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Abstract
Background & Aim: Self-efficacy in h modialysis patients leads to more appropriate selfmanagement of problems by these patients. Considering that the use of specific theories and
models for self-care is one of the strategies that help these patients, the present study aimed to
determine the effect of OREM self-care model on self-efficacy of hemodialysis patients.
Methods & Materials: The present study was conducted as a clinical trial on 150 hemodialysis
patients in two experimental and control groups at Razi Educational-Medical Center in Rasht
during 2015-2016. Data were collected using a three-part instrument that included a
demographic and clinical information questionnaire, an instrument (CKD-SE), and an instrument
(NKF-NUS) in two phases. Data were collected and collated after 4 weeks by a fellow
researcher (without knowledge of the research design and the sample belonging to the groups).
Data were analyzed using descriptive and inferential statistical tests (paired and independent ttests, chi-square, logistic regression).
Results: The findings of the study showed a significant increase in the mean and standard
deviation of the total score of self-efficacy and its domains in the experimental group in the postintervention phase (P = 0.0001). Moreover, the results of the regression test showed the
predictive power of the intervention for the self-efficacy score of the samples (CI: 49.30-38.78:
95%, OR = 123.72, p = 0.0001) by controlling the effect of each variable.
Conclusions: The results of this study show the positive effect of using the Orem self-care
model on the self-efficacy level in hemodialysis patients. Therefore, nurses can increase the selfcare capacity and self-efficacy of hemodialysis patients by applying the Orem self-care model.
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چکیده
زمینه و هدف :خودکارآمــدی در بیماران همودیــالیزی موجب خودمدیریتی مناسب تر مشکالت توسط این بیماران میگردد .با
توجه به اینکه استفاده از نظریهها و مدل های خاص جهت مراقبت از خود ،یکی از راهکارهای کمککننده به این بیماران میباشد،
مطالعه حاضر باهدف تعیین تاثیر بهکارگیری مدل خودمراقبتی اورم بر خودکارآمـدی بیماران همودیالیز انجام گردید.
مواد و روشها :مطالعه حاضر به صورت کارآزمایی بالینی بر روی  150بیمار همودیالیزی در دو گروه آزمون و کنترل در مرکز
آموزشی-درمانی رازی شهر رشت در سال  94-95انجام شده است .دادهها با استفاده از ابزاری سه بخشی شامل پرسشنامه اطالعات
فردی و بالینی ،ابزار ()CKD-SEو همچنین ابزار ( (NKF-NUSجمعآوری گردید .مداخله براساس نیازهای خودمراقبتی درمانی،
جهت گروه آزمون اجرا و جمعآوری اطالعات پس از  4هفته ،توسط همکار پژوهشگر (بدون آگاهی از طراحی پژوهش و تعلق
نمونهها به گروهها) انجام شد .دادهها با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی(تی زوجی و مستقل ،مربع کای ،رگرسیون
لوجستیک) تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :یافتههای مطالعه نشانگر افزایش معنادار میانگین و انحراف معیار نمره خودکارآمدی کل و حیطههای آن در گروه آزمون در
مرحله بعد از مداخله ،بود ( .)P= 0/0001همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشانگر توان پیشگوییکنندگی مداخله در نمره
خودکارآمدی نمونهها ( ) p =0/0001 ، OR=123/72 ، 95%CI: 49/3-30/78با کنترل اثر متغیرهای فردی بوده است.
بود .بنابراین ،پرستاران میتوانند با کاربرد الگوی خودمراقبتی اورم ،توان خود مراقبتی و خودکارآمدی بیماران همودیالیزی را افزایش
دهند.
واژههای کلیدی :همودیالیز ،خود کارآمدی ،مدل های پرستاری ،مراقبت از خود
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نتیجهگیری :نتایج این پژوهش نشانگر تاثیر مثبت کاربرد الگوی خودمراقبتی اورم بر سطح خودکارآمدی بیماران تحت همودیالیز

تاثیر بهکارگیری مدل خودمراقبتی اورم بر خودکارآمدی بیماران ....

غذایی و مصرف داروها هستند( .)9به عبارت دیگر ،بیماران
همودیالیزی با وجود شواهد افزایش میزان مرگومیر و ابتال به
دیگر بیماریها به دنبال پیگیری درمانی ضعیف ملزم به مراقبت
مقدمه
بیماری کلیوی مرحله نهایی)ESRD(1از جمله بیماریهای
پیچیدهای است که با اختالل درکیفیت زندگی ،موارد مکرر
بستری در بیمارستان ،بار باالی بیماری و مرگومیر همراه
است( .)1در سالهای اخیر با وجود پیشرفت و ارتقاء روش
های درمانی ،همچنان شاهد رشد تعداد بیماران مبتال به این
بیماری میباشیم( .)2در ایران نیز تعداد مبتالیان در فاصله
زمانی  1973تا  2008با روند رو به رشدی روبرو بوده بطوریکه
تعداد مبتالیان از  10000بیمار به  527283بیمار افزایش داشته
است( .)3اگرچه دالیل دقیق افزایش شیوع بیماری ESRD
مشخص نیست ،اما میتوان افزایش شیوع دیابت ( )4و فشار
خون باال را از شایعترین علل آن دانست( .)6 ,5با توجه به
چندبعدی بودن عوارض این بیماری ،مشکالت این افراد تنها

اقتصادی این بیماران نیز اثرگذار می باشد( .)7این افراد
معموال نیازمند دریافت همودیالیز به دفعات  3بار در هفته
هستند( )8بیماران همودیالیزی نیازمند حضور مکرر در بخش
دیالیز و رعایت محدودیتهایی در مصرف مایعات ،برنامه

همودیالیز ،نشانگر نیاز به تدابیر آموزشی جهت یاری بیماران
برای اداره بهتر شرایط خود( )10-12و ارتقاء انگیزه آنان در
تغییر رفتار و مواجهه با موانع آن میباشند( .)13 ,9همچنین
برخی مطالعات اثرات مثبت آموزش بر ارتقاء توانایی مراقبت
از خود را مورد تائید قرار میدهند( .)15 ,14 ,10ازاین رو
سیاستهای بهداشتی در جهت افزایش درک بیمار و توان وی
در اداره وضعیت خود توسعه یافتهاند ( .)9دراین راستا عوامل
متعددی از قبیل خودکارآمدی ،اعتقادات فردی ،هنجارهای
اجتماعی و اعتمادبهنفس به عنوان پیشگوییکننده رفتارهای
خود مراقبتی در بیماران موردتوجه قرارگرفتهاند که از این بین
خود کارآمدی مهمترین عامل تعیینکننده رفتارهای
خودمراقبتی در بیماران به حساب میآید ( .)14خودکارآمدی
که نشانگر اطمینان فرد به تواناییهایش در انجام عملی خاص
میباشد ( ،)9میزان تالش ،استقامت ،انعطاف پذیری افراد در
مقابل سختیها و نیز احساس ،تفکر ،انگیزش و عملکرد آنها
را تحت تأثیر قرار داده و به عنوان عامل پیشبینی کنندهی مهم
در انجام رفتارهای بهداشتی موردقبولاست(.)16،15،14این

