مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال ششم/شماره  /2تابستان6931

تاریخ دریافت4991/9/7 :

تاریخ پذیرش4991/41/41 :

بررسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر پیروی از دستورات
دارویی بیماران دیابتی مراجعه کننده به واحد دیابت شهرستان زرند

چکیده
مقدمه :پیروی از دستورات دارویی در بیماران دیابتی یکی از مهمترین موارد در مراقبتهای بیماران دیابتی میباشد .لذا هدف از
این مطالعه تعیین تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر پیروی از دستورات دارویی بیماران دیابتی مراجعه کننده
به واحد دیابت شهرستان زرند در سال  4999بود.
روشها :این مطالعه نیمه تجربی بر روی  411نفر از بیماران دیابتی انجام گردید .بیماران به دو گرروه مداخلره و شراهد تق ریم
شدند .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر متغیرهای دموگرافیرک ،سرازههرای مردل اعتقراد بهداشرتی و
پرسشنامه استاندارد تمکین دارویی ( )Morisky self-report questionnaireبود .افراد گروه مداخلره بره  1گرروه  8-41نفرره
تق یم شدند و آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی طی چهار جل ه  01-91دقیقهای به مدت  4ماه اجرا شد .مجدداً اطالعات 4
ماه بعد از مداخله جمعآوری گردید و با آزمونهای آمار توصیفی ،رگرسیون خطی ،و آزمون من ویتنی یو مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.
نتایج :در میانگین نمرات متغیر آگاهی ،ح اسیت درک شده ،شدت درک شده ،منرافع درک شرده ،موانرع درک شرده ،کارآمردی
درک شده و راهنما برای عمل بین گروه مداخله و کنترل بعد از مداخله اخرتالف معنریداری مشراهده شرد .پیرروی از دسرتورات
دارویی با تحصیالت ارتباط معنیداری داشت ( .)P =1/110از بین سازههای مدل اعتقراد بهداشرتی خودکارآمردی درک شرده در
جایگاه قویترین عامل پیشگویی کننده بود ( .)P =1/19بعد از مداخله ،افزایش در میانگین نمرات سازههای ح اسیت درک شده
( ،)P>1/114شدت درک شده ( ،)P>1/114منافع درک شده ( ،)P>1/114موانع درک شرده ( ،)P>>1/114خودکارآمردی درک
شده ( ،)P>1/1114راهنما برای عمل ( )P>1/1114و پیروی از دستورات دارویی ( )P>1/1114در گروه مداخله مشاهده شد.
بحث و نتیجهگیری :مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر افزایش پیروی از دستورات دارویی در بیماران مبتال بره
دیابت نوع دو مؤثر بوده است.
واژگان کلیدی :دیابت ،مداخله آموزشی ،مدل اعتقاد بهداشتی ،تمکین دارویی
مقدمه

خاموش نام برده میشود ( .)1 ،2دیابت ی ک نگران ی

دیابت شایعترین بیماری متابولیک و یک اختالل چند

جهانی در رابطا با سالمت عم ومی ب رای بس یاری از

علیت ی اس ت ا ب ا ا ایش م من دن دخو بیم ار

ملتها میباشد و در ش ورهای در ح ال توس ها ب ا

تشخیص داده میشود و از آ ب ا عن وا هم اگی ری

طور دابل توجهی در حال ا ایش اس ت ( .)3آخ رین

 -1دانشجوي کارشناسی ارشد ،گروه آموزش بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -2پژوهشگر ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -3دانشیار ،مرکز تحقیقات نورولوژي ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -4استادیار ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
نویسندهی مسئول :دکتر محمد مهدی فداکار

Email: mmfadakar@yahoo.com

آدرس :کرمان ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،دانشکده بهداشت ،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت .تلفن290- 95051233 :
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نجمه زمانی ،1سیدوحیداحمدی طباطبایی ، 2نرگس خانجانی ،3محمدمهدی فداکار داورانی

