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-1دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا(س) رامسر ،دانشگاه علوم پزشکی بابل
-2مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری رامسر ،دانشکده پرستاری فاطمه زهرا (س) ،دانشگاه علوم پزشکی بابل
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خالصه
سابقه و هدف :سالمندان دیابتی به دلیل بیماریهای زمینهای و یا ناتوانیهای جسمی در معرض خطر سقوط قرار دارند .لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر الگوی توانمندساازی
خانواده محور بر تهدید درک شده و خودکارآمدی سالمندان دیابتی در معرض خطر سقوط انجام شد.
مواد و روشها :این پژوهش یک مطالعه کار آزمایی بالینی است که بر روی  16سالمند و عضو فعال خانواده سالمند مبتال به دیابت نوع دو ،در معرض خطر سقوط مراجعهکنناده باه
مطب فوق تخصص غدد شهر بجنورد در سال  1933انجام شد .نمونهها به روش در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی به دو گاروه کنتارل ( 96نفار) و آزماون ( 96نفار)
تقسیم شدند .مداخله توانمندسازی خانواده محور در گروه آزمون از طریق آموزش انفرادی ،بحث گروهی ،نمایش و مشارکت عملی اجرا شد .گروه کنترل تنهاا مراقبتهاای رایا در
مطب را دریافت کردند .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته ،تهدید درک شده و خودکار آمادی باود .دادههاای جما آوری شاده باا اساتفاده از  spssنساخه  11باا
آزمونهای آماری در سطح معنی داری  p> 6/63تجزیه و تحلیل شد.
اختالف را معنی دار نشان داد .در گروه کنترل اختالف معنی داری در میانگین و انحراف معیار نمرات تهدید درک شده (شدت و حساسایت) و خودکارآمادی قبال و ساه مااه بعاد از
مداخله مشاهده نشد.
نتیجهگیری :با توجه به نتای بدست آمده ،اجرای برنامه توانمندسازی خانواده محور با هدف افزایش دانش ،بهبود نگرش و خودکارآمدی که به خود کنترلی رفتاری و اتخاذ رفتارهای
پیشگیرانه منجر میشود ،به منظور بهبود و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان دیابتی ضرورت دارد.
واژههای کلیدی :توانمندسازی خانواده محور -سالمندان دیابتی -سقوط -تهدید درک شده -خودکارآمدی.

مقدمه
که امروزه در جهان صنعتی شکل گرفته و به تدری در جهاان ساوم نیاز در حاال

( .)9 ،3یکی از این بیماریهای مزمن که از آن به عنوان اپیدمی خاموش نام بارده

تکوین است ( .)1افزایش چشمگیر جمعیت سالمندی در سراسر دنیا پدیدهای اسات

شده و به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی در کشاور ماا و ساایر نقااط جهاان

که از قرن بیستم آغاز شده است .بر اساس گزارش ساازمان ملال در ساال 1336

مطرح میباشد ،بیماری دیابت است .دیابت نوع  2به عنوان شای ترین ناوع دیابات

جمعیت سالمندان جهان  266میلیون نفر گزارش شده که در سال  2666به  9برابر

که اغلب دیابت بالغین یا دیابت مربوط به سبک زندگی نیز نامیده میشاود 36 ،تاا

رسید ،این افزایش جمعیت در سال  2623به یک میلیارد و صاد میلیاون نفار و در

 33درصد همه انواع دیابت را شامل میشود .)1( .این بیماری ،اخاتالل متاابولیکی

سال  2636به  2میلیارد میرسد که محل سکونت  35درصد آنها در آسیا خواهاد

مزمن و پیشرونده ای است که با افزایش میزان گلوکز خون کاه عمادتا باه دلیال

بود ( .)2در کشور ما نیز بر اساس سرشماری سال  ،1936ساالمندان  1/52درصاد

ناکافی بودن میزان انسولین یاا نقاص مارتبب باا انساولین اسات ،تشاخیص داده

جمعیت کشور را به خود اختصاص دادهاند و برآورد شده است تاا ساال  1566ایان

میشود ( .)7بر اساس آخرین آمار اعاالم شاده از ساوی انجمان دیابات ایاران7،

رقم به  16درصد برسد ( )9که در آینده نزدیک نظام ارائه خدمات بهداشتی کشاور

میلیون ایرانی ( )%1/3به دیابت مبتال هستند و این در حالی اسات کاه هار پاانزده

به شدت با آن درگیر خواهد شد؛ زیرا سالمندان به دلیل مشکالت عدیده ساالمتی

سال یکبار این آمار ساه برابار میشاود ( .)3،1طبیعات مازمن بیمااری دیابات و

عمدهترین مصرف کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی هستند ( .)5با افزایش رشد

نمایش نوین ،باعث افزایش طول عمر بیماران شده و احتمال ابتالبه عوارض ناشی

جمعیت سالمندان ،میزان شیوع بیماریهای مزمن به واسطه دگرگونیهایی کاه در

از بیماری را در طول حیات افازایش میدهاد ( .)1ایان عاوارض میتواناد شاامل
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پدیده سالمندی یکی از مسائل جمعیتی ،اجتماعی ،اقتصادی و پزشاکی اسات

ساختمان و عملکرد اندامهای مختلف بدن به وجود میآید افازایش خواهاد یافات
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یافتهها :میانگین و انحراف معیار نمرات تهدید درک شده (شدت و حساسیت) و خودکارآمدی در گروه آزمون بعد از اجرای مداخله افازایش یافات .آزماون آمااری تای زوجای ،ایان
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نوروپاتی ،اختالل در راه رفتن و تعادل ،سوزن سوزن شادن و بیحسای در دسات و

اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه است ( .)21ازآنجاییکه خانواده باه عناوان اساسایترین

