد در مقایسه با قبل از
مداخله اختالف معناداری دارد ( ،)P<0/05ولی در گروه کنترل
این اختالف معنادار نیست (.)P>0/05

جدول شماره  2نشان میدهد که میانگین و انحراف معیار
نمرات شدت درکشده در عضو فعال خانواده بعد از  3ماه از اجرای
مداخله در گروه آزمون نسبت به قبل از مداخله افزایش یافت ،اما
در گروه کنترل نسبت به قبل از مداخله کاهش داشت .آزمون
تی مستقل نشان داد تغییرات میانگین نمره شدت درکشده

جدول شماره  3نشان میدهد میانگین و انحراف معیار نمرات
حساسیت درکشده در عضو فعال خانواده بعد از سه ماه از اجرای
مداخله در گروه آزمون در مقایسه با قبل از مداخله افزایش
یافت ،اما در گروه کنترل در مقایسه با قبل از مداخله کاهش
جزئی داشت .آزمون تی مستقل نشان داد تغییرات میانگین نمره

جدول  .2میانگین و انحراف معیار نمرات بُعد شدت درکشده (آگاهی) عضو فعال خانواده
گروه

قبل از مداخله

 3ماه بعد از مداخله

**P

گروه آزمون

55/03±7/26

64/23±4/71

0/001

گروه کنترل

58/73±6/14

58/68±6/19

1/00

*P

0/037

0/001

* :میزان معنیداری بین گروهی ** :میزان معنیداری درونگروهی
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جدول  .3میانگین و انحراف معیار نمرات بُعد حساسیت درکشده (نگرش) عضو فعال خانواده
گروه

قبل از مداخله

 3ماه بعد از مداخله

**P

گروه آزمون

55/16±7/56

64/60±4/33

0/001

گروه کنترل

60/00±5/04

59/82±4/84

0/339

*P

0/005

0/001

* :میزان معنیداری بین گروهی؛ ** :میزان معنیداری درونگروهی

حساسیت درکشده قبل و بعد از مداخله در دو گروه کنترل و
آزمون اختالف معنادار دارد ( .)P<0/05آزمون تی زوج نشان داد
تغییرات میانگین نمره حساسیت درکشده در گروه آزمون سه
ماه بعد نسبت به قبل از مداخله اختالف معنادار دارد (،)P<0/05
ولی در گروه کنترل این اختالف معنادار نیست (.)P<0/05
جدول شماره  4نشان میدهد میانگین و انحراف معیار نمرات
خودکارآمدی در عضو فعال خانواده سه ماه بعد از مداخله در گروه
آزمون در مقایسه با قبل از مداخله افزایش یافت ،اما در گروه
کنترل در مقایسه با قبل از مداخله کاهش جزئی داشت.
آزمون تی مستقل نشان داد بین تغییرات میانگین نمره
خودکار آمدی قبل و بعد از مداخله در دو گروه کنترل و
آزمون اختالف معنادار وجود دارد ( ،)P<0/05ولی قبل از
مداخله این اختالف معنادار نیست ( .)P<0/05آزمون تی زوج
نشان داد تغییرات میانگین نمره خودکارآمدی در گروه آزمون
سه ماه بعد از مداخله در عضو فعال خانواده نسبت به قبل
از مداخله اختالف معنادار داشت ( ،)P<0/05ولی در گروه
کنترل این اختالف معنادار نبود (.)P<0/05

بحث
نتایج پژوهش حاضر بر اساس هدف کلی مطالعه نشان داد
بهکارگیری برنامه توانمندسازی خانوادهمحور بر مؤلفههای تهدید
درکشده (شدت و حساسیت درکشده) و خودکارآمدی سالمند
مؤثر بوده است .نتایج این پژوهش با مطالعه مسعودی ،خطیبان،
حیدری ،ربیعی ،ثنایی ،سلیمانی ،پیتایوپونگ ،میبری ،ونگ،
چین ،تن ،هوی مینگ ژنگ ،هوفمن ،سوپاپیتیپورن ،ولین،
فاس ،و واکا همسو است .اما با مطالعه رزمآرا ،گارسیا ،اتک ،و