4

نجمه زمانی و همکاران

مداخله آموزشی در بیماران دیابتی

بررسی سازما بهداشت جهانی در سال  2113مط ر

با این نتیجا رسیدند ا در یک شور با سطح باالی

می ند ا تهداد مبتالیا با دیاب ت در سراس ر جه ا

دسترسی با مرادبتهای بهداشتی باز هم بایستی

بالغ بر  343میلیو نفر میباشد ا در ص ور

مداخلا ت ا س ال  2131م یالدی ب ا دو براب ر خواه د

ضهیف دارویی دارند انجام شود و همچنین

از 11

ردی برای مدیریت بهتر

رسید ( 2 .)4درصد از مبتالیا با دیاب ت پ

توصیاهای مناسب

گیرد ( Park .)5و

سال نابینا و حدود 11درص د ب ا ن ص بین ایی و 11

مرادبتهای بهداشتی صور

درصد با نوروپاتی مبتال میشوند (.)1

همکارا در ره در یک مطالها با بررسی عوامل مؤثر

حدود  01درصد از این بیمارا در شورهای در

بر تمکین دارویی در بیمارا سالمند مبتال با دیابت

حال توسها زندگی می نند ا ت ریباً نیمی از آ ها در

در لینیکهای خصوصی و بیمارستا پرداختند و

گروه  41تا  15سال میباشند ( )3و تهداد  11تا 11

نشا دادند بیمارانی ا شد

درک شده باالتر و

درصد دارای دیابت نوع یک و  01تا  51درصد دارای

خود ارآمدی باالتری داشتند از سطح تمکین باالتری

دیابت نوع دو هستند ( .)1در ایرا آمارهای مربوط با

برخوردار بودند ( .)11نگارنده و همکارا نی در

شیوع دیابت متفاو
تح ی ا

است .با طوری ا مر

غدد درو ری و متابولیسم دانشگاههای

علوم پ شکی شور آمارهای مختلفی از شیوع دیابت

مطالها خود بیا

ردند عدم تبهیت از درما مهضل

شایهی در مرادبت بیمارا دیابتی است ا روی پیامد
درما تأثیر سوئی دارد (.)11

اعالم نمودند ،مثالً دانشگاه شهید بهشتی شیوع دیابت

باتوجا با می ا شیوع رو با ا ایش این بیماری در

را  2تا 11درصد ،تهرا بیش از 12درصد و رمانشاه

جها و پیامدهای ناشی از آ پیروی بیمارا دیابتی از

 3درصد گ ارش ردهاند ( .)6همچنین طبق آخرین

رژیمهای درمانی توجا بسیاری از مح ین را با خود

بررسیهای انجام شده در ایرا  3/3درصد ب رگساال

جلب نموده است ( .)12پذیر تن توصیاهای درمانی

دیابت دارند ا ت ریباً نیمی از آ ها از بیمار بود

پ شکا توسط بیمارا منجر با بهبود نترل دند خو
میگردد ا نتیجا آ

خود آگاهی ندارند (.)3

اهش عوارض بیماری و

اگرچا هنوز ژنتیک ن ش پررنگی در ایجاد دیابت

ه یناهای مربوط با بیماری میباشد ( .)13با طوری

نوع دو دارد .اما شیوع دیابت دویا تحت تأثیر

ا متخصصین مرادبتهای بهداشتی پیروی از اصول

ا تورهایی چو سن جمهیت ،رژیم غذایی ،اضا ا

رژیم درمانی را یکی از مهمترین موارد در

وز  ،چادی و نی عدم هالیت ی یکی درار دارد (.)0

مرادبتهای بیمارا

دیابتی میدانند ( .)14بیمارا

ا میتوا با تغییر شیوه زندگی مثل انجام هالیت

دیابتی مهموالً در پیگیری درمانی و نگهداری دند

دارویی

خو در حد طبیهی مشکل دارند ،عوامل روانی و

بدنی منظم ،اهش وز و پیروی از دستورا
از ابتالء با دیابت نوع دو پیشگیری رد (.)6

نگرش نی ن ش عمدهای در نترل دیابت دارند ا

در مطالهاای ا  Tivو همکارا در رانسا بر روی

بیمارا را با طور شایع دچار احساس شکست و نا

بیمارا دیابت نوع  2انجام دادند دریا تند ا ط 35

امیدی با دلیل جدال با بیماری و برناماری ی جهت

درصد از بیمارا دارای تمکین دارویی خوب بودند و

درما می نند و اغلب انگی ه ا ی م رادبت از خود و
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ع دم

آموزش در جهت شناسایی بهتر سانی ا پایبندی

نجمه زمانی و همکاران

مداخله آموزشی در بیماران دیابتی

نترل منظم بیماری را ندارند (.)11
سطح تمکین پایین بیمارا

بهتر بیمارا در زمینا عواملی ا منجر با پیروی هر

ب رگترین چالشهای مو یت در درما آ ها است

همچنین با نظر میرسد مسائلی با غیر از پیروی از

زیرا میتواند بهبودی یا ناتوانی بیمارا را با همراه

دستورا

دارویی ،بر نترل دندخو اثر دارند ،ا از

داشتا و دستاوردهای درما را تحت تأثیر درار دهد

جملا آ ها رژیم غذایی و هالیت ی یکی هستند.

( .)12در برخی بررسیهای انجام شده می ا پیروی

گستردهتری در این زمینا انجام

نکرد از دستورا

دارویی در بیمارا دیابتی بین 23

تا  53درصد تخمین زده شده است ( ،)13پ
مداخال

الزم در این زمینا صور

باید

باید مطالها

پ
گیرد.

نتایج مطالها

دبلی نشا میدهد عدم پیروی از

گیرد .یکی از

درما یکی از مهمترین علت نترل ضهیف دیابت

مدلهایی ا در آموزش بهداشت میتوا برای ر ع

میباشد ( )13 ،15و با نظر میرسید تا زما شروع

این مهضل با ار گر ت مدل اعت اد بهداشتی میباشد

انجام این مطالها ،در ایرا تح ی ا

مداخلاای ا

( .)16این مدل هم جهت تغییر و هم جهت حفظ

ن ش آموزش را در اتخاذ ر تار پیروی با استفاده از

ر تارهای بهداشتی استفاده شده است و همانند یک

مدل اعت اد بهداشتی در بیمارا دیابتی مشخص رده

ر تارهای بهداشتی

باشد ،انجام نگر تا بود .همچنین ا ایش دانش

چارچوب راهنما برای مداخال

بیمارا پیرامو عوامل مربوط با رژیم دارویی و

با ار گر تا شده است (.)1
براساس این مدل برای اتخاذ ر تارهای پیشگیری

تبهیت از آ و راهم رد امکانا

ننده ا راد باید ابتدا در برابر مسئلا احساس خطر

زمینا ساز ارت اء سالمت بیمارا دیابتی باشد .لذا این

و جدی

مطالها با هدف تهیین تأثیر مداخلا آموزشی مبتنی بر

از

دارویی

نمایند (حساسیت درک شده) ،سپ
بود آ را درک نمایند (شد

شد

درک شده) و پ

ارزیابی مثبت منا ع ر تار و نبود موانع جدی نسبت با

الزم میتواند

مدل اعت اد بهداشتی بر پیروی از دستورا
بیمارا دیابتی انجام شده است.