پاها ،بهبود آهسته زخم هاا ،کااهش عملکارد عصاب محیطای ،نااتوانی جسامی،

رکن جامعه ،میتواند مسئولیت ارائه مراقبتهای صاحیح و مناساب بهداشاتی باه

حرکتی و ضعف بینایی باشد که همگی به عنوان ریسک فاکتورهای سقوط شناخته

بیمار و اطرافیان را به عهده گیرد ( .)27لذا میتوان از الگوی توانمندسازی خاانواده

شده اند ،می توانند خطر سقوط را در این بیماران افزایش دهند (.)16

محور که با تأکید بر مؤثر بودن نقاش فارد و ساایر اعضاای خاانواده در ساه بعاد

مطالعات نشان می دهد سالمندان دیابتی نسبت به سالمندان غیر دیاابتی 13

انگیزشی ،روان شناختی (خودباوری ،خودکنترلی وخودکارآمدی) و ویژگیهای خاود

بار ،خطر بیشتری برای وقوع ساقوط را دارناد و  2برابار بیشاتر از ساالمندان غیار

مشکل (دانش ،نگرش وتهدید درک شده) طراحی شاده اسات ،در جهات ارتقاا

دیابتی ،سقوط آنها با صدمات همراه خواهد بود ( .)11نتای و پیاماد هاای ساقوط

کیفیت مراقبت در بیماران دیابتی اساتفاده کارد ( .)25تهدیاد درک شاده یکای از

می تواند باعث ،بی تحرکی ،اضطراب و افسردگی ،کاهش ارتباط اجتماعی و گوشه

مولفه های الگوی توانمندسازی خانواده محور میباشد که خود شامل شادت درک

گیری ،طوالنی تر شدن مدت اقامت در بیمارستان ،دوره های طوالنی تر باازتوانی

شده و حساسیت درک شده می باشند .شدت درک شده به میزان شاناخت فارد از

و افزایش احتمال وابستگی و مرگ شود ( .)12با توجه به عواقاب نااگوار بیمااری،

عوارض و خطرات بیماری بستگی دارد ،پس ریشه در داناش و آگااهی و شاناخت

انجام مداخالت موثر به منظور کنترل عوارض و ارتقاای کیفیات زنادگی بیمااران

افراد نسبت به بیماری مورد نظر دارد .همچنین در صورتی که عامل توانمند شونده

امری ضروری است .آموزش به بیمار و خانواده به عناوان یاک بخاش مکمال در

نسبت به احتمال ابتال به بیماری حساس شود؛ یعنی حساسیت درک شده او نسبت

مراقبت از افراد دیابتی محسوب می شود ویاک جاز اساسای در کنتارل بیمااری

به بیماریاش افزایش یافته است و انگیزه او نسبت به اقدام هاای پیشاگیرانه نیاز

دیابت و عوارض ناشی از آن است (.)19

افزایش خواهد یافت ( .)21حال اگر فرد با کسب آگاهی ،دانش و مهاارت باه ایان

بسیاری از صاحب نظران کنترل و مراقبت از دیابات را وظیفاه اصالی فارد و
خانواده می دانند و معتقدند مددجویان باید مسئولیت کنترل بیماری خود را بپذیرند

باور برسد که قادر است مشکلش را حل کناد ،یعنای تواناایی و خودکارآمادی وی
تقویت شده است.

مراقبت های حرفه ای و تخصصی الزم را پس از ترخیص از بیمارساتان در منازل

این توانایی ها ،در افراد محسوب می شود .خودکارآمدی یکی از مولفه های بسایار

دریافت می کنند ( .)11در این راستا خانواده به عنوان اساسی تارین رکان جامعاه،

مهم در توانمندسازی است که به معنی توانایی فرد برای ایجااد یاک اثار یانتیجاه

می تواند نقش مهمی در ارائه مراقبتهای صحیح و مناسب بهداشتی بیمار در منزل

مطلوب و یا به صورت درک یا قضاوت فرد در مورد توانایی انجام یک عمل خاص

داشته باشد .لذا در این رابطه آموزش به اعضای خانواده در امار کنتارل بیمااری و

بطور موفقیت آمیز با کنترل عوامل پیرامون خود تعریف شاده اسات ( .)23از آنجاا

حتی پیشگیری می تواند بسیار مفید باشد .نتای مطالعاات نشاان مای دهاد یاک

که خانواده بیمار و افراد نزدیک آن بهتارین و مطمائن تارین منبا بارای انتقاال

ارتباط قوی بین خانواده و وضعیت سالمتی اعضای آن وجاود دارد ( .)17از ساویی

اطالعات بین تیم بهداشتی و بیماران خود هساتند ( .)96بناابراین مای توانناد باه

دیگر سالمندان مبتال به بیماریهای مزمن در اغلب موارد به اعضاای خاانواده خاود

عناوان هاادایتگر سااالمتی در محایب خانااه ،انگیاازه مناساب را در جهاات رعایاات

وابسته اند و حتی نگرش آنها تحت تاثیر خانواده قارار مای گیارد ( .)13،11لاذا در

رفتارهای بهداشتی در بیمارشان ایجااد نماوده و نقاش اساسای در ارتقاا و بهباود

برنامه مراقبت پرستاری ،نقش مهم خانواده بایستی به اندازه خود بیمار مورد توجاه

کیفیت زندگی بیمارشان داشته باشند ( .)23با توجه به اینکه در حال حاضار بیشاتر

قرارگیرد (.)26

پژوهش ها در کشوردر اکثر موارد مبتنی بر آموزش باه بیماار باوده اسات و نقاش

از سوی دیگر محیب خانواده می تواناد نقاش مهمای در ساازگاری بیمااران

خانواده به عنوان یک منبا مشاارکتی مهام در پیشابرد اهاداف درماانی و نقاش

مبتال به دیابت با تغییرات شیوه زندگی جهت کنترل مناسب قند خون و پیشاگیری

آموزشی در جهت تغییر رفتار بهداشتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و با توجاه

از عوارض ناشی از آن داشاته باشاد ( .)21لاذا در جریاان مراقبات از بیماردیاابتی،

به افزایش روند رو به رشد سالمندان ( 2و  )12و شیوع گساترده بیمااری دیابات و

خانواده بیمار نیازمند به ،درک صحیح از بیماری ،بیمارش را دارد .در این خصاوص

عوارض ناشی از آن ( )1نیاز به اتخاذ شیوه های جدید ومقرون به صرفه به منظاور

وظیفه پرستار در کنار مراقبت بیمار ،کمک به خانواده ،در جهات افازایش آگااهی،

کاهش هزینه های درمان ،بسیار ملموس است؛ بنابراین ضرورت انجاام تحقیقاات

امید و اعتماد به نفس است .چنین رویکردی باعث ارتقا سالمت و رفاه خانواده نیز

بیشتر با رویکرد آموزش خانواده محور باه دلیال نقاش ماوثر خاانواده در ترغیاب

خواهد شد ( .)22لذا با توجه به ماهیت بیمااری دیابات و اهمیات خاودمراقبتی در

سالمندان به رعایت رفتار های بهداشتی و تغییر نگرش و شیوه های رفتااری آنهاا

بیماران ،آموزش به شیوه توانمندسازی خانواده محور به عناوان چاارچوب مناسابی

احساس می شود .لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر توانمند سازی خانواده محاور

برای مداخالت آموزشی بیماران در نظر گرفته شد .این الگاو باا ارزیاابی داناش و

بر تهدید درک شده و خود کارآمدی سالمندان مبتال به دیابت ناوع دو در معارض

آگاهی و دادن اطالعات آغاز شده و به مشارکت فعال بیمار و خانواده او ،در اتخااذ

خطر سقوط انجام گرفت.