1 End Stage Renal Disease

مفهوم با چهار حیطه اساسی استقالل ،سازماندهی ،حل مسئله و
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معط وف به ابعاد جسمی و روانی نبوده و بر ابعاد اجتماعی و

از خــود هســتند .نتایج مطالعات انجام شده بر روی بیماران

مژگان بزرگ زاده و همکاران

جستوجوی حمایت اجتماعی از اهمیت به سزایی برخوردار

میباشد( .)16یکی از این نظریهها ،تئوری خودمراقبتی اورم

است ( .)17چرا که برخی مطالعات نظیر مطالعه گریوا و

میباشد که با هدف افزایش توانایی و تشویق مددجویان به

همکارانش که با هدف تعیین اثربخشی مداخله آموزشی بر

مراقبت از خود ارائه شده است( .)18 ,17این تئوری یکی از

میزان خودمدیریتی بیماران تحت همودیالیز انجام شد ،نشانگر

کاملترین نظریههای خود مراقبتی است که راهنمای بالینی

اثر بخشی باالتر خودکارآمدی در خودمدیریتی مشکالت

مناسبی برای برنامهریزی و اجرای اصول خود مراقبتی در

مرتبط با بیماری مزمن بودهاند (.)9( )P>0/05

اختیار بیماران میگذارد( .)19بر اساس دیدگاه تئوری اورم،

همودیالیزی بودهاند .به طوری که رحیمی و همکاران در

معرفی شده است و در صورتی که فرد توانایی مراقبت از خود

مطالعه خود تحت عنوان تاثیر آموزش خودمراقبتی بر سطح

را نداشته باشد ،پرستار با ارایه مراقبتهای مستقیم جبرانی و

خودکارآمدی بیماران تحت همودیالیز دریافتند که میزان

آموزشی -حمایتی به فرد کمک میکند( .)20هدف از انجام

خودکارآمدی در بیماران تحت درمان با همودیالیز پایین

خود مراقبتی-1 :حمایت از فرآیند حیات و ارتقاء عملکرد

میباشد ( .)3/19 0±/49این شواهد ممکن است به دلیل دانش

طبیعی - 2حفظ رشد ،تکامل و بلوغ نرمال - 3پیشگیری،

کم بیماران در زمینه چگونگی مراقبت از خود باشد ( .)12در

کنترل و درمان فرآیندهای بیماری و آسیبها -4پیشگیری و

این میان نقش پرستاران مراقبتکننده از بیماران همودیالیز

یا جبران ناتوانی - 5ارتقاء احساس خوب بودن است(.)22 ,21

برجسته میگردد .چرا که پرستاران دارای تعامالت منظم و

برخی از محققین تالش کردهاند که برنامههای آموزشی بر

مکرر با بیماران همودیالیزی بوده و میتوانند با بررسی

اساس این مدل جهت ارتقاء توان مراقبت از خود در بیماران

مشکالت آنان به ارائه آموزشهای الزم در مورد اداره نیازهای

همودیالیزی طراحی نمایند .رمضانی و همکاران در سال 2016

تغذیه  ،مایعات ( )11،18،19و خودمراقبتی از مسیرهای

مطالعهای با عنوان" تأثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء

دسترسی عروقی ( )20و دارودرمانی بپردازند (.)21

خودمراقبتی در بیماران همودیالیزی :بهکارگیری نظریه

استفاده از نظریهها و مدل های خاص جهت ارائه آموزش به

خودکارآمدی" در شهر قم بر روی  70بیمار تحت همودیالیز

این بیماران جهت سازماندهی مراقبت از خود ،یکی از

انجام

از

راهکارهای کمککننده به بیماران مبتال به بیماریهای مزمن

اثرگذاریبرنامهآموزشی بر اساس تئوری خود مراقبتی اورم بر

دادند

که

نتایج

این

مطالعه

حاکی
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با این حال ،شواهد نشانگر خودکارآمدی ضعیف بیماران

نقش پرستار به عنوان یک تسهیلکننده و عامل ایجاد تغییر

تاثیر بهکارگیری مدل خودمراقبتی اورم بر خودکارآمدی بیماران ....

شاد نیز در مطالعات خود با عنوان" تأثیر برنامه خودمراقبتی

به دفعات حداقل  2بار در هفته تشکیل میدادند .نمونههای این

مبتنی بر مدل اورم بر عزت نفس و رضایت از زندگی بیماران

مطالعه شامل  150بیمار بود که با روش نمونهگیری تصادفی

تحت همودیالیز" در شهر زابل سال  ،2017افزایش چشمگیر

وارد تحقیق گردیدند .معیارهای ورود در این مطالعه شامل

عزت نفس و رضایت از زندگی را در بیماران همودیالیزی بعد

موارد سن حداقل  18سال ،انجام همودیالیز به صورت سرپایی،

از دریافت آموزشهای خود مراقبتی ،گزارش نموده است(,17

سابقه برنامه همودیالیز به مدت حداقل  3ماه ،دارای برنامه

 .)24با توجه به وجود مشکالت بسیار در مراقبت از بیمار و

دیالیز حداقل  2بار در هفته به مدت  3تا 4ساعت در هر جلسه،

خود مراقبتی و تالش جهت ارتقاء توانمندی بیماران تحت

دارا بودن حداقل سواد خواندن و نوشتن ،عدم وجود سابقه

دیالیز به نظر میرسد تئوری خود مراقبتی اورم نسبت به

بیماریهای اعصاب و روان و نواقص دیداری و شنیداری طبق

مشارکت بیماران در مراقبت از خود با توجه به فرهنگ و زمینه

گزارش بیمار و یا خانواده و اطالعات ثبت شده در پرونده،

کشور ایران مناسب باشد .بنابراین این مطالعه با هدف تعیین

توانایی برقراری ارتباط کالمی ،توانایی درک زبان فارسی،

تاثیر بهکارگیری مدل خودمراقبتی اورم بر خودکارآمدی و

عدم وابستگی کامل جهت انجام فعالیتهای روزمره زندگی،

خود مراقبتی بیماران همودیالیزی ،تالش دارد با طراحی یک

بود .همچنین بروز هرگونه اختالل جسمی و یا روانی و یا

برنامه آموزشی بر اساس این مدل راهکاری مناسب جهت ارتقا

نواقص دیداری ،شنیداری و یا موارد بستری در طی روند

توانمندی این بیماران در مراقبت از خود بهدستآمده و گامی

مطالعه که مانع مشارکت کامل نمونه انتخابی در برنامه مورد

هر چند کوچک در جهت استقالل و کاهش بار مراقبتی و

نظر شود معیار خروج از تحقیق در نظر گرفته شد.

درمانی این بیماران بردارد.