ر تار پیشگیری ننده اددام خواهند رد ( .)13از سایر
سازههای مدل میتوا با خود ارآمدی (توانمندی

مواد و روشها

الزم برای اتخاذ ر تار) و راهنما برای عمل (راهنمایی

این مطالها مداخلاای از نوع نیما تجربی بود و در

رد با سمت ر تار موجود)

سال  1353انجام شد .محیط پژوهش لینیک دیابت

با منظور سوق داد
اشاره رد (.)10

شیوع باالی عوارض در ا راد مبتال با دیابت نشا

بیمارستا سینا شهرستا زرند و جامها پژوهش آ
بیمارا

مبتال با دیابت نوع دو مراجها ننده با

میدهد ا تبهیت از رژیم دیابت یک مشکل برجستا

لینیک بودند .طبق م الا مشابا شریفیراد و همکارا

است و بخش ب رگی از بیمارا دیابتی در مدیریت

( )21ا در اصفها انجام شده است ،اختالف باالیی

رد رژیمهای داروی یشا مشکل دارند و هر س الا

بین می انگین هم ا س ازههای حساس یت درک ش ده،

ه یناهای زیادی را بر جامها تحمیل مینماید ا

شد

درک شده ،موانع درک شده ،منا ع درک شده،

ل وم ایج اد سیاس تهایی در جه ت آم وزش هر چا

خود ارآمدی و راهنما؛ دبل و بهد از مداخلا آموزشی
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دیابتی یکی از

چا بهتر از رژیم دارویی میشوند را ایجاب می ند.

نجمه زمانی و همکاران

مداخله آموزشی در بیماران دیابتی

حجم نمونا زیر  1محاسبا میشد .علیرغم این

پنج متغیر بود ،با گوناای ا با س ؤال امالً م وا م

موضوع در این مطالها برای حجم نمونا تهداد 111

پنج ،موا م چهار ،بینظ ر س ا ،مخ الفم دو و امالً

نفر در نظر گر تا شد .این بیمارا از لیست بیمارا

مخالفم یک تهلق گر ت ا حدادل نمره ا تسابی یک

واحد دیابت شهرستا زرند ا دارای پرونده پ شکی

و حدا ثر نمره  41بود.

بودند ،انتخاب شدند .بدین ترتیب ا طبق لیست

ب رای سن جش تم کین داروی ی از پرسش ناما

ا رادی ا شرایط ورود با مطالها را نداشتند ،حذف

اس تاندارد موریس کی ( Morisky self-report

از بین اسامی بادیمانده  11نفر اول با

 )questionnaireاستفاده شد ( )5ا ای ن پرسش ناما

عنوا گروه مداخلا و  11نفر بهدی با عنوا گروه

توسط نگارنده و همکارا با ارسی ترجما و روای ی

شاهد در نظر گر تا شدند.

و پایایی آ نی تأیید شده اس ت ( )11و دارای چه ار

شدند و سپ

از جملا مهیارهای ورود با مطالها ،ابتالء با دیاب ت

سؤال میباشد و دامنا نمرا

ل ی آ ب ین ص فر ت ا

نوع  ،2گذشت حدادل شش ماه از تشخیص بیم اری،

چهار میباشد ا نم ره دو ت ا چه ار تبهی ت داروی ی

عدم وج ود عارض ا ح اد ،داش تن س واد خوان د و

ضهیف ،نمره یک تا دو متوسط و نمره ص فر ت ا ی ک

نوشتن ،دندخو تصاد ی مساوی یا بیشتر از 211میلی

تبهیت خوب در نظر گر تا شد ا مجم وع امتی ازا

گرم در دسیلیت ر و همچن ین مهیاره ای خ رو ،،در

سب شده بین  21تا 11درصد ضهیف ،بین  11تا 31

شرف جاباجاشد از شهرس تا ی ا داش تن مهلولی ت

درصد متوسط و ب االتر از  31درص د خ وب در نظ ر

جسمی در نظر گر تا شد .جمعآوری اطالعا

توسط

گر تا شد (.)21

پرسشناما مح ق ساختا مشتمل بر دس مته ای زی ر

برای س نجش روای ی پرسش ناما مح ق س اختا از

دموگرا ی ک ش امل 13س ؤال12 ،س ؤال

روش روایی صوری و محتوا اس تفاده گردی د .ب دین

آگاهی با م یاس صحیح ،غل ط و نم یدان م 0 ،س ؤال

از طراحی اولیا پرسشناما با چن د نف ر

بود :سؤاال

حساسیت درک شده 3 ،س ؤال ش د

ترتیب ا پ

درک ش ده6 ،

از اس اتید آم وزش بهداش ت ،اپی دمیولوژی ،پ ش ک

سؤال منا ع درک شده 3 ،س ؤال موان ع درک ش ده3 ،

عمومی و متخصص داخلی با بح

گذاش تا ش د و

سؤال خود ارآمدی درک شده 3 ،سؤال راهنم ا ب رای

نظرهای اص الحی از طری ق رم مخص ور روای ی

و  4سؤال پی روی

سنجی در پرسشناما لحاظ شد و ب رای ان دازه گی ری

دو گ یناای بل ی و

از تص ویب پروپ وزال و توزی ع

عمل با م یاس پنج گ یناای لیکر
از دستورا

دارویی ا با صور

خیر ا جمهاً  31سؤال بود .امتیازگذاری پرسشناماه ا
بدین صور

بود ا در دس مت آگ اهی ب ا ج واب

پای ایی نی

پ

پرسشناما بین  11نفر آلفای رونباخ ( )1/31ب رای آ
گ ارش گردی د .پ

از جم عآوری اطالع ا

اولی ا

صحیح امتیاز یک و با جواب غلط و نمیدان م امتی از

توسط پرسش ناما ،براس اس آن الی آم اری رگرس یو

صفر تهلق گر ت ا حدادل نمره ممک ن در بیم ارا

خطی ارتباط عوامل حساسیت ،شد  ،من ا ع ،موان ع،

صفر و حدا ثر نمره  12بوده اس ت و در حساس یت،

خود ارآمدی درک شده و راهنما برای عمل با ر ت ار

ش د  ،م نا ع ،م وانع ،خ ود ارآمدی درک ش ده و

داروی ی ج هت تهیی ن م حور

911

پی روی از دس تورا
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وجود داشت و بر اساس آ ها در هما محاسبا