چلبوی همسو نبود.
یافتههای مطالعات حیدری و میبری با هدف تعیین ارتباط
حمایت خانواده و کنترل قندخون در سالمندان مبتال به دیابت
نوع  2نشان داد بین حمایت خانواده و کنترل قند خون بیماران
ارتباطی قوی وجود دارد ،به طوری که بیماران دیابتی با حمایت
(28
بیشتر خانواده ،کنترل مطلوبتری بر قند خون خود داشتند
 .)27،نتایج مطالعه ونگ و همكاران با هدف تعیین تأثیر حمایت
خانواده و دوستان در خودمراقبتی در افراد مبتال به دیابت نوع
 2نشان داد خودمراقبتی و دارودرمانی صحیح در بیمارانی که
خانواده و دوستانشان از آنها حمایت میکردند ،بسیار بیشتر از
بیمارانی بود که هیچ حمایتی نداشتند (.)29
در مطالعه حاضر حمایت خانواده باعث کنترل بهتر قند
خون توسط سالمندان شده و از عوارض دیابت ازجمله سقوط
جلوگیری کرده است .در مطالعه رزمآرا و همکاران بعد از آموزش
خانوادهمحور ،میانگین نمرات بُعد تبعیت از رژیم دارویی بین دو
گروه کنترل و مداخله تفاوت آماری معنیداری نداشت ( .)30این
یافته با مطالعه حاضر همسو نبود .مغایرت موجود میتواند به
دلیل تفاوت در جامعه پژوهش ،تعداد کم جلسات ،عالقه و انگیزه
نمونهها و پیگیری مداوم باشد.
نتایج مطالعه مسعودی و همکاران با هدف تعیین تأثیر
الگوی توانمندسازی خانوادهمحور بر دانش ،نگرش و عملكرد
مراقبان مبتالیان به اماس نشان داد آموزش مراقبان بر اساس
الگوی توانمندسازی باعث تغییرات در دانش ،نگرش و عملکرد
مراقبتکنندگان شد ،به طوری که هر چه دانش مراقب بیشتر
شود ،عملکرد او نیز بهتر و کارآمدتر خواهد شد ( .)26همچنین
مطالعه خطیبان و پیتایوپونگ نشان داد آموزش به خانوادهها،

جدول  .4میانگین و انحراف معیار نمرات خودکارآمدی عضو فعال خانواده
گروه

قبل از مداخله

 3ماه بعد از مداخله

**P

گروه آزمون

56/36±6/92

63/90±4/70

0/001

گروه کنترل

57/50±6/54

57/34±6/42

0/684

*P

0/517

0/001

* :میزان معنیداری بینگروهی؛ ** :میزان معنیداری درونگروهی
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مشارکت خانوا دهها در امر مراقبت ،دانش ،آگاهی و افزایش
مهارت خانوادهها در زمینه چگونگی مراقبت از بیماران مبتال
به سکته مغزی ،باعث بهبود توانایی بیماران در انجام کارهای
روزانه و کاهش عوارض ناشی از بیماری ازجمله سقوط میشود
( .)31-33نتایج مطالعات سلیمانی و چرنگ نیز نشان داد در فرایند
خودمراقبتی مبتالیان به پارکینسون ،خانوادهها نقش مهمی در
کسب و حفظ استقالل ،بهبود کیفیت زندگی بیمار و کاهش خطر
سقوط دارند (.)34-36
با توجه به اینکه دیابت عامل مهمی برای خطر وقوع سقوط
و صدمات ناشی از آن شده است ،به منظور پیشگیری از عواقب
ناگوار دیابت ازجمله افزایش قند خون ،سرگیجه و نداشتن تعادل
ناشی از سقوطهای مکرر و صدمات ناشی از آن ،ضروری است
که در برنامههای آموزشی این گروه از بیماران ،خانوادهها نیز
مشارکت داده شوند؛ زیرا افزایش دانش اعضای خانواده بیماران
مزمن ازجمله دیابت ،بهترین منبع برای حمایت از سالمند و
تقویت سازگاری آنها با شرایط موجود و پیشگیری از عوارض
بیماری ازجمله سقوط و حفظ کیفیت زندگی آنهاست .توجه به
آموزش خانواده بیماران دیابتی برای همکاری فعال در مراقبت و
درمان ،اهمیت خاصی دارد.
در همین راستا تن در مطالعه خود بیان کرد که شرکت یکی
از اعضای خانوا ده همراه بیمار در کالسهای آموزش دیابت
سبب افزایش تأثیر آموزشهای ارائهشده میشود ،به طوری که
توانمندی خانواده منجر به کارایی مفید و مؤثر بیماران در مراقبت
و پیشگیری از عوارض زودرس و دیررس بیماری میشود (.)37
نتایج مطالعه گارسیا تحت عنوان «مداخله خانوادهمحوردر کنترل
دیابت نوع  ،»2اختالف معناداری را در شیوه عملکرد خانواده،
رفتارهای بهداشتی ،پیگیری از رژیم دارویی و آگاهی در زمینه
دیابت در دو گروه آزمون و کنترل نشان نداد ( .)38این یافته با
مطالعه حاضر همسو نبود .مغایرت موجود با مطالعه حاضر میتواند
به دلیل اجرا نشدن کامل مداخله و متفاوت بودن جامعه ،محیط
و فرهنگ نمونههای مطالعهشده ،متفاوت بودن نوع مطالعه ،روش
مداخله شامل ارائه آموزش و روش اجرا باشد .همچنین در مطالعه
اتک ،مداخله آموزشی خانوادهمحور و گروهی در مبتالیان به
دیابت موجب بهبودی نسبی در برخی از حیطههای مربوط به
خودمراقبتی ازجمله مراقبت از پا و کنترل قند خون شد که از
نظر آماری معنادار نبود ( .)39این یافته با مطالعه حاضر همسو
نبود .به نظر محقق طول مدت برنامه آموزشی ،پیگیری کافی در
دستیابی به نتایج و شرکت خانوادهها در مطالعه حاضر میتواند
دلیل مغایرت باشد.
نتایج مطالعات فاس ،هوفمن و هوی مینگ ژنگ با عنوان
«تأثیر خانواده و مراقبان شخصی در پیشگیری از وقوع سقوط
بیماران» نشان داد آموزش به خانوادهها و حضور آنها در کنار
سالمندان باعث کاهش وقوع سقوط و پیامدهای ناشی از آن