حجم نمونه موردنیاز برای تحقیق بر اساس تفاضل میانگین و

مواد و روشها

انحراف معیار نمره خودکار آمدی قبل و بعد از آموزش در

این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی و در بخش

مقاله حبیب زاده( )25با اطمینان  % 95و قدرت آزمون % 80به

همودیالیز یکی از مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در

گروه

شمال ایران در سال 2015انجام شده است .جامعه این پژوهش
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خود مراقبتی بیماران همودیالیزی بود( .)23همچنین شجاعی

را تمامی بیماران مبتال به نارسایی کلیه تحت برنامه همودیالیز

مژگان بزرگ زاده و همکاران

محدوده کل نمرات از  0تا  250تنظیمشدهاند( .)26این ابزار

تعیین گردید.

توسط  Chiu-Chu Linساختهشده و استفاده از ابزار با
کسب اجازه مکتوب ایشان صورت گرفته است.
خود مراقبتی نمونههای پژوهش با استفاده از ابزار National
Practice

Foundation-Clinical

Kidney

نمونهها بر اساس روزهای زوج و فرد دیالیز در هفته به نسبت

Management

یک نفر در گروه مداخله و یک نفر در گروه کنترل انتخاب

 ) NKF-NUS(Programتدوین شده توسط  Kimو با

شدند .اختصاص روزهای زوج یا فرد دیالیز برای هریک از

کسب اجازه مکتوب از ایشان انجام شد .این ابزار توان خود

گروه آزمون یا شاهد با قرعهکشی انجام شد .در طی انجام

مراقبتی را در  4بخش اصلی برنامه دیالیز ،مصرف مایعات،

مطالعه و قبل از مرحله آموزش 4 ،بیمار یعنی 1بیمار از گروه

تغذیه و داروها را با  54سوال ارزیابی میکند( .)27عالوه بر

کنترل به علت فوت 2 ،بیمار از گروه کنترل و  1بیمار از گروه

تمامی بخشهای این ابزار دو بخش مرتبط با مراقبت از مکان

آزمون به دلیل اینکه نیازمند بستری در بیمارستان بودند ،از

دسترسی عروقی و وضعیت مراقبت از خود در زمینه امور

مطالعه خارج شدند.

شخصی بهداشتی به این ابزار اضافه شده است .این ابزار دارای

ابزارهای گرد اوری دادهها شامل پرسشنامه اطالعات فردی و

 54سوال است .میانگین و انحراف معیار نمرات کسب شده

بالینی ،ابزار ) (CKD-SEو همچنین ابزار((NKF-

توسط نمونهها در این سواالت در تجزیه و تحلیل رفتار

NUSبود .پرسشنامه اطالعات فردی بالینی خود شامل دو

خودمراقبتی مورد استفاده قرار گرفته است .توان خودمراقبتی

بخش مشخصات فردی و بالینی بوده و جهت ارزیابی خود

بیماران نیز با  4حیطه تغذیه ،آراستگی ،استحمام و حرکت با

کارآمدی از ابزار Chronic Kidney Disease Self

پرسشهایی  5گزینهای شامل کامال مستقل (با امتیاز ،)5

) efficacy (CKD-SEاستفاده شد که شامل  25گویه در

استقالل به کمک وسایل (امتیاز  ،)4استقالل با کمک فرد

 4حیطه استقالل ،سازماندهی ،حل مسئله و جستوجوی

(امتیاز  ،)3استقالل به کمک وسایل و افراد(امتیاز  )2و کامال

حمایت اجتماعی میباشد .پاسخها براساس طیف لیکرت از

وابسته (با امتیاز  )1ارزیابی شد .کسب نمره باالتر در هریک از

Self

Guidline-NUS
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کامال بدون اعتماد ( )0تا باالترین درجه اعتماد ( )10با

تاثیر بهکارگیری مدل خودمراقبتی اورم بر خودکارآمدی بیماران ....

ارزیابی شده است.

مرحله پرسشنامههای فردی ،بالینی (شاخص چارلسون)،

با توجه به آن که نسخه فارسی ابزارهای رفتار خود مراقبتی و

خودکارآمدی (برای هر دو گروه) و توان خودمراقبتی در

خود کار امدی موجود نبود هر دو ابزار ابتدا توسط دو

فعالیتهای معمول روزانه (فقط برای گروه آزمون) تکمیل

متخصص زبان انگلیسی ترجمه و باز ترجمه شده و پس از

شد .سپس ابزار وضعیت خودمراقبتی اختصاصی برای گروه

بررسی نهایی توسط متخصصان زبان و تیم تحقیق باز نویسی

آزمون توسط پژوهشگر تکمیل و برنامه آموزشی – حمایتی

شدند .پس از آن در اختیار  10نفر از متخصصان مراقبت از

مورد نیاز پس از تعیین نیازهای خودمراقبتی درمانی آنان

بیماران کلیوی که در بخش های دیالیز مشغول بکار بوده و یا

تدوین شد .مرحله دوم جمعآوری اطالعات در محدوده زمانی

به عنوان عضو هیئت علمی فعالیت میکردند قرار داده شدند .

 4هفته پس از پایان برنامه آموزشی ،توسط همکار پژوهشگر

میزان شاخص  CVIبرای هر دو ابزار بیشتر از  % 80بود .

(بدون آگاهی از طراحی پژوهش و تعلق نمونهها به گروهها) با

جهت تعیین پایایی ابزارها نیز از روش باز ازمایی در یک

تکمیل مجدد پرسشنامههای خودکارآمدی (برای نمونههای هر

مطالعه مقدماتی بر روی  30نفر از بیماران دارای مشخصات

دو گروه) و توان خودمراقبتی اختصاصی (فقط برای نمونههای

واحدهای مورد پژوهش در این تحقیق استفاده گردید .در

گروه آزمون) به روش مصاحبه انجام شد .با توجه به آن که

مورد هر دو ابزار مقایسه نمرات مرحله اول و دوم (به فاصه 15

مداخله اصلی این پژوهش کاربرد الگوی اورم در نمونههای

روز ) فاقد تفاوت اماری معنیدار بود .ساز گاری درونی ابزار

گروه آزمون در زمینه مراقبت از خود بود مرحله اول یا بررسی

خودکارامدی با استفاده از ضریب الفای کرونباخ مورد تایید

و تشخیص پرستاری این مدل که مرحله تشخیصی -تجویزی

قرار گرفت ضریب الفا ی این ابزار  83درصد بود 30 .بیمار

هم نامیده میشود ( .)28با گردآوری اطالعات مرتبط با عوامل

حاضر در مطالعه مقدماتی جز نمونهها قرار نگرفتند.