راهنما برای عمل دامنا امتیاز هر سؤال ب ین ی ک ت ا

مداخله آموزشی در بیماران دیابتی

مداخال
سپ

نجمه زمانی و همکاران

در هر دو گروه بررسی شدند.
مداخال

در جلسا آخر از همسرا یا یکی از ا راد درجا ی ک

مورد نظ ر مبتن ی ب ر م دل اعت اد

گروه مداخلا دعو

با عمل آمد تا با عنوا راهنمای

آموزشی شامل برگ اری  4جلسا آموزشی  0-12نفره

پمفلت آموزشی با آنا سهی در ت ویت و مان دگاری

 61-51ددی ا در

تغییر ر تار شد .ولی هیچ مداخل اای در گ روه ش اهد

لینیک دیابت تنظیم شد .الزم با ذ ر است ا مطالب

 1ماه طول ش ید

ب ا ص ور

هفتگ ی و ب ا م د

انجام نگردید .مد

و محتوای آموزشی براساس اهداف آموزشی از ت اب

و  4هفتا پ

برناما شوری پیشگیری و نترل دیاب ت ا توس ط

و شاهد دعو

وزار

بهداشت برای ار نا بهداشتی ت دوین ش ده

بود ،ارائا گردید و برای مک با درک مناسب مطالب
توسط بیمارا دیابتی و پیشگیری از برداشت نادرست
از مطالب آموزشی از پوستر ،پمفلت ،پرسش و پاس
و بح

زما مداخال

از لیا مداخال

از ا راد گروه مداخل ا

شد و اندازهگی ری دن دخو آن ا ب ا

دستگاه گلو ومتر انجام شد و پرسشناما مجدداً ب رای
پاسخگویی در اختیار آنا درار گر ت.
پرسشناماها توسط خود ا راد تکمیل شد .در ا رادی
ا در خواند سؤاال

مشکل داشتند ،سؤاال

توسط

گروه ی اس تفاده ش د و همچن ین جه ت

پرسشگر خوانده شد .ام ا ه یچ توض یح اض ا ی داده

آموزش ی ب ا

نشد .تکمیل هر پرسشناما ت ریباً  11ددی ا زم ا ب رد.

بیمارا از ارسال پیامک استفاده شد .جلسا اول برناما

هما ا راد پ

پژوهش گر ب ا

آموزشی شامل ایراد سخنرانی بود ا ب ا دلی ل ص ر ا

رضایت وارد مطاله ا ش دند و از آ ه ا رض ایتنام ا

یادآوری مطالب گفتا شده در جلس ا

جویی در ودت ،منابع و امکانا

در یک جلسا انج ام

شد .همچنین یک جلسا سخنرانی نی توس ط پ ش ک
لینیک برگ ار شد .جهت ارت اء ارآمدی درک ش ده
و سایر سازهها با انج ام  3جلس ا بح

گروه ی ب ا

موانع و منا ع انجام ر تار پیروی از دستورا

داروی ی

همچنین مصرف مرتب داروها ،عوارض دندخو ب اال

از ش نید توض یحا

تبی دریا ت شد.
برای تحلیل داده های پژوهش از آزمو

ای دو ،تی

دو نموناای ،م ن ویتن ی ی و ،و رگرس یو در مح یط
 SPSSنسخا  21استفاده ش د و جه ت نرم ال ب ود
دادهها از آزم و  Kolmogorov-Smirnovاس تفاده
شد.

و راهکارهای پیشنهادی ا راد مداخل ا در گ روهه ای
وچک پرداختا شد تا با ارائا راهح ل پرداخت ا و در

نتایج

جه ت

سن شر ت نندگا در مطالها حاضر 12/05± 5/13

ارآم دی بیم ارا ا رادی ا

سال بود و بین دو گروه از نظر سن اختالف مهنی

نترل شده داشتند ،مورد تشویق درار گر تند.

داری مشاهده نشد .ا ثریت ا راد شر ت ننده در این

با عنوا مثال در مداخالتی ا انجام شد جهت ارت اء

ابتدایی و

تصمیمگیری سهیم ش وند و در ای ن جلس ا
تحت تأثیر د رارداد
دندخو

ارآم دی از یک بیم ارپ ای دی ابتی دع و

شد ا

مطالها ز  ،متأهل ،دارای سطح تحصیال
خانادار بودند (جدول .)1

تجارب مست یم خود را در اختیار بیمارا درار دهد و
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بهداش تی در گ روه مداخل ا آغ از ش د .م داخال

عمل در اجرای برناما مشار ت داشتا باشند و با داد

نجمه زمانی و همکاران

مداخله آموزشی در بیماران دیابتی
جدول  :1توزیع متغیرهای جمهیت شناختی ا راد مورد بررسی در دو گروه مداخلا و شاهد
متغیرها
وضعیت تأهل

گروه مداخله

آزمون کای دو

گروه شاهد

مجرد ،مطلقه ،بیوه

5

%91

6

%92

متأهل

65

%11

66

%99

ابتدایی

29

%56

29

%62

راهنمایی

9

%96

96

%32

دیپلم

99

%22

91

%21

لیسانس

6

%9

3

%6

مرد

95

%31

99

%36

زن

35

%91

32

%66

خانهدار

29

%56

31

%61

کارمند

1

%99

9

%96

آزاد

93

%26

92

%26

جمع کل

51

%911

51

%911

تحصیالت

جنس

شغل

1/66

1/69

1/33

1/99

طبق جدول  2براساس آزمو آماری ت ی مس ت ل و

ش ده ،موان ع درک ش ده ،ارآم دی درک ش ده و

می انگین متغی ر آگ اهی،

راهنما برای عمل بین گروه مداخلا و نترل دب ل از

م ن ویتن ی ی و ،نم را
حساسیت درک شده ،شد

مداخلا اختالف مهنیداری نداشت.