از دیگار پیامااد بسایار مهاام توانمندساازی ،اعتقاااد پیادا کااردن بیمااران بااه
تواناییهایشان ،احساس اعتماد به نفس باال و به دسات آوردن تواناایی در کنتارل

مواد و روش ها

بیماری خود میباشد ( .)23مفهوم توانمندسازی برای نخستین باار در ساال 2665

این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار بود که بر روی  16سالمند

در بیماری دیابت به عنوان فرآیندی پویا برای قباول مسائولیت زنادگی باا هادف

و عضو فعال خانواده سالمند مبتال به دیابت نوع دو ،در معرض خطر سقوط مراجعه

افزایش دانش ،انگیزه ،خود کارآمدی استفاده شد که پیامد آن خودکنترلی رفتاری و

کننده به مطب فوق تخصص غدد شهر بجنورد درسال  1933انجام شد .نمونه ها

] [ DOI: 10.22088/cjhaa.2.1.53

تصمیمات در مورد بیماری و عمل به آنها ،ختم می شود (.)29،25

] [ Downloaded from cjhaa.mubabol.ac.ir on 2023-01-07

( .)15،13امروزه با تغییر سیساتم ارائاه مراقبات هاای بهداشاتی ،بیشاتر بیمااران

در این راستا توانمندسازی یک راهکار عملی مناسب جهات ایجااد و تقویات
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ابتدا به روش در دسترس انتخاب و سپس با استفاده از جدول اعداد تصادفی به دو

دانش و آگاهی) امتیاز را به خود اختصاص داد .این ابزار توسب  16نفار از اعضاای

گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند .از افراد گروه آزمون و کنترل ،پس از توضیح در

هیات علمی روایی صوری و محتوی آن مورد ارزیابی قارار گرفات .جهات پایاایی

مورد اهداف و مراحل تحقیق ،رضایت نامه کتبی گرفته شد .در این مطالعه حجم

پرسشنامه سنجش دانش وآگاهی از روش آزمون/آزمون مجدد استفاده شد که آلفاا

نمونه بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه ،با توان آزمون  16درصد و اطمینان 33

کرونباخ آن  6/199به دست آمد - 3 .پرسشانامه محقاق سااخته حساسایت درک

درصد محاسبه شد؛ که  16نفر در نظر گرفته شد.

شده (سنجش نگرش) که با  13سوال در ارتباط باا حساسایت بیماار در رابطاه باا

معیار های ورود به مطالعه عبارت بودند از :سالمندان  16سال و باالتر ،تمایل

درمعرض خطر بودن در برابراثرات بیماری دیابت و خطر سقوط و عاوارض هماراه

به شرکت در پژوهش ،تشخیص قطعی دیابت نوع  2با حداقل شش ماه سابقه

آن است .این پرسشنامه با مقیاس  3رتبه ای لیکرت (گزینه ی بسیار مخالفم امتیاز

دیابت (با توجه به آزمایش و تایید پزشک) ،داشتن پرونده در مطب پزشک

 1تا بسیار موافقم امتیاز  )3نمره گذاری شد .توسب  16نفر از اعضای هیات علمای

مربوطه ،نداشتن اختالالت شنوایی و شناختی بر اساس مقیاس کوتاه شده وضعیت

روایی صوری ومحتوی آن مورد ارزیابی قرار گرفت جهت پایایی این پرسشانامه از

شناختی ( ،)AMTداشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن ،زندگی کردن همراه با

روش آزمون/آزمون مجدد استفاده شد که آلفا کرونباخ آن  6/136به دست آمد-1.

خانواده و ساکن شهر بودن ،تمایل به برقراری تماس تلفنی با ایشان و عضو فعال

پرسشنامه سنجش خودکارآمدی ،برگرفته از چندین پرسشنامه ،مقاله وبا توجاه باه

خانواده وی ،عدم ابتال به عوارض ناتوان کننده ناشی از بیماری دیابت مانند

تجربیات محقق به صورت یک پرسشنامه خودساخته در آمد و شامل  7بعاد باا 13

نابینایی ،کم بینایی ،بیماری های مفصلی (آرتریت ،آرتروروماتوئید) بر مبنای پرونده

سوال بود و این ابعاد شامل تغذیه ،فعالیت بدنی ،کنترل قند خون ،ایمنی در منازل،

پزشکی ،در معرض خطر سقوط بودن (با استفاده از پرسشنامه غربالگری سقوط

مراقبت از پا ،مصرف داروها و عوارض دارویی ،استفاده از وساایل کمکای و انجاام

نمره  7یا باالتر را کسب نمایند).

معاینات پزشکی دوره ای سالمند می باشد که بر اساس مقیاس  3لیکارت (گزیناه

معیارهای خروج در این مطالعه شامل :عدم تمایل به ادامه همکاری (بیمار یا

اصال مطمئن نیستم عدد  1تا کامال مطمئنم عدد  )3نمره گذاری شد.

عصبی مانند بیماری های فل کننده ،پارکینسون و اختالالت عضالنی– اسکلتی

با استفاده از روش اعتبار محتوی و جهت تعیین اعتماد پرسشانامه از روش آزماون

در بیمار ،نداشتن سابقه دوره های آموزشی مدون در زمینه بیماری دیابت بود .در

 -بازآزمون استفاده شد که ضریب آلفا کرونباخ آن  6/131برآورد شد .برای تعیاین

این پژوهش ابزار گردآوری داده ها شامل  - 1پرسشنامه کوتاه شده وضعیت

روایی علمی ابزارها ،از روایی صوری وروایی محتوا استفاده شد با استفاده از نظرات

شناختی ( :)AMTکه این ابزار  16سوال داشت و نقطه برش آن  7بود .روایی و

علمی ده نفر از اعضای هیئت علمی اصالحات الزم انجام گرفت .در ایان مطالعاه

پایایی آن توسب مشرف انجام شده است آلفا کرونباخ آن  71/6است (.)91

آن دسته از بیماران دیابتیک که پس از ارزیابی به کماک ابازار غرباالگری ساقوط

Iranian verstion of the Abbreviated Mental Test -1

نمره  7و باالتر را کسب کردند به عنوان نمونه وارد پژوهش شادند قبال از انجاام

Score

مداخله حساسیت درک شده ،شدت درک شاده و خودکارآمادی ساالمند و خاانواده

 - 2ابزار غربالگری سقوط که جهت شناسایی بیماران در معرض خطر سقوط مورد

توسب پرسشنامه های مربوطه ارزیابی شد .سپس مداخله فقب برای گاروه آزماون

استفاده قرار گرفت .این ابزار شامل  22سوال است که در کشور های ژاپان و کاره

انجام گرفت و گروه کنترل مراقبت های رای در مطاب را دریافات کردناد .گاروه

با حساسیت و ویژگی  %11و  %76استفاده شده است .نقطه برش این ابازار  7مای

مداخله به  9گروه  16نفره تقسیم شدند .جلسات آموزشی از ساعت  9الی  1بعاد از

باشد .این ابزار ابتدا توسب مترجم زبان به فارسی برگردانده شده ،مجاددا باه زباان

ظهربه مدت  1هفته در اتاق کنفرانس بیمارستان امام رضا بجنورد برقرار و آموزش

انگلیسی ترجمه شده و برای سازنده ابزار فرساتاده شاد ،ساپس توساب  16نفار از

ها با توجه به محتوای آموزشی از قبل تدوین شده داده شد.