وضعیت دهنده پایه (مواردی از پرسشنامه فردی و بالینی) و

حضور در محیط پژوهش از  23اکتبر  2015شروع و تا 18

خودمراقبتی نمونهها انجام شد .سپس ،نیازهای خودمراقبتی

مارس  2016ادامه یافت و پس از اخذ رضایت نامه کتبی از

نمونهها تعیین گردید .پس از آن برنامه طراحی شده به اجرا

تمامی شرکتکنندگان ،جهت تعیین روزهای نمونهگیری

گذاشته شد .برنامه آموزش تدوین شده برای جلسات انفرادی

گروههای آزمون و کنترل با استفاده از قرعهکشی ،نمونههای

خود

جهت
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ابعاد این ابزار به عنوان پیگیری و توان مراقبت از خود باالتر

پژوهش با توجه به معیارهای ورود انتخاب شدند .در این

مژگان بزرگ زاده و همکاران

گروهآزمون دربالین بیماران ودر محدودهیک ساعت پس از

دسترسی نداشتند .الزم به ذکر است که بعد از اتمام دوره

شروع همودیالیز بصورت چهرهبهچهره به مدت حداکثر 45

نمونهگیری تمامی جزوهها ،پوسترها و مطالب آموزشی در

دقیقه اجرا شد .شیوه سخنرانی همراه با وسایل کمک آموزشی

اختیار بخش همودیالیز برای استفاده همه بیماران قرار داده شد

اسالید ،خالصهای کتبی از نکات مهم آموزشی ،بروشورو

.مرحله چهارم مرحله اقدامات کنترلی بود .این مرحله با هدف

پمفلت های آموزشی با تصاویر رنگی با سایز مناسب ،جهت

ارزشیابی و با جمعآوری اطالعات و تکمیل مجدد،

آموزش به بیماران استفاده شد .پرسشهای بیمار در تمام

درمحدوده زمانی  4هفته پس از پایان برنامه آموزشی توسط

زمانهای حین و بعد از ارائه مطالب در هرجلسه ،برای درک

همکار پرسشگر انجام شد .جهت تجزیه تحلیل ،بعد از

بهتر مطالب آموزشی ،پاسخ داده میشد .جلسات انفرادی بین

جمعآوری دادهها ،از نرمافزار آماری  SPSSنسخه 22

 4-6جلسه ،با توجه به توان خودمراقبتی اولیه هر یک از

استفاده گردید .با توجه به توزیع نرمال دادهها با استفاده از

نمونهها ،به اجرا در آمد .پس از اتمام جلسات انفرادی،

آمار توصیفی (میانگین،انحراف معیار و توزیع فراوانی) و

نمونههای پژوهش ،بر حسب نیازهای مشترک در  10گروه 7

استنباطی (تی زوج و مستقل و کای اسکوئر ،آزمون دقیق فیشر

نفره و  1گروه  5نفره قرار داده شده و در جلسات آموزش

و رگرسیون لوجستیک) تجزیه تحلیل آماری انجام گرفت.

گروهی شرکت داده شدند .جلسات گروهی در یک زمان

همچنین ضرایب رگرسیونی و شانس نسبی میزان اثر آموزش

مشخص و پس از هماهنگی با نمونههای هر گروه و به مدت

بر اساس الگوی اورم بر خودکارآمدی در مدل همسان شده با

حداکثر  45دقیقه در کالس موجود در بخش دیالیز درآمد .در

تعدیل اثرات متغیرهای دموگرافیک و مداخله با استفاده از

ابتدای هر جلسه از مطالب و آموزشهای جلسه قبل از طریق

مدل رگرسیون لوجستیک به روش Back Ward LR

پرسش و پاسخ بازخورد گرفته شد .الزم به ذکر است که در

صورت گرفت .سطح معنیداری  p>0/05در نظر گرفته شد.

تمامی جلسات ارائه شده ،همراه بیمار به عنوان عضوی از

یافتهها

خانواده که با بیمار زندگی میکند ،حضور داشت .در تمامی
این مدت نمونههای گروه کنترل فقط مراقبتهای روتین

یافتهها حاکی از آن است که اکثر نمونههای پژوهش مرد
58/7درصد و دو گروه آزمون و کنترل از نظر مشخصات

بخش همودیالیز را دریافت کردند و به هیچ یک از امکانات
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مراقبتیدرروزانجامدیالیز(باتوجهبهتمایلنمونهها)براینمونههای

آموزشی اعم از پوستر ،پمفلت و CDجزوات آموزشی

تاثیر بهکارگیری مدل خودمراقبتی اورم بر خودکارآمدی بیماران ....

فردیوبالینیموردپرسش(سن،جنس،میزانتحصیالت ،وضعیت

دیالیز با یکدیگر تفاوت آماری معنیدار داشتند(.)P<0/05

شغلی فعلی ،میزان درآمد ماهیانه ، ،نوع مسکن ،محل اسکان،

بطوریکه 2/7درصد از گروه آزمون بهتنهایی زندگی می-

مدت زمان ابتال به بیماری کلیه ،مدت زمان درمان با

کردند که این میزان در گروه کنترل  10/7درصد بوده است.

همودیالیز ،دفعات دیالیز در هفته ،وجود بیمار همودیالیزی در

در مورد وضعیت تاهل  68درصد از گروه آزمون متاهل و

خانواده ،وجود بیمار همودیالیزی در دوستان ،سابقه ابتال به

 81/3درصد از گروه کنترل متاهل بودند .در مورد شغل قبل از

بیماری کلیه در خانواده ،متوسط هزینه درمان در ماه ،وضعیت

مرحله درمان با دیالیز  14/7درصد از گروه آزمون بیکار

بیمه) فاقد تفاوت آماری معنیدار بودند .دو گروه از نظر

بودند درحالیکه این مقدار در گروه کنترل  1/3درصد بوده

وضعیت تاهل ،زندگی بهتنهایی یا با خانواده و شغل قبل از

است(جدول شماره .)1

جدول شماره  :1مقایسه توزیع نمونههای گروههای آزمون و کنترل برحسب متغیرهای فردی ،بالینی
کنترل