درک شده ،من ا ع درک

جدول  :2توزیع میانگین نمرات سازههای مدل اعتقاد بهداشتی و متغیر پیروی از دستورات دارویی برحسب دو گروه مداخله و
شاهد قبل از اجرای مداخله آموزشی در افراد شرکت کننده در مطالعه
گروه مداخله

متغیرها
میانگین

گروه شاهد
انحراف معیار

P-value
**1/11
**1/61

انحراف معیار

میانگین

آگاهی

6/32

9/93

6/36

9/65

حساسیت درک شده

26/96

2/51

26/16

2/62

شدت درک شده

23/56

3/61

26/59

2/61

**1/99

منافع درک شده

22/91

2/16

22/29

9/61

**1/26

موانع درک شده

29/29

3/61

23/91

2/26

**1/92

خودکارآمدی درک شده

23/92

2/19

26/91

2/15

**1/9

راهنما برای عمل

31/3

9/35

3/66

9/92

*1/11

پیروی ازدستورات دارویی

9/66

1/91

9/99

9/12

*1/92

*آزمون من ویتنی یو **آزمون تی مستقل

طبق جدول  3براساس آزمو آماری تی مس ت ل و

ش ده ،موان ع درک ش ده ،ارآم دی درک ش ده و

متغی ر آگ اهی،

راهنما برای عمل بین گروه مداخلا و نترل به د از

من ویتنی ی و ،در می انگین نم را
حساسیت درک شده ،شد

912

درک شده ،من ا ع درک

مداخلا اختالف مهنیداری مشاهده شد.
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تعداد

درصد

تعداد

درصد

نجمه زمانی و همکاران

مداخله آموزشی در بیماران دیابتی
جدول  :3توزیع میانگین نمرات سازههای مدل اعتقاد بهداشتی و متغیر پیروی از دستورات دارویی برحسب دوگروه مداخله و
شاهد بعد از اجرای مداخله آموزشی در افراد شرکت کننده در مطالعه
گروه مداخله

متغیرها
میانگین

P-value

گروه شاهد

انحراف معیار

انحراف معیار

میانگین

حساسیت درک شده

36/96

9/92

26/11

2/56

**1/1119

شدت درک شده

39/62

9/51

26/59

9/51

**1/1119

منافع درک شده

26/12

9/53

22/29

9/61

**1/1119

موانع درک شده

93/92

9/19

23/96

2/63

*1/1119

خودکارآمدی درک شده

31/39

9/95

26/91

2/15

*1/13

راهنما برای عمل

5/59

9/96

6/11

9/91

**1/119

پیروی ازدستورات دارویی

2/16

1/19

9/26

9/11

**1/119

*آزمون من ویتنی یو **آزمون تی دونمونهای

در بررسی می ا پیشگویی ر تار پی روی از دس تورا

تحصیال

دارویی توسط سازه های الگو و متغیرهای دموگرا یک

با دست آم ده خود ارآم دی درک ش ده د ویت رین

(سن ،جن

و تحصیال ) از آنالی رگرس یو خط ی

عام ل پیش گویی نن ده ر ت ار پی روی از دس تورا

استفاده گردید ا توا پیشگویی لی  1/25با دس ت
آمد ا ددر

مهنیدارشدند .در جدول  4براساس نت ایج

دارویی را با خود اختصار داد.

پیش گویی خود ارآم دی درک ش ده و
جدول  :4آنالیز رگرسیون خطی عوامل دموگرافیک و متغیرهای مدل اعتقادبهداشتی بر رفتار پیروی
از دستورات دارویی درگروه مورد مطالعه قبل از مداخله
متغیرهای مستقل

بتااستاندارد شده

P.value

R2

حساسیت درک شده

-1/162

1/91

0/92

شدت درک شده

-1/122

1/93

منافع درک شده

-1/169

1/63

موانع درک شده

1/116

1/16

خودکارآمدی درک شده

-1/295

1/13

راهنما برای عمل

-1/991

1/31

سن

-1/195

1/91

جنس

-1/911

1/21

تحصیالت

-1/211

1/116

بحث

داد ا بیم ارا مبتال با دی ابتی ا تحصیال

پژوهش حاض ر ب ا ه دف تهی ین ت أثیر م دل اعت اد

خود ارآمدی باالتری داشتند دند خونشا بهتر نت رل

بهداشتی بر ارت اء ر تار پیروی از دس تورا

داروی ی

در بیمارا دیابتی شهرستا زرند انج ام ش د و نش ا
داد ا استفاده از مدل اعت اد بهداشتی باع

اثربخشی

بیشتر و

شد.
در این مطالها س ن ب ا ر ت ار پی روی از دس تورا
دارویی ارتباط مهنیدار آماری نداشت ا ب ا مطاله ا

آموزش با بیمارا میشود .این مطالها همچنین نش ا

مشروط ا و ه مکارا در مورد عوامل مؤثر بر تمکین
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آگاهی

91/66

9/91

6/36

9/65

**1/1119

نجمه زمانی و همکاران

مداخله آموزشی در بیماران دیابتی

بیمارا دیابتی ( )13و همچنین با مطاله ا ض اربا و
همکارا در مورد عوامل مؤثر در تمکین بیمارا سلی
همخوانی دارد ( .)16در مطالها

مذ ور نی بین س ن

و تمکین دارویی رابطا مهنیداری مشاهده نشد.