پایایی پرسشنامه نیز آزمون پایلوت انجام گرفت کاه آلفاا کرونبااخ آن  6/712باود

دیابت درسالمندان دیابتی و پمفلت بود .این مداخلاه باه مادت  5,3مااه باه طاول

(.)92

انجامید .نحوه ارائه مطالاب باا توجاه باه اهاداف و مراحال الگاوی توانمندساازی

 - 9فرم ثبت مشخصات دموگرافیک بیمار :که خود شامل سه بخش است .بخاش

خااانواده -محااور بااه ترتیااب و شاارح زیاار انجااام گرفاات :اول این گااام در الگااوی

اول (سن ،جنس ،وضعیت تاهل ،طول مدت ابتال باه دیابات ،قاد ،وزن و شااخص

توانمندسازی خانواده -محور ،افزایش تهدید درک شده عامل توانمند شونده یعنای

توده بدنی )......و بخش دوم شامل سئواالتی در ارتباط با مصارف داروهاا و ساابقه

سیستم خانواده (سالمند وخانواده) بود .لذا یکی از وطایف عمده عامل توانمند کننده

ابتال به بیماری قلبی .)...بخش سوم شامل اطالعات مربوط به سقوط مانند (سابقه

آگاهی دادن و افزایش دانش عامل توانمند شونده نسبت به بیماری دیابت عوارض

سقوط ،زمان و مکان سقوط و  )...بود.

وخطرات ناشی از آن بود .در ایان مرحلاه افازایش حساسایت وشادت درک شاده

 -5پرسشنامه محقق ساخته شدت درک شده (سنجش دانش وآگاهی) با  13سوال

(آگاهی و نگرش) با توجه به اینکه «من چقدر در معرض خطرات عوارض ناشای از

در زمینه میزان دانش و آگاهی سالمند ازبیماری دیابت وعالیام ونشاانه هاا ،روش

بیماری هستم» و یا اینکه عوارض و خطرات ناشی از بیماری چقادر وخایم اسات

های درمانی ،عوارض بیماری ،خطروقوع سقوط ،عاوارض وراه هاای پیشاگیری از

مورد توجه قرار می گیرد.

وقوع آن بود که با مقیاس  3رتبه ای لیکرت ،به گزینه ی بسیار مخالفم ،مخاالفم،

هدف از اجرای این مرحله افازایش ساطح داناش و آگااهی و ارتقاا نگارش

نظری ندارم ،موافقم ،به گزینهی بسیار موافقم ،امتیاز  1تا  3نمره گاذاری شاد .در

سالمندان در مورد ماهیت بیماری ،فرآیند درمان ،اهمیت پیگیری درمان و راههاای

مجموع این بعد بین ( 13کمترین سطح داناش واگااهی) تاا ( 73بیشاترین ساطح

پیشگیری از سقوط بود .با توجه به ماهیت بیماری و شرایب خااص آن ،جلساه اول

] [ DOI: 10.22088/cjhaa.2.1.53

اعضای هیات علمی روایی صوری ومحتوی آن مورد ارزیابی قارار گرفات ،جهات

محتوای آموزشی ،شامل کتابچه آموزشی در زمیناه ارتبااط ساقوط وبیمااری

] [ Downloaded from cjhaa.mubabol.ac.ir on 2023-01-07

خانواده) در برنامه توانمندسازی و تکمیل ابزارهای پژوهش ،وجود نقص سیستم

نمرات باالتر ،خودکارآمدی باالتر را نشان می دهد .اعتبار علمای پرسشانامه
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توانمندسازی بصورت گروهی و به مدت  53دقیقه برای بیماران برگزار شد کاه در

مشکالت و سواالت احتمالی ،پژوهشگر از طریق تماس تلفنی باا نموناهها ارتبااط

ارتباط با بیماری ،عالئم ،عاوارض ،دالیال ساقوط و عاوارض ناشای از آن ،بحاث

برقرار کرد و ضمن پاسخگویی به سئواالت ،روند تغییرات را مورد ارزیابی قارار داد.

گردید .جلساه دوم نیاز باه مادت  53دقیقاه در ماورد روش هاای خاود مراقبتای

گام چهارم ،ارزشیابی است در این گام دانش ،خود کارآمدی سالمند و خانواده آناان

(تغذیه ،فعالیت بدنی ،مصرف داروها) و رعایت نکات ایمنای در منازل باه صاورت

بعد از مداخله بررسی شد ارزشیابی خود شامل فراینادی و نهاایی اسات .ارزشایابی

خالصه بحث شد .در پایان هر جلسه ،مطالب جم بندی شده و به سؤاالت پاسا

فرآیندی بدین صورت انجام شد که در ابتدای هر جلسه حداقل دو سوال در ماورد

داده شد و تاری و ساعت و اهداف جلسه بعدی مشاخص گردیاد .در ابتادای هار

جلسات قبل پرسیده شد و بر اساس نحوهی پاسخگویی ساالمندان و نحاوه انجاام

جلسه  9-2سؤال از مباحث جلسه قبل پرسیده شد.

مهارتهای عملی ارزشیابی صورت گرفت .ارزشیابی نهایی با استفاده از پرسشانامه

هدف از انتخاب محور فاوق ،هوشایار کاردن ساالمند نسابت باه بیمااری و

توانمندسازی در دو مرحله صورت گرفت و بر این اساس میزان توانمندی سالمند و

عااوارض ناشای از آن بااوده اساات .گااام دوم ،کسااب مهااارت و ارتقااا احساااس

عضو فعال خانواده سالمند به مدت  1هفته و  9مااه بعاد از آخارین جلساه اجارای

خودکارآمدی به روش حل مسئله گروهی انجام شاد .بادین منظاور جلساات حال

مداخله با پرسشنامه بررسی شد .در طول این مدت تا تکمیل نهاایی پرسشانامهها

مسئله به روش گروهی و در  1جلسه برای سالمندان برگازار شاد .در ابتادای هار

جهت حفظ ارتباط سالمند و عضو فعال خانواده با پژوهشگر و بررسی روند کیفیات

جلسه محتوای توانمندسازی در قالب دو بخش آموزه های تئوری و نمایش عملای

توانمندی ،هر هفتاه  1تمااس تلفنای  3تاا  16دقیقاه بارای هار بیماار از طارف

تقسیم شد.