گروهها
متغیرها
جنسیت

سن

تحصیالت

مسکن

شغل

درصد

تعداد

درصد

تعداد

زن

27

36

31

41/3

مرد

48

64

44

58/7

کل

75

100

75

100

< 40

19

25/3

10

13/3

 ≤40و >55

20

26/7

26

34/7

55 – 65

13

17/3

20

26/7

> 65

23

30/7

19

25/3

کل

75

100

75

100

خواندن و نوشتن /ابتدایی

47

62/7

54

72

متوسطه ودیپلم

25

33/3

15

20

دانشگاهی

3

4

6

8

کل

75

100

75

100

مجرد

13

17/3

3

4

متاهل

51

68

61

81/3

جداشده از همسر

3

4

0

0

همسر فوت شده

8

10/7

11

14/7

کل

75

100

75

100

شخصی

58

77/3

60

80

استیجاری

17

22/7

15

20

کل

75

100

75

100

شاغل

47

62/6

55

73/4
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تاهل

آزمون

نتایج آزمون آماری(*)P

مژگان بزرگ زاده و همکاران

قبل از بیماری

شغل فعلی

نوع زندگی

ابتال به
بیماریهای دیگر

دیابت

فشارخون باال

کم خونی

بیکار

11

14/7

1

1 /3

خانه دار

17

22/7

19

25/3

کل

75

100

75

100

شاغل

8

10/7

4

5 /4

بیکار

25

33/3

27

36

بازنشسته

25

33/3

25

33/3

خانه دار

17

22/7

19

25/3

کل

75

100

75

100

تنها

2

2 /7

8

10/7

با همسر

21

28

22

29/3

با فرزندان

10

13/3

5

6 /7

با برادران و خواهران

3

4

1

1 /3

با مادر

2

2 /7

0

0

پدرو مادر

9

12

0

0

با فرزندان و همسر

28

37/3

39

52

کل

75

100

75

100

بلی

64

85/3

71

94/7

خیر

11

14/7

4

5 /3

کل

75

100

75

100

بلی

23

30/7

31

41/3

خیر

52

69/3

44

58/7

کل

75

100

75

100

بلی

45

60

38

50/7

خیر

30

40

37

49/3

کل

75

100

75

100

بلی

47

62/7

55

73/3

خیر

28

37/3

20

26/7

کل

75

100

75

100

P=0/68

p=0/004

P=0/1

P=0/17

P=0/25

P=0/16

قبل از مداخله نشان داد بیش از  80در صد افراد این گروه در

البته شایان ذکر است که از ارائه دریافت آموزش توسط کادر

حیطههای تغذیه ،لباس پوشیدن و آراستگی ،حمام کردن و

درمانی ،به بیماران در مورد حیطههای مختلف مراقبت از خود
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نتایج بررسی توان خود مراقبتی بیماران گروه آزمون در مرحله

حرکت و راه رفتن کامال مستقل بوده و نیازمند کمک نیستند.

تاثیر بهکارگیری مدل خودمراقبتی اورم بر خودکارآمدی بیماران ....

توان خودمراقبتی در مورد انجام برنامه دیالیز  26/7درصد طبق

درصد از واحدهای گروه آزمون قبل از مداخله جهت مراقبت

برنامه تنظیمی جهت انجام دیالیز در طی ماه گذشته مراجعه

از محل دسترسی عروقی دچار مشکل بودهاند .در حیطه توان

نکرده بودند .در حیطه توان خودمراقبتی در مورد تجربه کوتاه

خودمراقبتی در مورد انجام آزمایشات بر اساس نتایج

کردن زمان دیالیز نتایج نشان داد که  61/3درصد واحدهای

49/3درصد در پیگیری انجام آزمایشات تجویز شده دارای

گروه آزمون طول مدت هر جلسه دیالیز خود را کوتاه کرده

مشکل بودند.

بودند و علت اصلی آن را اکثریت افراد احساس

مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره خودکارآمدی قبل و بعد

بیقراری(32/6درصد) ،افت فشارخون( 26/1درصد) عنوان

از مداخله در گروه آزمون به تفکیک حیطهها و عبارات و با

کردند .درحیطه توان خودمراقبتی در مورد مصرف داروها

استفاده از آزمون تی زوجی نشان داد که بجزعبارت" فهم

نتایج نشان داد در گروه آزمون در مرحله قبل از مداخله 42/7

معنی نتایج آزمایشگاهی مرتبط با بیماری"از حیطه حل مسئله،

درصد در مصرف داروی خود دچار مشکل بوده و 24/7

نمره خودکار آمدی کل و تمامی حیطهها قبل و بعد از

درصد در طی هفته گذشته داروهای خود را مصرف نکرده

مداخله(بهکارگیری الگوی اورم)در گروه آزمون دارای

بودند .در حیطه توان خودمراقبتی در مورد محدودیت مصرف

تفاوت آماری معنیدار است( .)P<0/05این در حالی است که

مایعات  16درصد یا به ندرت و یا اصال محدودیت مصرف

همین مقایسه در گروه کنترل با استفاده از آزمون تی زوجی

مایعات را رعایت نمیکردند و  66/7درصد اذعان داشتند که

موید عدم تفاوت معنیدار بین میانگین نمره قبل و بعد این

قادر به کنترل مصرف مایعات نمیباشند .در حیطه توان

گروه بود.

خودمراقبتی در مورد توزین روزانه  80درصد در توزین روزانه

مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره خودکارآمدی کل و

خود دچار مشکل بودند و علت اصلی ان را نداشتن ترازو در

حیطههای آن بعد از مداخله در دو گروه آزمون و کنترل به

منزل عنوان کردند .در حیطه توان خودمراقبتی در مورد برنامه

تفکیک حیطهها و عبارات با استفاده از آزمون تی مستقل نشان

تغذیه فقط  1/3درصد از واحدهای گروه آزمون همیشه بر نامه

داد به جز در مورد عبارت" درخواست مشاوره با پزشک در

غذایی خود را رعایت میکردند و  72درصد در عایت رژیم

صورت بروز مشکل "( )P=0/381از حیطه از حیطه استقالل

غذایی دچار مشکل بودند .در حیطه توان خودمراقبتی در مورد

وعبارت" در خواست کمک از خانواده و دوستان در مواقع
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در اکثریت موارد بیشتر از یک ماه گذشته بود .در مورد حیطه

مراقبت از مسیرهای دسترسی عروقی نتایج نشان داد که 37/3

مژگان بزرگ زاده و همکاران

افسردگی و ناراحتی"( )P=0/182از حیطه جست و جوی

انحراف معیار نمره خودکارآمدی گروه آزمون به صورت

حمایت اجتماعی ،در سایر حیطهها و بهطورکلی میانگین و

معنیدار بیشتر از گروه کنترل بوده است(جدول شماره.)2

جدول شماره  :2مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره خودکارآمدی کل و حیطههای آن در مرحله دوم پژوهش (بعد از مداخله) در دو گروه آزمون و کنترل به
تفکیک حیطهها و عبارات
گروهها