ننده با مر تح ی ا

ی د براس اس الگ وی اعت اد

بهداش تی انج ام ش ده ،خود ارآم دی درک ش ده
دویترین عامل پیشگویی ننده بود (.)24
یا ت اه ای مطاله ا حاض ر ح ا ی از آ اس ت ا

مهنیدار آم اری نداش ت ا ب ا مطاله ا مش روطا و

گ روه آزم و و نت رل تف او

آم اری مهن یداری

همکارا در رما ( )13و با مطالها مردانی حمولا و

نداشتند و از سطح آگاهی یکسانی برخوردار بودن د و

همکارا در اصفها در مورد بررسی تأثیر آموزش ب ر

با اجرای برناما آموزشی ،می ا آگ اهی ا راد به د از

اساس مدل باور بهداشتی بر تبهی ت از رژی م غ ذایی

مداخلا ا ایش یا ت ا نش ا دهن ده ت أثیر مثب ت

همسو میباشد ( .)21اما با مطالها ضاربا و همکارا

م داخال

در زاب ل در زمین ا عوام ل م ؤثر در تمک ین درم انی

میباشد .این نتیجا با یا تاه ای س ایر تح ی ا  ،ا

را

بهبود س طح آگ اهی در زمین ا

بیمارا سلی همخوانی ندارد ( )16ا ای ن تف او
میتوا ب ا دلی ل تف او

در جمهی ت م ورد مطاله ا

آموزش ی ب ر آگ اهی ا راد م ورد مطاله ا

مداخلا آموزشی باع
پیروی از دستورا

دارویی میشود ،مشابهت دارد .از

(متنوع بود جمهیت مورد مطالهۀ از نظر سن ،جن ،

این نظر مطالها حاضر با مطالها ض اربا و همک ارا

شغل) نسبت داد .همچنین  Wandwaloو Mørkve

در زمینا تمکین درمانی بیمارا سلی ( ،)16با مطاله ا

و می ا آگ اهی

بادیانی م دم و همک ارا در ی د ب ر روی وض هیت

از سل مشاهده نکردند ا با مطالها حاضر همخ وانی

ر تار پیاده روی در بیمارا مبتال ب ا دیاب ت براس اس

دارد (.)22

مدل اعت اد بهداش تی ( )21و ب ا مطاله ا  Khdourو

در تان انیا رابطا مهنیداری بین جن

در این مطالها تحص یال

ب ا پی روی از دس تورا

همکارا

ا در ایرلند بر روی تمکین دارویی بیم ارا

دارویی ارتباط آماری مهنیداری داش ت و ب ا مطاله ا

انسداد م من ریوی انجام شد ،همخوانی داشت (.)26

مش روطا و همک ارا همخ وانی داش ت ( .)13در

یا ت اه ای مطاله ا حاض ر نش ا داد ا وض هیت

مطاله ا حاض ر د ویت رین عام ل پیش گویی نن ده،

میانگین حساسیت درک شده دبل از مداخلا آموزش ی

خود ارآمدی درک شده با دست آمد و نش ا دهن ده

در دو گروه آزمو و نترل در شرایط یکس انی د رار

این نکتا است ا اگرخود ارآمدی بیم ارا در زمین ا

داشتند ا نشا دهنده برداشت یکسا ا راد مطالها از

پیروی ا ایش یابد تأثیر بیشتری بر ا ایش پی روی از

داروی ی

دستورا

می ا حساسیت در زمینا پیروی از دستورا

دارویی بیمارا خواهد گذاشت .در مطاله ا

بیمارا دیابتی م یباش د و به د از مداخل ا آموزش ی

 Aaltoو همکارا در نالند نی خود ارآمدی در بین

اختالف مهنیداری بین میانگین حساسیت درک ش ده

متغیرهای دیگر دارای ارتباط دویتری ب ا خودپایش ی

بین دو گروه مداخلا و نترل ح ا ی از ای ن ب ود ا

دن دخو ب ود ( .)23همچن ین در مطاله ا مروت ی و

گروه مداخلا به د از مداخل ا آموزش ی ای ن ب اور را

همک ارا در ی د ا در زمین ا بررس ی پیش گویی

ع دم پی روی از

ن ندههای خودم رادبتی در بی مارا دی ابتی م راجها
916

داشتند ا ممک ن اس ت در ص ور
دس تورا

دارویی با عوارض دی ابت مب تال شوند ا

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 6شماره  /2تابستان 9316

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 7:00 +0430 on Monday July 16th 2018

در مطالها حاضر جنسیت ب ا ر ت ار پی روی ارتب اط

وضهیت میانگین نمره آگ اهی دب ل از مداخل ا در دو
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با مطالها مردانی حمولا و همکارا ( )21و ض اربا

تأثیر مثبت آموزش بر ر ع موان ع درک ش ده اس ت،

و همکارا در زمینا تهیین تأثیر برناما آموزش مبتن ی

بدین مهنی ا بیمارا گروه مداخلا شناخت ا ی از

بر مدل اعت اد بهداش تی ب ر اهش می ا HbA1c

موان ع انج ام ر ت ار را جه ت اهش آ ب ا دس ت
آوردهاند .مطالها

همخوانی دارد (.)16
درک شده در زمینا پیروی در گروه نترل دبل و به د
از مداخلا اختالف مهنیداری نداشت ،در حالی ا ب ا
توجا با امتیازا