پژوهشگر انجام گرفت و ضمن پاسخگویی به ساؤاالت ساالمندان ،روناد تغییارات

آموزه های تئوری ،بر اساس مشکالت سالمندان (بر اساس تجزیاه و تحلیال

ارزیابی شد .در طول این مدت در صورتی که برای سالمند و عضاو فعاال خاانواده

پرسشنامه سنجش ابعاد توانمندسازی و تجربه شخصی سالمندان) اولویتبندی شد

سؤالی پیش میآمد از طریق شماره تلفنی که در اختیار آنها قارار داده شاده باود،

و هر جلسه در مورد یکی از مشکالت بحث شد و یکساری پمفلات آموزشای کاه

ارتباط برقرار شد و به سؤاالت آنها پاس داده شد.

پیشبرد این بخش بدین صورت باود کاه ابتادا پژوهشاگر نکاات تئاوری را بارای

از مداخله آغاز شد .بدین صورت که پرسشنامه سنجش ابعاد توانمندسازی سالمند و

سالمندان توضیح داده و سپس در مقابال ساالمندان ابتادا تمریناات و برناماههای

عضو فعال خانواده در قالب  2جلسه  53دقیقهای به هر دو گروه داده شد .الزم باه

عملی را انجام داد تا سالمندان با مطالعه جزوه و مشاهده این تمرینات به خوبی باا

ذکر است که برای گروه کنترل ،جلسات توانمندسازی اجرا نشد ،اماا پاس از اتماام

نحوه فعالیت عملی آشنا شدند و در ابتدا سالمندان همراه با پژوهشاگر و در مرحلاه

مداخله ،کلیه جزوات توانمندسازی ،پمفلت ها و برگههای آموزشی طی یک جلساه

بعد به تنهایی وظیفهای که بر عهدهشان قرار داده شد را به صاورت جاز باه جاز

حضوری در اختیار آنها قرار داده شد .پس از جم آوری پرسشنامهها ،اطالعات باه

انجام دادند .برای اطمینان از خودکارآماد شادن ساالمند در ابتادای هار جلساه از

دست آمده قبل از مداخله ،یک هفته و  9ماه بعد از مداخله در دو گروه باا اساتفاده

مباحث گفته شده و مهارتهای انجام شده جلسه قبل سؤاالت شفاهی و عملی (باا

از آزمونهای آماری کای دو ،فیشر ،تی مستقل و تی زوجی و با استفاده از نرمافزار

استفاده از چک لیست) پرسایده شاد .گاام ساوم ،خودبااوری از طریاق مشاارکت

 11 spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

آموزشی به دست آمد .در این مرحله سالمند بعد از اتمام هار جلساه توانمندساازی،
مباحث تئوری و عملی آموخته شده را با استفاده از پمفلت های آموزشی که حااوی
نکات مهم آموزش داده شده در هر یک از جلسات بود و همچنین مهارتهای یااد
گرفته شده را به عضو فعال خانواده خود انتقال میداد.

یافته ها
نتای یافته ها نشان داد که دو گروه (کنترل-آزمون) قبال از مداخلاه از نظار

سنجش میزان یادگیری و موارد آموخته شده سالمند و میزان و نحوه بازخورد

مشخصات فردی و اجتماعی همگن بودند .همچنین یافتهها نشان داد که میاانگین

و یادگیری عضو فعال خانواده سالمند توسب پژوهشگر از طریاق ساواالتی کاه در

و انحراف معیار نمرات بعد شدت درک شده ،حساسیت درک شاده و خودکارآمادی

این زمینه برایشان مطرح شاده و توساب ساالمند باه عضاو فعاال داده شاده باود

بعد از مداخله در گروه آزمون افزایش یافته است .آزماون آمااری تای زوجای ایان

ارزشیابی شد و در مواردی که مشکالتی از جملاه فراموشای ساالمند و یاا انتقاال

اختالف را معنیدار نشان داد .درحالی که ایان اخاتالف در گاروه کنتارل معنایدار

اطالعات نادرست پیش آمد ،بالفاصله توساب پژوهشاگر از طریاق برقاراری یاک

نبود .همچنین میانگین و انحراف معیار نمرات بعاد شادت درک شاده ،حساسایت

کالس با همراهی سالمند و عضو فعال حل شد .در پایان این مرحله نیز از ساالمند

درک شده و خودکارآمدی در دو گروه (آزمون-کنترل) قبل از مداخله با اساتفاده از

و عضو فعال خانواده او سواالت شفاهی از مباحث گفته شاده همچناین مهارتهاا

آزمون آماری تی مستقل اختالف معناداری را نشان نداد در حالی که ایان اخاتالف

توسب چک لیست پرسیده شد .در طول اجارای فرایناد پاژوهش باه منظاور رفا

بعد از اجرای مداخله معنادار شد( .جدول های  5و  9و  2و .)1

] [ Downloaded from cjhaa.mubabol.ac.ir on 2023-01-07

حاوی نکات مهم و برجسته هر جلسه آموزشی بود باه ساالمند داده شاد .نحاوهی

در این مطالعه در گروه کنترل نیز  9ماه پس از انجام پیشآزمون ،مرحله پس

] [ DOI: 10.22088/cjhaa.2.1.53
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جدول  :1توزی واحد های مورد پژوهش بر حسب برخی مشخصات فردی و اجتماعی در گرو ه های آزمون و کنترل
گروه آزمون
تعداد (درصد)

گروه کنترل
تعداد (درصد)

13-16

(12)56

(12)56

76-11

(12)56

(11)91/7

>76

(1)26

(7)29/9

/17±5/37
19

17/19±1/69
/

مرد

(15)51/7

(15)51/7

زن

(11)39/9

(11)39/9

متاهل
(همسر فوت شده-مطلقهمجرد)
ابتدایی
زیر دیپلم
(دیپلم /کاردان)
همسر
دختر
پسر
تنها
زیر 1
1-3/33
16-1/33
13-11
بله

(22)73/9

(22)73/9

(1)21/7

(1)21/7

)17 (31/7
)5 (19/9
)3 (96
)22 (79/9
)2 (1/7
)5 (19/9
)2 (1/7
)12 (56
)7 (29/9
)3 (11/7
)3 (11/7
(27)36