M ± SD

M ± SD

(*)P

 -1صحبت در خصوص رنج از بیماری با دیگران

5/48 ± 3/13

3/57 ± 3/23

P=0/0001

 -4پذیرش رنج از بیماری

9/41 ± 1/623

±76/7 2/71

P=0/0001

 -9اشتراک تجربیات با دیگران

±16/7 2/64

4/25 ± 3/11

P=0/0001

 -11پرسیدن سوال از مراقبین در خصوص بیماری

7/59 ± 2/28

5/13 ± 2/9

P=0/0001

 -12مواجهه با چالشهای مربوط به بیماری

8/23 ± 2/54

5/93 ± 2/47

P=0/0001

 -17بیان ابتال به بیماری به پزشک

9/43 ± 1/43

7/44 ± 2/58

P=0/0001

 -18درخواست مشاوره با پزشک در صورت بروز مشکل

7/55 ± 2/19

6/51 ± 10/01

P=0/381

 -21تماس با مراقبین در صورت بروز مشکل

7/52 ± 2/14

5/05 ± 2/88

P=0/0001

کل

6/86 ± 1/03

4/94 ± 1/65

P=0/0001

 -10مدیرت بیماری در زمانهای مختلف

7/95 ± 2/36

6/12 ± 2/6

P=0/0001

 -15کنترل رژیم غذایی در شرایط مختلف

7/95 ± 2/27

6/32 ± 2/35

P=0/0001

 -16مدیریت بیماری برای حفظ سالمتی

7/69 ± 1/55

6/32 ± 1/95

P=0/0001

 -19انتخاب نوع و مقدار غذای مناسب در فعالیتهای اجتماعی

7/92 ± 2/17

6/45 ± 2/48

P=0/0001

 -22رعایت محدودیتهای توصیه شده

7/63 ± 2/25

6/31 ± 2/52

P=0/001

 -23تنظیم عادات غذایی مطابق با توصیههای متخصصین

7/96 ± 2/13

6/49 ± 2/08

P=0/0001

 -24شرکت در فعالیتهای اجتماعی به طور انتخابی

7/4 ± 2/64

5/91 ± 2/57

P=0/001

کل

7/79 ± 1/23

5/7 ± 2/3

P=0/0001

-2جست و جوی اطالعات الزم در مورد بیماری

6/41 ± 2/75

3/65 ± 2/53

P=0/0001

-3فهم معنی نتایج آزمایشگاهی مرتبط با بیماری

4/93 ± 3/1

2/44 ± 3/07

P=0/0001

-5شناسایی عوامل خطر مرتبط با بیماری

6/88 ± 2/26

4/29 ± 2/58

P=0/0001

-8جستوجوی شناختاحتیاطات ضروری برای جلوگیری از بدتر شدن بیماری

7/96 ± 2/08

5/75 ± 2/6

P=0/0001

-13جست و جوی منابع را برای کنترل بهتر بیماری

7/93 ± 2/03

5/37 ± 2/63

P=0/0001

-20کسب اطالعات مرتبط با بیماری

6/53 ± 3/3

5/12 ± 3/06

P=0/007

کل

6/77 ± 1/53

4/43 ± 2/05

P=0/0001

-6صحبت با خانواده یا دوستانم برای یافتن راه حلی برای نگرانیهایم

5/47 ± 2/9

3/39 ± 3/23

P=0/0001

-7جستوجوی کمک از دیگران در شرایط استرسزا برای پیشگیری از بیماری

5/59 ± 3/11

3/97 ± 3

P=0/002

حمایت

-14ارائه توضیحات الزم به خانواده و دوستان برای جلب حمایت آنها

7/91 ± 2/47

6/47 ± 2/3

P=0/0001

اجتماعی

-25در خواست کمک از خانواده و دوستان در مواقع افسردگی و ناراحتی

5/31 ± 3/17

4/63 ± 3/05

P=0/182

کل

6/06 ± 2/06

4/61 ± 2/21

P=0/0001

حیطهها و عبارات

استقالل

سازماندهی

حل مسئله

جست و جوی

*آزمون تی مستقل

معنیداری = p>0/05
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آزمون

کنترل

آزمون آماری

تاثیر بهکارگیری مدل خودمراقبتی اورم بر خودکارآمدی بیماران ....

مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره خودمراقبتی قبل و بعد از

رعایت برنامه غذایی ،مراقبت از فیستول و پیگیری انجام

مداخله در گروه آزمون ،نتایج آزمون تی زوج نشان داد که

آزمایشات ( )p=0/0001اختالف معناداری با مقادیر مربوط به

میانگین و انحراف معیار نمره خودمراقبتی در مرحله دوم

آن در مرحله اول پژوهش (قبل از مداخله) داشته است(جدول

پژوهش (بعد از مداخله) در گروه آزمون در موارد کوتاه

شماره .)3

کردن زمان دیالیز ( ،)p=0/016رعایت محدودیت مایعات،
جدول شماره  : 3مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره خودمراقبتی در مرحله اول و دوم پژوهش (قبل و بعد از مداخله) در گروه آزمون
قبل از مداخله

بعد از مداخله

میانگین و انحراف معیار

میانگین و انحراف معیار

(*)P

 -4عدم انجام دیالیز

266/6 ± 64/3

±280 40/2

P=0/141

 -5کوتاه کردن زمان دیالیز

64/1 ± 33/6

±3/75 20

P=0/016

 -6متوسط مدت زمان کوتاهتر

مرحله مداخله
انجام برنامه دیالیز
(محدوده نمرات )0-300
کوتاه کردن زمان دیالیز

آزمون آماری

±3/62 33/1

70/8 ± 23/2

P=0/075

 -11عدم مصرف داروها

174/6 ± 42/2

±168 26/8

P=0/248

رعایت محدودیت مایعات

 -14عدم رعایت محدودیت

( محدوده نمرات )0-200

مایعات

120/6 ± 44/3

149/3 ± 30/1

P=0/0001

 -18وزن کردن در منزل

25/3 ± 57/1

38/6 ± 61/8

P=0/112

 -22رعایت برنامه غذایی

128/6 ± 35

152/6 ± 28/3

P=0/0001

 -29رعایت مراقبت از فیستول

143/333 ± 23/7

174/6 ± 27/7

P=0/0001

 -34پیگیری انجام آزمایشات

±142 35/8

177/3 ± 28/8

P=0/0001

( محدوده نمرات )0-100
رعایت مصرف منظم داروها
( محدوده نمرات )0-200

توزین در منزل
( محدوده نمرات )0-200
رعایت برنامه غذایی
مراقبت از فیستول
( محدوده نمرات )0-200
پیگیری انجام آزمایشات
( محدوده نمرات )0-200

معنیداری = p>0/05

پس از بررسی ارتباطات خطی بین متغیرهای فردی و بالینی با

متغیره) در دو گروه مورد مطالعه در مدل نتایج نشان داد که

نمره خود کارآمدی از مدل همسان شده لوجستیک به روش

تنها متغیر گروه با تفاوت معناداری در نمره خودکارآمدی

 Back Ward LRجهت تعیین عوامل پیشگوییکننده

همراه بود .بدین گونه که افرادی که تحت مداخله بر اساس

تغییرات خودکار امدی استفاده شد .بدین منظور پس از ورود

الگوی اورم قرار گرفتند با کنترل اثرات متغیرهای فردی و

متغیرهایی با  p valueکوچکتر از ( 0/25در آنالیز تک

بالینی  123/7بار ( OR= 123.7, 95%C.I for Odds
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*آزمون تی زوج

شدن دیالیز

مژگان بزرگ زاده و همکاران

 )P=o/ooo1 ,Ratio=30.7– 497.2شانس نسبی بیشتری

برای تغییرات خودکارآمدی داشتند(جدول شماره .)4

جدول شماره  :4ضرایب رگرسیونی و شانس نسبی میزان اثر آموزش بر اساس الگوی اورم بر خودکارآمدی در مدل همسان شده
نتایج رگرسیون
متغیرهای ورودی درگام ها