سب شده توسط گ روه آزم و در

حمولا و همکارا ( )21ضاربا و همکارا ( )16نی
با نتایج مشابا دست یا تااند.
می انگین نم ره خود ارآم دی درک ش ده به د از
مداخلا آموزشی در دو گروه مداخلا و نترل تف او

این خصور اختالف مهنیدار بود و ا ایش ش د

آماری مهناداری داش ت .خود ارآم دی اث ر د وی ب ر

درک شده بدین مهنی است ا بیمارا گروه مداخل ا

ر تارهای بهداش تی دارد و خود ارآم دی ب اال باع

ع دم پی روی از دس تورا

ا ایش توانایی ،دابلیت ،لیادت و فای ت م یش ود و

با ج دی ب ود خط را

دارویی و ابتالء با ع وارض و پیام دهای ناش ی از آ

نت ایج حاص ل از پ ژوهش حاض ر بی انگر ا

ایش

پی بردن د و در نهای ت درک ردن د ا در ص ور

خود ارآمدی در بین گروه مداخل ا نس بت ب ا گ روه

رعایت نکرد رژیم درمانی در مهرض خط ر هس تند.

نترل میباشد Park .و همکارا در ره یک مطاله ا

ای ن ا ایش احتم االً ب ا عل ت ش ر ت بیم ارا در

برای بررسی عوامل مؤثر بر تمکین دارویی در بیمارا

السهای آموزشی میباشد ا ب ا مطاله ا شمس ی و

سالمند مبتال با دیابت در لینی که ای خصوص ی و

همکارا در اصفها ( )23و شریفیراد و همکارا در

بیمارستا انج ام دادن د و نش ا دادن د بیم ارانی ا

رمانشاه ( )20همسو میباشد.

ش د

در مطالها حاضر م ایسا میانگین نمره س ب ش ده

داشتند از سطح تمکین باالتری برخوردار بودند (.)25

منا ع درک ش ده ب ین دو گ روه مداخل ا و ش اهد در
مرحل ا دب ل از مداخل ا تف او

مطالها  Gillibrandو  Stevensonبا عنوا

اربرد

مهن یداری مش اهده

مدل اعت اد بهداشتی در جوان ا مب تال ب ا دیاب ت در

آم اری

غرب انگلستا انج ام گر ت و نت ایج نش ا داد ا

نگردید ،در حالی ا به د از مداخل ا تف او

مهنیداری در گروه آزمو مشاهده شد .یهنی بیم ارا
دیابتی گ روه مداخل ا پ

درک ش ده ب االتر و خود ارآم دی ب االتری

سطح باالی حمایت خانواده و حمای ت اجتم اعی در

از برنام ا آموزش ی درک

نت رل باوره ای بهداش تی و ایج اد س طح ب االی

نمودند ا مصرف داروها طبق نظر پ شک ب ا هم راه

خود ارآمدی درک شده مؤثر اس ت ( Bernal .)31و

رژیم غذایی در نترل بیماریشا ن ش مهمی دارد ا

همکارا نی در مطالها خود نشا دادند ا حضور در

دبل ی ( )14،23،24همس و

السهای آموزش ی ب ا ادراک خود ارآم دی م رتبط

نتایج یا تاها ب ا مطاله ا

است (.)31

است.
همچنین در م ایسا میانگین نمره موان ع درک ش ده

میانگین نمره راهنما برای عمل در دو گروه آزمو و

گ روه مداخل ا و نت رل در مرحل ا دب ل از مداخل ا

نت رل دب ل و به د از مداخل ا نش ا داد ا دب ل از

مه نیداری م شاهده ن گردید ا ح ا ی از

آماری

تف او
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شمسی و همک ارا ( ،)23مردان ی
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مهنیداری وجود ندارد ،در حالی ا به د از مداخل ا
تفاو

آماری مهنیداری مشاهده شد .مطاله ا حاض ر

رژیم درمانی مهم است (.)21
نتایج مطالها حاضر نشا داد اجرای برناما آموزش ی

با مصرف صحیح و با مودع داروها ترغیب می ن د و

پیروی مؤثر بود .با گوناای ا می انگین نم ره ر ت ار

ای ن احس اس مس ئولیت در دب ال س المتی خ ود و

پیروی بهد از مداخلا آموزشی در گروه مداخلا نسبت

خانواده خود او است.