(13)19/9
(5)19/9
(7)29/9
(29)71/7
)6 (6
)9 (16
)5 (19/9
)6 (6
)16 (99/9
)11 (91/7
)7 (29/9
(5 )19/9

مشخصات فردی و اجتماعی

سن (سال)

X±SD

جنس

وضعیت تاهل

سطح تحصیالت

وضعیت زندگی با اعضای
خانواده

مصرف سیگار

Chi-Square test
P=0/249
df=9

Independen
sampleTTest
p=6/121
t=6/653
Chi-Square Test
p=0/209
1= df
Chi-Square Test
p=0/216
1= df
Fisher Exact Test
p=0/231

Fisher Exact Test
p=0/279

Fisher Exact Test
p=6/961
Fisher Exact Test =1p

جدول  :2میانگین و انحراف معیارنمرات بعد شدت درک شده (آگاهی) سالمندان دیابتی در معرض خطر سقوط در دو گروه آزمون و کنترل
نتیجه آزمون
کنترل
آزمون
گروه ها
شدت درک شده

X±SD

X±SD

قبل از مداخله

35/16±1/29

37/39±7/67

بعد از مداخله (سه ماه بعد)

11/39 ±9/27

37/19±7/66

Paired sample T test

p>6/661
t=-7/111

p=6/191
t=-6/261

نتیجه آزمون

Independen sample
T-Test

p=6/631
t= -1/335
p=6/669
t=9/653

] [ DOI: 10.22088/cjhaa.2.1.53

جدول شماره  :9میانگین و انحراف معیارنمرات بعد حساسیت درک شده (نگرش) سالمندان دیابتی در معرض خطر سقوط در دو گروه آزمون و کنترل
Independent sample
کنترل
آزمون
گروه ها
T-Test
X±SD
X±SD
حساسیت درک شده
p=6/652
31/19±7/99 35/36±1/11
قبل از مداخله
t=-2/613
p=6/619
بعد از مداخله
37/76±7/77 11/19±9/29
t=2/331
(سه ماه بعد)
p=6/936
p>6/661
نتیجه آزمون
t=6/353
t=-1/377
Paired sample T test

] [ Downloaded from cjhaa.mubabol.ac.ir on 2023-01-07

طول مدت ابتال به دیابت

نوع آزمون
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Impact of family-centered empowerment on perceived … S. Parvareshan, et al

جدول  :5میانگین و انحراف معیارنمرات بعد خودکارآمدی سالمندان دیابتی در معرض خطر سقوط در دو گروه آزمون و کنترل
گروه ها

آزمون

Independent sample

کنترل

خودکارآمدی

X±SD

X±SD

قبل از مداخله

31/56±9/37

16/96±3/32

15/26±9/22

33/16±3/79

نتیجه آزمون

p>6/661

p=6/211

Paired sample T test

t=-1/566

t=1/216

T-Test
p=6/192
t=-1/323

پس از مداخله (سه ماه بعد)

p>6/661
t=9/121

بحث و نتیجهگیری

نشانهها وکنترل بیماری بر روی  373بیمار دیابتی در کشور امارات عربی صورت

خانواده محور بر تهدید درک شده و خودکارآمدی سالمندان دیابتی در معرض خطر

رابطه با بیماری خود و  37درصد در زمینه کنترل قند خون و  HBAICدر سطح

سقوط نشان داد که بهکارگیری برنامه توانمندسازی خانواده محور بر مؤلفههای

بسیار پایین بود و  72درصد نگرش منفی نسبت به بیماری و  33درصد نگرش

بعد تهدید درک شده (شدت و حساسیت درک شده) و خودکارآمدی مؤثر بود؛ یعنی

مثبت در رابطه اهمیت مراقبت در دیابت داشتند همچنین در رابطه وضعیت

میانگین و انحراف معیار نمرات بعد شدت درک شده (آگاهی) و حساسیت درک

عملکرد ی بیماردرکنترل بیماری خود ،نتای مطالعه نشان دلد که بین وضعیت

شده (نگرش) و خودکارآمدی در گروه آزمون بطور معنی داری بعد از اجرای

عملکردی بیمار با متغیرهایی چون سطح سواد ،وضعیت تاهل ،طول مدت ابتال به

مداخله افزایش یافت وآزمون آماری تی زوجی این اختالف میانگین را معنی دار

بیماری ،مصرف انسولین ارتباط معنی داری وجود دارد .آنها در مطالعه خود پیشنهاد

نشان داد .نتای این پژوهش بامطالعه صادقی ،ربیعی ،خضری ،خطیبیان ،نان

دادند که اجرای برنامه آموزشی مدون برای افزایش دانش وآگاهی همه بیماران

بخش ،ثنایی Rani ،Desalu ،Al Maskari،Chien ،و همکاران هم سو

دیابتی ضروری است زیرا با بهبودی دانش فرد دیابتی می تواند بیماری وعوارض

است .در مطالعه صادقی و همکاران که باهدف مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر

ناشی از آن رابهتر کنترل کند ونتیجتا راحتر با بیماری سازگار شود ( .)97در مطالعه

الگوی توانمندسازی بیمارمحور و مبتنی بر خانواده محور بر دانش و کنترل

 Desaluوهمکاران مشخص شد وضعیت عملکردی و سطح آگاهی بییماران

متابولیکی بیماران مبتال به دیابت نوع دو انجام گرفت .نتای مطالعه وی نشان داد

دیابتی شرکت کننده در پژوهش در زمینه مراقبت از پا وپیشگیری از زخم ،در

میزان آگاهی و دانش بیماران در گروه آزمون (مداخله خانواده محور و مداخله بیمار

سطح بسیار ضعیفی بود (.)91

یک اختالف معنی داری را بین سه گروه مورد مطالعه نشان داد .در این مطالعه

وزخم در اندام های انتهایی بویژه در پا می باشند لذا داشتن آگاهی الزم وعملکرد

همچنین ،میانگین نمرات دانش بیماران در رابطه با دیابت بعد از اجرای مداخله در

مناسب در خصوص مراقبت از پا در این بیماران بسیار الزم وضروری است .در

شیوه خانواده محور نسبت به بیمار محور افزایش بیشتری داشت ( .)25نتای

مطالعه  Raniو همکاران که در زمینه بررسی میزان دانش افراد دیابتی در مورد

مطالعه ربیعی و همکاران نیزنشان داد که الگوی توانمندسازی خانواده محور

بیماری دیابت و رتینوپاتی و تاثیردانش بر عملکرد افراد در یکی از روستاهای

موجب افزایش تهدید درک شده (آگاهی و نگرش) ،عزت نفس و در نهایت موجب

کشور هندانجام گرفت .نتای نشان داد افرادی که دانش بیشتری درمورد بیماری

ارتقاد کیفیت زندگی سالمندان می گردد ( )99در مطالعه خضری و همکاران

دیابت و رتینوپاتی داشتند احساس نیاز بیشتر به درمان و نگرش مثبت تری برای

مشخص شد که که بکارگیری الگوی توانمندسازی خودمدیریتی برافزایش دانش،

مراجعه به چشم پزشک ومعاینات دوره ای داشتند و افرادی که دانش کمی داشتند

عملکرد و بهبود نگرش سالمندان مبتال به بیماریهای مزمن چون فشار خون موثر

یا اصال اطالعاتی در مورد بیماری خود نداشتند ،بیان می کردند که اگر قند خون

است ( .)95خطیبیان و همکاران در نتای مطالعه خود بیان کردند که آموزش

خود را کنترل کنند ،نیاز به مراجعه به پزشک جهت معاینات دوره ای چشم و قند

مراقبین بیماران مبتال به سکته مغزی بر اساس الگوی توانمند سازی خانواده می

خون ندارند ()93؛ یعنی دانش در ارتباط نزدیک با نگرش (دیدگاه افراد) و عملکرد

تواند منجر به افزایش آگاهی و عزت نفس آنان و در نتیجه یاری آنان در مراقبت

است ،هر چه دانش وآگاهی افراد باالتر باشد ،به طب در تغییر و بهبود نگرش و

کارآمد و بهبود ایفای نقش شود ( .)93در پژوهش انجام شده توسب Chien

درنهایت بهبود عملکرد فرد برای مدیریت بیماری و مراقبت ازخویش موثرتر

وهمکاران ،نتای نشان داد که افرادی که در کنار خانواده و به همراه آنان آموزش

خواهد بود ( .)95دانش و اگاهی پیش شرط الزم برای هر فرد دیابتی است به

های مربوط به نیازهای بعد از بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه را دریافت

منظور مدیریت وکنترل بهتر بیماری ،بیماران دیابتی باید از ماهیت بیماری ،عوامل

کردند ،تفاوت قابل توجهی در سطح دانش و آگاهی در رابطه با رژیم غذایی کم

خطر ،درمان و عوارض آن آگاه شوند تا بتوانند اقدامات الزم در شرایب ضروری

چرب نسبت به گروه کنترل داشتند (.)91

انجام دهند ( Figar ،Farok .)97وهمکاران نیز دریافتندکه آموزش به بیمار با

در یک مطالعه توصیفی مقطعی که توسب  Al Maskariو همکاران

استفاده از الگوی توانمندسازی تاثیر بسیار زیادی در کاهش و کنترل فشارخون

تحت عنوان بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد بیماران دیابتی در زمینه

بیماران سالمند نسبت به مدل مبتنی بر رعایت دارد زیرا ا ستفاده از الگوی

] [ DOI: 10.22088/cjhaa.2.1.53

محور) بهطور معنی داری بعد از مداخله افزایش یافت و نتای آزمون آنالیز واریانس

بیماران دیابتی به دلیل اختالل در گردش خون محیطی مستعد برای عفونت

] [ Downloaded from cjhaa.mubabol.ac.ir on 2023-01-07

نتای پژوهش حاضر بر اساس هدف کلی مطالعه تعیین تاثیر توانمندسازی

گرفت نتای مطالعه نشان داد  91درصد بیماران از نظر میزان دانش وآگاهی در

45

مجله سالمت و سالمندی خزر ،دوره دوم /شماره /1بهار و تابستان 1931
تاثیر توانمند سازی خانواده محور بر تهدید درک شده وخودکارآمدی ...سکینه پرورشان و همکاران

توانمندسازی می تواند همه نیازها را در بر بگیرد و تاثیر بیشتری در مدیریت و

نمیکنند ()23؛ بنابراین با توجه به نتای اشاره شده در باال میتوان اینگونه اذعان

کنترل بیماری نسبت به آموزشهای دیگر داشته باشد ( .)56،51مطالعه نان بخش و

کرد که برنامه توانمندسازی با شرکت دادن افراد در تصمیم گیری جهت مراقبت و

همکاران نشان داد که طراحی و اجرای برنامه های آموزشی مناسب می تواند ،با

درمان های خود باعث ارتقا دانش افراد به درجه قابل قبول می گردد تا افرد با

کمترین هزینه ،نقش موثر و ارزند ه ا ی د ر ارتقا دانش ،نگرش و عملکر د

توجه به ماهیت مزمن و طاقت فرسای بیماری دیابت و مشکالت وعوارض همراه

سالمند داشته باشد ( Mosnier-Pudar .)52و همکاران درمطالعه خود بیان

آن ،به درجهای از توانمندی برسند که بتوانند تا حدود زیادی بیماری خود را کنترل

می کنند ،آموزش به بیماران دیابتی باعث می شود که آنها با کسب آگاهی بیشتر

و مدیریت کنند و در جهت حل مشکالت تالش کنند ( .)95از آنجایی که ارائه

در مورد شدت بیماری خود به توصیه های ارایه شده برای کنترل و مدیریت

مشاوره به طور مستقیم با توانمند سازی و خود مراقبتی ارتباط دارد ،وقتی

بیماری خود درگیر شوند و این امر موجب می شود که بیماران فعاالنه بیماری خود

پرستاران به بیمار کمک می کنند تا مشکالتشان را شناسایی کنند و مهارتهای

را مدیریت نموده و در نهایت این امر موجب تغییردر دیدگاه آنان می گردد (.)59

جدیدی را که برایشان مهم است یاد بگیرند ،آنها در واق بیمار را قادر می سازند

مطالعات نشان می دهد بیماری های مزمن خطر زمین خوردن یا سقوط را در

که بیشتر خودشان اقدام به حل مشکالتشان بکنند و بیماران با این روش به یک

سالمندان به طور چشمگیری افزایش می دهند .از سوی دیگر در تحقیقات یک

احساس توانمندی شخصی از طریق آموزش و تسهیل دسترسی به مناب الزم می

ارتباط معنی داری بین وقوع سقوط و بیماری دیابت مشاهده شده است ( .)5،55در

رسند ( .)23مجموعه تدابیر پرستاری که در روش توانمندسازی خانواده محور انجام

بیماری دیابت اعصاب محیطی درگیر می شوند.