ضریب

خطای

سطح

شانس

فاصله اعتماد  %95شانس نسبی

رگرسیونی

معیار

معنیداری

نسبی

کمترین

بیشترین

گروهها

4/818

0/710

0/0001

123/727

30/786

497/259

بیماری کم خونی

0/980

0/547

0/073

2/664

0/912

7/784

مقدار ثابت

-2/993

0/904

0/001

0/050

بحث

باشد که بیمار در آن تحت درمان بوده و مراقبت دریافت

نتایج پژوهش حاضر در ارتباط با توان خودمراقبتی عمومی
موید استقالل اکثریت نمونههای گروه آزمون بود اما نشانگر
عدم دریافت آموزشهای مرتبط با خودمراقبتی در یک ماه
قبل از مطالعه در خصوص اهمیت تداوم انجام دیالیز ،مصرف
منظم داروها ،محدودیت مصرف مایعات ،رژیم غذایی و
مراقبت از مسیرهای دسترسی عروقی در اکثریت نمونهها

میدارد .چنین یافتههایی حتی ممکن است از بیمارستانی به
بیمارستان دیگر متفاوت باشد .میزان تحصیالت بیماران ،نحوه
ارتباط پزشکان و پرستاران با آنها و بهطورکلی فرهنگ
ارتباطی غالب منطقه میتواند این یافتهها را تحت تاثیر قرار
دهد.
بر اساس یافتههای مطالعه بیشترین میانگین نمره خودکارآمدی

گلدین و همکاران در مطالعه خود تحت عنوان درک وضعیت

به پزشکان" در حیطه استقالل" ،ارائه توضیحات به خانواده و

سالمتی و پیگیری انجام همودیالیز در بیماران با نارسایی مزمن

دوستان جهت جلب حمایت" در حیطه جستجوی حمایت

مرحله آخر دریافتند که بیماران همودیالیزی در زمینه

اجتماعی و "جستجو وشناخت احتیاطات ضروری برای

محدودیت مصرف مایعات ،رژیم غذایی و رعایت دستورات

جلوگیری از بدتر شدن بیماری" در حیطه حل مسئله بودهاند.

دارویی ،پیگیری انجام برنامه همودیالیز و همچنین در زمینه
فعالیت و استراحت و رعایت بهداشت فردی دچار مشکل
میباشند( .)29تفاوت در یافتههای مطالعه حاضر و مطالعه
گلدین و همکاران میتواند تحت تاثیر فرهنگ و جغرافیایی

این نتایج با نتایج مطالعه لین و همکاران( )26و ونگ و
همکاران( )30هم راستا میباشد .این یافتهها شاید به دلیل مزمن
بودن بیماری باشد .سالهای متمادی ابتال و اطمینان بیمار به
عدم درمان قطعی بیماری کلیوی وی را به جستجوی
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میباشد.

هر دو گروه آزمون و کنترل در  3عبارت "بیان ابتال به بیماری

تاثیر بهکارگیری مدل خودمراقبتی اورم بر خودکارآمدی بیماران ....

راهکارهای عملیاتی که از بدتر شدن وضعیت بیماری

مجانی که موجب ازدحام در این مراکز میشود میتواند با

پیشگیری نماید وادار میکند .تجربه رنج حاصل از

افزایش بار کاری پزشکان و پرستاران مانع ارائه آموزش کافی

محدودیتهای زندگی و عوارض بیماری و همراه با کاهش

به این بیماران گردد.
مقایسه میانگین نمره خودکارآمدی قبل و بعد از مداخله در

تواناییهای شغلی و اجتماعی احتماالموجب افزایش انگیزه

از میان حیطههای خودکارآمدی ،حیطه حل مسئله کمترین

خودکارآمدی ،تمامی حیطهها و عبارات آن ،به جز یک

میانگین نمره را در میان حیطههای خودکارآمدی در نمونههای

عبارت در حیطه حل مسئله ،بعد از بهکارگیری الگوی اورم به

گروه آزمون و کنترل داشته است .این یافته نیز میتواند با

طور معنیداری افزایش یافتند .بنابراین کاربرد الگوی

سطح تحصیالت پایین اکثریت نمونهها مرتبط باشد.

خودمراقبتی بر اساس الگوی اورم توانسته است منجر به

خودکارآمدی نمونهها در حیطه حل مسئله باید مورد توجه

افزایش معنیداری در نمره خودکارآمدی بیماران همودیالیزی

خاص گروه مراقبتی-درمانی قرار گیرد ،چرا که افزایش

شود .این یافته هم راستای نتایج مطالعه رحیمی و

مهارتهای حل مسئله از طریق آموزش میتواند منجر به

همکاران( )12و پورغالمی و همکاران است( .)33البته در هر

مشارکت بیشتر در رفع نیازهای مراقبت از خود گردد(.)31

دو مطالعه فوق از آموزش خود مراقبتی جهت تغییر خودکار

توانمندی حل مسئله در بحرانهای زندگی توانایی است که از

آمدی بیماران با مشکل کلیوی استفاده شده بود .جمیسون و

طریق آموزش میتوان آن را ارتقا بخشید .در مورد این بیماران

همکاران نیز در مطالعه خود تحت عنوان خودکارآمدی ،رفتار

که باید تا پایان عمر با بیماری مزمن خود زندگی کنند

خودمراقبتی و کیفیت زندگی بیماران تحت پیوند کلیه به این

برگزاری دورههای آموزش حل مسئله در بحران میتواند به

نتیجه رسیدند که آموزش برای بیماران بعد از پیوند ضروری

ارتقای توانمندیهای حل مسئله این بیماران بیانجامد .

میباشد که منجر به بهبود رفتارهای خودمراقبتی ،افزایش

یافتههای این تحقیق در مورد نمره نسبتاً پایین خودکار آمدی

مهارتهای حل مسئله و مشارکت بیشتر بیماران در رفع

بیماران هر دو گروه با یافتههای بسیاری از مطالعات دیگر هم

نیازهای مراقبتی خود خواهد شد( .)34در مقابل ،حبیب زاده

سو میباشد( .)32 ,12تعداد بیماران تحت دیالیز بسیار زیاد در

در مطالعه خود با عنوان بررسی میزان تاثیر مدل مراقبتی اورم بر

یک مرکز ،اندک بودن تعداد مراکز ارائهکننده خدمات دیالیز

سطح خودکارآمدی بیماران تحت همودیالیز در بیمارستانهای
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برای جستجوی اطالعات کاهنده این عوارض میگردد.

گروه آزمون نشان داد که میانگین و انحراف معیار کل

مژگان بزرگ زاده و همکاران

که هرچند میانگین نمره خودکارآمدی گروه آزمون در بعد از

هایی است که باهدف افزایش توانایی و تشویق مددجویان به

مداخله بیش از گروه کنترل افزایش یافته بود ،اما این افزایش با

مراقبت از خود ارائه شده است( .)25براساس این تئوری ،انسان

تفاوت معناداری همراه نبوده است( .)25این تفاوت میتواند به

دارای توان شناسایی مدبرانه نیازها و انجام راهکارهای مورد

دلیل تفاوت در ابزارهای تعیین نیازهای خودمراقبتی و

نیاز است .هرچند که این توان تحت تاثیر عوامل وضعیت

ارزیابیکننده خودکارآمدی در نمونههای این دو مطالعه باشد.