شده و به ترویج خودکفایی منجر شده است ( .)40-42همچنین
مطالعات نشان میدهند افزایش آگاهی و تغییر نگرش مراقبان
باعث افزایش درک آنها از خطر سقوط شده است و احتمال وقوع
سقوط را در سالمندان کاهش میدهد (. )43
با توجه به اینکه افراد سالمند مبتال به دیابت در مقایسه با
غیردیابتیها بیشتر در معرض خطر سقوط هستند و اعضای
خانواده به لحاظ وابستگی عاطفی ،در ایجاد نگرش در سالمند
نقش کلیدی دارند ،به نظر میرسد مشارکت اعضای خانواده به
عنوان مهمترین عامل خارجی در افزایش سطح عملکرد و تبعیت
مستمر و مداوم سالمنداندیابتیدر ارتقای رفتارهای پیشگیرانه از
سقوط و پایدار ماندن رفتار حائز اهمیت است .مطالعه حاضرنشان
داد بعد از اجرای مداخله توانمندسازی ،دانش و نگرش عضو فعال
خانواده نسبت به قبل از مداخله از نظر آماری تغییر معنیدار
کرده است.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد اجرای برنامه توانمندسازی
خانوادهمحور میتواند موجب بهبود و ارتقای میزان خودکارآمدی
خانوادههای سالمندان در معرض خطر سقوط شود .در راستای
نتایج مطالعه حاضر ،ربیعی در تحقیق خود بیان کرد كه توانمند
كردن یک فرد در خانواده در جهت اهداف بهداشتی در توانمندی
كل سیستم خانواده مؤثر است ( .)44همچنین ولین و همکاران
اظهار کردند ارائه اطالعات و توانمند کردن خانواده و دخالت
دادن آنها در روند مراقبت ،منجر به اعتمادسازی میشود (.)45
نتایج حاصل از مطالعه ثنایی نیز نشان داد برنامه توانمندسازی
خانوادهمحور در ارتباط با بیماران تحت جراحی ،مانند توضیح
در زمینه فرایند بیماری و جراحی ،مشارکتدادن بیماران در
تصمیمگیری مراقبتهای درمانی خود و مشارکت خانوادهها در
فعالیتهای آموزشی اقداماتی هستند که میتوانند زمینههای
مناسب را برای بهبود خودکارآمدی مددجویان فراهم آورند (.)23
چلبوی و همکاران در مطالعهای حمایت اجتماعی ،خودکارآمدی
و رفتارهای خودمراقبتی و کنترل قند خون رادر سالمنداندیابتی
بررسی کردند و همبستگی معنیداری را بین خودکارآمدی و
رفتارهای خودمراقبتی گزارش نکردند ( .)46این یافته با مطالعه
حاضر همخوانی نداشت .به نظر میرسد تفاوت در نتایج مطالعه
میتواند به دلیل مشارکت خانوادهها ،تفاوت ابزارهای سنجش،
امکانات آموزشی و پیگیری مداوم در مطالعه حاضر باشد.
سوپاپیتیپورن نیز بیان کرد كه خانواده نقش اصلی را در
درمان بیماران دیابتی دارد و عملکرد باالی خانواده با كنترل
بهتر قند خون همراه است و مشاركت خانوادهها را در برنامههای
آموزشی این بیماران بسیار توصیه کرده است ( .)47مشارکت و
حمایت خانواده میتواند نقش بسیار مهمی در ارتقای سالمت
داشته باشد و باور به خودکارآمدی را در رابطه با سطح حمایت
اجتماعی افراد ارتقای دهد و در کیفیت زندگی سالمندان مبتال
به بیماری مزمن تأثیرگذار باشد (.)44، 48
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نتیجهگیری
اجرای برنامه توانمندسازی خانوادهمحور منجر به ارتقای تهدید
درکشده و خودکارآمدی خانوادههای سالمندان مبتال به بیماری
دیابت نوع  2در معرض خطر سقوط شده است .پیشنهاد میشود
از این الگو به عنوان مداخله مناسبی به منظور افزایش دانش
مراقبتی و بهبود کیفیت مراقبت ،پیشگیری از عوارض بیماری
ازجمله سقوط و نیز افزایش سطح استقالل سالمندان مبتال به
بیماری دیابت نوع  2استفاده شود .همچنین پیشنهاد میشود
پرستاران این روش را به عنوان روش مبتنی بر تفکر و توانمندی،
با تأکید بر موضوع خودمراقبتی در دیگر بیماران مزمن در معرض
خطر سقوط به کار گیرند.
کاربرد یافتههای پژوهش در بالین