میگیرد ،در راستای ایجاد مشارکت پرستار و خانواده با تاکید بر کاهش عوامل

خوردن در آنها  26برابر بیشتر میشود که این امر می تواند به علت اختالل در

افزایش دانش ،ارتقای احساس خودکارآمدی و افزایش مشارکت عملی می تواند به

حس عمقی و تعادل باشد ( .)53عوارض ناشی از بیماری دیابت مانند تاری دید،

عنوان یک راهکار عملی مناسب در ارتقای خودکارآمدی باشد .همچنین توانمند

زخم پا ،نوروپاتی دیابتی ،اختالل در تعادل ،سرگیجه وغیره همگی احتمال سقوط

سازی می تواند باعث افزایش مسئولیت پذیری ،تعامل بهتر بامسئوالن بهداشتی،

که شایعترین علت صدمه در سالمندان است را افزایش می دهد .پیامد سقوط می

افزایش رضایت ،پاس بهتر به درمان ،پیشگیری از عوارض ،کاهش هزینه های

تواند منجر به افزایش وابستگی ،کاهش اعتماد به نفس و خودکارآمدی ،افسردگی،

درمانی و نگاه مثبت به بیماری ،افزایش استقالل و حس خود مدیریتی شده و در

کاهش کیفیت زندگی ،ناتوانی در انجام امور زندگی ،ترس از سقوط ،بستری شدن

نهایت منجر به بهبودی کیفیت زندگی بیمار با بیماری مزمن شود ( .)21در ضمن

در بیمارستان و یا پذیرش در خانه سالمندان و تحمیل هزینه به فرد و جامعه شود

از محدویت های پژوهش حاضر می توان به خصوصیات متفاوت روحی و روانی،

( .)1،11لذا با توجه به ماهیت مزمن بیماری دیابت و تاثیر منفی عوارض مخرب

عالئق شخصی و انگیزه سالمندان و خا نواده ها یشان در هنگام تکمیل پرسشنامه

آن یعنی سقوط بر ایفای نقش فرد و توانایی های عملکردی ،پیامد های روانی –

و یا در طول مداخله و همچنین تفاوت در تعامالت بین فردی سا لمندان و

اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی ( ،)55بکارگیری الگوی توانمند -سازی خانواده

خانوادهایشان اشاره کرد که می تواند در بررسی رابطه علی بین متغیرها تأثیرگذار

محور به منظور کنترل بهتر بیماری و برخورداری از زندگی با کیفیت بهتر در

باشد .از آن جا که اجرای اصولی الگوی توانمند سازی خانواده محور با تأکید بر

سالمندان مبتال به بیماری های مزمن بویژه دیابت ضروری به نظر می رسد .نتای

خود سالمند و تمام اعضای خانواده می تواند به ارتقای تهدید درک شده (شدت و

مطالعه حاضر همپنین حاکی برآن بود که بکارگیری برنامه توانمندسازی خانواده

حساسیت) ،خودکارآمدی ودر نهایت به بهبود کیفیت زندگی بیانجامد .این رویکرد،

محور می تواند موجب بهبودی و ارتقا میزان خودکارآمدی بیماران دیابتی در

یک را هکار مناسب در برنامه های مراقبتی بوده و با تکیه بر آن بتوان سالمندی

معرض خطر سقوط شود .خودکارآمدی پیش شرط اصلی و مهم در تغییر رفتار ،از

فعال و زندگی پرنشاط را برای آنان فراهم نمود.

جمله رفتارهای عدم برخورداری از سالمت و بروز ،بهداشتی است ( .)99افزایش
خودکارآمدی و عزت نفس ،دو عامل مهم در جهت افزایش توانایی در پایش
وضعیت بهداشتی محسوب می شود ( .)51در نتای مطالعه Funnell Weissبا

تقدیر و تشکر

استفاده از مداخله توانمندسازی ،گروه آزمون بیش از گروه کنترل در بعد

این مقاله حاصل پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

خودکارآمدی و نگرش ،ارتقا داشته اند ،یعنی نتای مطالعه بیانگر مفید بودن

است که با کد طرح  9119و با کد اخالق  mobabol.rec.1395.79به

برنامههای توانمندسازی می باشد (.)57

تصویب شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل در تاری  33/9/13رسیده

توانمندسازی خانواده محور میتواند موجب بهبودی خودکار آمدی و عزتنفس

 IRCT2016061728502N1ثبت گردیده است .بدین وسیله پژوهشگران

بیمار شود .وی در مطالعه خود اشاره میکند که یکی از پیامدهای مثبت افراد

از اساتید محترم ،سالمندان و خانواده های محترمشان ،از آقای دکتر سلیمی فر

دارای سطح باالی خودکارآمدی ،این است که معموال وظایف سخت را به عنوان

فوق تخصص غدد جهت همکاری در مطب و اعضای کمیته پژوهشی بیمارستان

چالشهایی برای تسلب یافتن بر شرایب پیشآمده میشناسند و از آن اجتناب

امام رضا به خاطر در اختیار گذاشتن مکان آموزش ،کمال تشکر و قدردانی را دارند.

] [ DOI: 10.22088/cjhaa.2.1.53

همچنین نتای مطالعه ثنایی وهمکاران نشان داد که بکارگیری برنامه

است و در مرکز تحقیقات بالینی ایران ( )IRCTبه شماره

] [ Downloaded from cjhaa.mubabol.ac.ir on 2023-01-07

مطالعات نشان داده است که افراد مبتال به نوروپاتی محیطی احتمال زمین

خطرزا و ارتقای بهداشت صورت می گیرد ( .)23این روش با مراحل اصلی چون
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Diabetic elderly people are at risk of falling due to underlying illnesses or
physical disabilities. Therefore, the aim of this study was to determine the effect of family-centered empowerment
model on perceived threat and self-efficacy of diabetic elderly at risk of falling.
METHODS: This clinical trial study was conducted on 60 elderly people and 60 active family members of the elderly
with type 2 diabetic, who were at risk of falling and referred to the Endocrinology Subspecialty Office in Bojnourd in
2016. Samples were selected randomly and divided into two groups: control group (n=30) and experimental group
(n=30). Family-based empowerment intervention in the experimental group was performed through individual training,
[ Downloaded from cjhaa.mubabol.ac.ir on 2023-01-07 ]

group discussion, display and practical participation. Control group received only the usual care in the clinic. Data were
collected using a researcher-made questionnaire, and a perceived threat and self-efficacy questionnaire. Perceived
threat (sensitivity and severity) and self-efficacy of both groups were evaluated before and after the end of intervention.
FINDINGS: The mean and standard deviation of perceived threat scores (severity and sensitivity) and self-efficacy
increased in the experimental group after intervention. Paired t-test showed significant difference. In the control group,
there was no significant difference in mean and standard deviation of perceived threat scores (severity and sensitivity)
and self-efficacy before and three months after intervention.
CONCLUSION: According to the results, implementation of family-centered empowerment program with the aim of
increasing the knowledge, attitude and self-efficacy, which results in self-control and preventive behaviors is necessary
to improve the quality of life of the diabetic elderly.
KEY WORDS: Family-centered empowerment, Diabetes type2, Self-efficacy, Perceived threat, Falling.
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