دهنده خاصی چون وضعیت تکاملی ،فرهنگی -اجتماعی،

البته عبارت "فهم نتایج آزمایشگاهی مرتبط با بیماری"،

سیستم خانواده و سیستمهای بهداشتی قرار دارد( .)16سیستم

درمرحله قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون تفاوتی نداشته

پرستاری که توسط اورم ارائه شده است میتواند به بیماران

است این یافته شاید به علت تحصیالت پایین بیشترین نمونهها

دارای بیماریهای مزمن کمک نماید تا با مراقبت از خود،

در مطالعه حاضر باشد .مطالعه رویانی و همکاران نیز نشانگر

میزان وابستگی خود را کاسته و به استقالل کامل خود کمک

ارتباط مثبت و معنیداری خودکارآمدی با سطح تحصیالت

نمایند .سیستم پرستاری برای کمک به روند درمانی بیماران

در بیماران تحت درمان با دیالیز بوده است(.)35

نیازمند کمک در تامین نیازهای خودمراقبتی ارائه شده

مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره خودکارآمدی بعد از

است( .)36کمک پرستاران به مددجویان در امر نیازهای خود

مداخله در گروه آزمون و کنترل نشان داد که تفاوت میانگین

مراقبتی به روشهای مختلفی شامل انجام مراقبت از مددجو،

نمره خودکارآمدی نمونههای گروه آزمون و کنترل بعد از

آموزش به وی ،راهنمایی کردن حمایت( تقویت روحی و

مداخله معنیدار بوده است .بدین ترتیب ،اجرای مداخله مبتنی

تشویق ) و ایجاد محیطی مناسب برای رشد و تکامل

بر الگوی اورم توانسته است منجر به افزایش معنیدار خود

امکانپذیر است .نیاز به دفعات مکرر انجام همودیالیز در هفته

کارآمدی گردد .در این رابطه لین و همکاران با بررسی خود

و انجام این پروسه طاقتفرسای درمانی در کنار مشکالت

تاثیر برنامه خودمدیریتی در بیماران با نارسایی مزمن کلیه بر

متعدد جسمی ،روانشناختی اجتماعی و اقتصادی ،حس خوب

خودکارآمدی آنها  6و  12ماه بعد از مداخله را معنیدار نشان

بودن را از این بیماران سلب کرده و میتواند منجر به کاهش

دادند .درحالیکه این تفاوت در نمرات خودکارآمدی در 3

خودکارآمدی در این بیماران شود( .)25خودکارآمدی باالتر

ماه بعد از مداخله از لحاظ آماری معنیدار نبوده است( .)26در

در این بیماران منجر به تبعیت بیشتر از رژیم درمانی و کاهش
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آموزشی وابسته به علوم پزشکی شهرستان ارومیه نتیجه گرفت

این میان تئوری خود مراقبتی اورم یکی از کاملترین تئوری

تاثیر بهکارگیری مدل خودمراقبتی اورم بر خودکارآمدی بیماران ....

عالئم فیزیکی و روانی بیماران میشود( .)37بهطورکلی ارتقاء
خودکارآمدی در این بیماران با افزایش انگیزه آنان در امر
مراقبت از خود به نتایج بهتر خودمدیریتی و ارتقاء رفتارهای
سالمتی منجر میشود( )23همچنین هدایت بیماران از طریق
آموزش و حمایت به سمت خودمحوری ،میتواند کنترل
بیماری را بهبود بخشیده و باعث کاهش هزینههای مراقبتی
شود(.)17 ,4
افراد تحت برنامه مداخله پرستاری بر اساس الگوی اورم در
این مطالعه پس از کنترل اثرات متغیرهای مداخلهگر ،از شانس
نسبی بیشتری برای تغییرات مثبت نمره خودکارآمدی
برخوردار بودند به نظر میرسد هنگامی که آموزش بر اساس
حیطههای مراقبت از خود ارائه شده باشد با ایجاد اعتمادبهنفس
بتواند سبب شود تا بیماران به تواناییهای خود جهت مدیریت
بیماریشان اعتماد به خود بهتری پیدا کنند .با توجه به آن که
آموزش به افراد گروه آزمون در این تحقیق نتوانست تا پس از
 4هفته تغییر معنیدار در حیطههای انجام منظم برنامه

توزین در منزل ایجاد نکرد ،استفاده از برنامههای آموزشی
طوالنی تر و تداوم آن و همچنین اندازهگیری تغییرات در بازه
زمانی طوالنی تر پیشنهاد میگردد .استفاده از پرسشنامه جهت
اندازهگیری خودکار آمدی و خود مراقبتی از محدودیتهای
تحقیق بود.

بهطورکلی نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که تغییرات
خودکارآمدی بعد از مداخله آموزشی در گروه آزمون به طور
معنیداری بیشتر از تغییرات خودکارآمدی در مرحله بعد از
مداخله ،در گروه کنترل است .خودکارامدی بیماران اثرات
مثبت بیشماری مانند ارتقا خودکارآمدی و افزایش توان خود
مراقبتی بیماران بر کاهش مراجعات ،بستری شدن های مکرر و
اشغال تختهای مراکز درمانی ،دارد که نیاز توجه مدیران به
این امر را برجسته میسازد .بر این اساس مدیریت پرستاری
مراکز آموزشی درمانی میتواند با برنامهریزی آموزش مدون
برای پرستاران در زمینه آموزش به بیماران با تمرکز بر الگوی
خودمراقبتی و مداخالت ارتقادهنده خودکارآمدی در این
مسیر گام بردارند .همچنین تهیه وسایل کمک آموزشی با
طراحی مناسب و جذاب مانند پوسترها ،پمفلت ها ،جزوات و
فیلمهای آموزشی مناسب و در اختیار قرار دادن آنها در
بخشهای همودیالیز میتواند شرایط مناسبتری را برای
دستیابی به هدف نهایی پرستاری در الگوی اورم یا سوق دادن
بیماران به استقالل بیشتر در خودمراقبتی و همچنین ارتقاء
خودکارآمدی آنان فراهم سازد.
تشکر و قدردانی
این مطالعه مصوب کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی گیالن،
ایران به شماره مجوز  91223و کد کارآزمایی بالینی
IRCT201412071118N7

 31فصلنامه ،پرستاری مامایی و پیراپزشکی ،دوره هشتم ،شماره یک  ،تابستان 1401

] [ Downloaded from sjnmp.muk.ac.ir on 2022-11-28

دیالیز،کوتاه کردن زمان دیالیز ،رعایت منظم مصرف داروها و

نتیجهگیری

مژگان بزرگ زاده و همکاران

تعارض منافع
نویسندگان مقاله اعالم میدارند که هیچگونه تضاد منافعی
.وجود ندارد

 بدین وسیله از مسئوالن و پرستاران بیمارستان.میباشد
آموزشی درمانی رازی رشت و بیماران همودیالیزی که با
،سعهصدر خود محققان را در انجام این پژوهش یاری رساندند
 منافع شخصی محققان با نتایج این.تشکر و قدردانی میگردد
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