 .1تأکید بر توانمندسازی سالمندان با استفاده از الگوی
توانمندسازی خانوادهمحوردر سیاستگذاریهای بهداشتی و
درمانی مربوط به بیماریهای مزمن میتواند نقش مهمی در
افزایش و ارتقای سطح سالمت و کیفیت زندگی و خودکارآمدی
سالمندان و خانواده آنان داشته باشد.
 .2مراقبان بهداشتی استفاده از نتایج این پژوهش میتوانند
چشمانداز جدیدی را در جهت آموزش به سالمند و خانواده او
ایجاد کنند.
 .3پرستاران با بهکارگیری الگوی توانمندسازی خانوادهمحور در
بیماران دیابتی میتوانند گامهای مؤثری را در مراقبت ،مشاوره و
حل مشارکتی مشکالت این بیماران و خانوادههای آنها بردارند
و به ایجاد استقالل بیشتر در مراقبت از خود در سالمندان کمک
کنند.

 .4دادن اطمینان به واحدهای پژوهش درباره محرمانهماندن
اطالعات شخصی و رعایت اصول اخالقی حین گردآوری اطالعات
کتابخانهای و تمامی مراحل پژوهش
 .5اختصاص زمان کافی برای پاسخگویی به سؤاالت افراد تحت
پژوهش
 .6ارائه کتابچه آموزشی و پمفلتها به بيماران گروه كنترل
پس از پايان پژوهش
حامي مالي

این مقاله حاصل پایاننامه سکینه پرورشان دانشجوی
کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی دانشکده پرستاری و
مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر و طرح پژوهشی مصوب شورای
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل است.
تعارض منافع

در این مقاله هیچ تضاد منافعی وجود ندارد.
تشکر و قدردانی

بدینوسیله پژوهشگران از استادان محترم ،سالمندان و
خانوادههای محترمشان و همچنین آقای دکتر سلیمی ،فوق
تخصص غدد ،به خاطر همکاری در مطب و اعضای کمیته
پژوهشی بیمارستان امام رضا به خاطر در اختیار گذاشتن مکان
آموزش ،کمال تشکر و قدردانی را دارند.

 .4با توجه به چند عاملی بودن سقوط سالمند ،مراقبان حرفهای
و غیرحرفهای میتوانند با استفاده از نتایج این پژوهش به منظور
پیشگیری از سقوط کمک کنند.

مالحظات اخالقی
پيروي از اصول اخالق پژوهش

 .1تصویب طرح پژوهشی در شورای پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی بابل در تاریخ  95/3/19و ثبت در مرکز تحقیقات بالینی
ایران ( )IRCTبا شماره IRCT2016061728502N1
 .2کسب اجازه کتبی از کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم
پژشکی بابل
 .3دریافت موافقتنامه کتبی از افراد تحت پژوهش و دادن
اختیار برای انصراف از شرکت و ادامه پژوهش پس از بیان اهداف
و چگونگی روند انجام پژوهش
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