با نت رل اخ تالف مهن یداری داش ت .مطاله اای ب ا

نتایج این مطاله ا نش ا داد ا  %43دارای تمک ین

هدف نشا داد تأثیر برناما خود مرادبت ی ب ر بهب ود

خوب بودن د ا در مطاله ا جه انی و همک ارا در

زخم پای بیمارا دیابتی ب ا عن وا ی ک ر ت ار خ ود

داروی ی ب ا

رابطا با ارتباط یفیت پیروی از دستورا

مرادبتی توسط محمودی انجام شد و گروه آزمو پ

سطح آگاهی و نگرش بیمارا مبتال با سل شهر اهواز

از  3تا  4جلسا آموزش خود مرادبتی در مورد ت ری ق

 12/3درصد دارای پیروی امل بودند ( .)33همچنین

انسولین ،مصرف دارو ،رژیم غذایی ،مرادبت از زخ م

مش روطا و همک ارا نش ا داد 34

 3ماه پیگیری شدند .امتی از وض هیت

نت ایج مطاله ا

درصد بیمارا تمکین خوب از رژیم درم انی داش تند

و غیره با مد

زخم اندام مبتال دبل از مداخل ا در دو گ روه تف او

( Tiv ،)14و همکارا در رانسا دریا تند  %35بیمارا

مهنیداری نداشت ،اما پ

دارای تمک ین خ وب بودن د ( )5و نت ایج مطاله ا

ا ایش یا تا و آزمو آماری تفاو

 Khdourو همکارا در ایرلند روی تمک ین داروی ی

داد ( .)34مطاله اای ا توس ط  Cramerدر آمریک ا

بیمارا انسدادی م من ریوی انجام شد نشا داد تنه ا

انجام شده بود نشا داد ا ته داد زی ادی از بیم ارا

 25/1درصد از بیمارا پیروی ضهیف دارویی داش تند

مبتال با دیابت م دار مت ری دارو ب ا نس بت داروی

(.)26
در مطالها

از  3م اه امتی از بهب ودی
مهنیداری نش ا

تجوی شده مصرف می ردند ا می ا

لی تمکین از

مختلفی ا در ای ن زمین ا انج ام ش ده

مصرف داروهای خورا ی  53-36درصد بوده است و

داروی ی

پایبندی با انسولین در بیمارا دی ابتی  63-62درص د

است عوامل متهددی بر پیروی از دس تورا

بیمارا مؤثر است ا شامل سن ،جن  ،ط ول م د
درما  ،تواتر مصرف دارو ،سطح تحص یال
نا ا ی بیمارا میباشد ا در مطالها

و دان ش

در خاتما شایا ذ راست عدم همکاری و سواد م

دیده شده ا

بیمارا در تکمیل پرسشناما ،عدم مشاهده عینی ر تار

ب االتر ب ر

ا جهت بررس ی آ از پرسش ناما

یفیت زندگی خوب و س طح تحص یال
سطح تمکین مؤثر است و باع

بود (.)32

پیروی در بیمارا

بهب ود آ م یش ود

استفاده شد و مشکل در پیگی ری بیم ارا و ای ن ا

( )13و از سوی دیگر در نت رل دیاب ت ت یم درم انی

بیمارا از یک مر

انتخاب شدند از محدودیته ای

برناما مرادبتی را ارائا میدهد ،لیکن این بیم ار اس ت

پژوهش حاضر بودند ا ب ا دریا ت ش ماره من ل و

ا باید رژیم پیچیده درمانی را اجرا ند و ب ا هم ین
دلیل آموزش ب ا بیم ار و خ انواده وی عام ل اص لی
درما دیابت بوده و با اندازه سایر درما ها در اجرای
916

شماره همراه بیمار جهت پیگیری و داد مد

زم ا

ا ی با بیمارا جهت تکمی ل پرسش ناما تاح دودی
ته دیل ش دند .از سوی دی گر با دل یل ع دم ام کا
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و همچنین اربرد نتایج این مطالها میتواند با بهب ود

انتخاب تص اد ی از ب ین هم ا بیم ارا دی ابتی ش هر

 نگ رشه ا و، برناماهای آموزشی آینده ا اعت ادا

دابلیت این تهمیم مطالها محدود است و با توج ا ب ا

ر تارها را مورد توجا درار میدهند مک ن د ت ا در

گس تردهت ر و

ارت ای پیش گیری از دیاب ت و در نتیج ا

. رهنگی توصیا میشود،در مناطق مختلف جغرا یایی

نهایت باع

چند علیتی بود دیابت انجام تح ی ا

.بهبود یفیت زندگی آنا شود
نتیجهگیری
تشکر و قدردانی

با طور لی نتایج حاص ل از پ ژوهش حاض ر نش ا

بدینوسیلا از تمام س انی ا در ت دوین و نگ ارش

 ل ذا.دهنده تأثیر مثبت برناما آموزشی اجرا شده است

این مطالها ما را همراهی نموده اند ت دیر و تش کر ب ا

با نظر میرسد اگر از تئوری و مدلهای تغیی ر ر ت ار

 و د اخالق54/64  این م الا با د طر.عمل میآید

در اجرای برناماهای آموزشی با درستی استفاده ش ود

. با تصویب رسیده استIR.KMU.REC.1394.86

میتواند نتایج مفید و ارزشمندی را در بر داشتا باش د
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Medication Adherence among Patients with Diabetes Referred to a
Diabetes Center in Zarand, Kerman
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Mohammad Mehdi Fadakar Davarani4

Abstract
Background: Medication adherence in patients with diabetes is one of the main factors in
diabetic patients care. The aim of this study was to investigate the effect of educational
intervention based on the Health Belief Model (HBM) on medication adherence in patients
with diabetes referred to a diabetes center in Zarand, Iran, in 2014.
Methods: This quasi-experimental study was performed on 100 patients with diabetes. The
patients were divided into two groups (intervention and control). Data were collected using a
researcher-made questionnaire including demographic variables, constructs of HBM, and the
Morisky self-report questionnaire. The intervention group were divided into 5 groups
including 8-12 patients, and according to the HBM, education was performed in four 60-90
minute sessions during one month. One month after the intervention, data were collected
again and analyzed using descriptive statistics, linear regression, and Mann–Whitney U test.
Results: There was a significant difference in mean score of knowledge, perceived
susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers, perceived efficacy,
and cues to action between intervention and control groups after the intervention.
Medication adherence was significantly related to the level of education (P=0.006). Among
constructs of HBM, perceived self-efficiency was the strongest predicting factor (P=0.03).
After the intervention, the mean scores of perceived sensitivity (P<0.001), perceived
severity (P<0.001), perceived benefits (P<0.001), perceived barriers (P<0.001), perceived
self-efficiency (P<0.0001), cue to action (P<0.0001), and medication adherence (P<0.0001)
increased significantly.
Conclusion: Education based on the HBM was effective in increasing adherence to medical
instructions in patients with type 2 diabetes.
Keywords: Diabetes, Educational Intervention, Health Belief Model, Medication Adherence
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