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انی 0011  سخن

تحت  مارانیب یمراقبت خودو  یکارآمد خود ،یبر سطح توانمند یتوانمندسازبرنامه  تأثیر یبررس
 زیالیودباهمدرمان 

 یانیمسعود ر *,یانیزهرا روگان(: ) سندهینو
 گلستان یعلوم پزشکدانشگاه سازمان: 

 royani_z@yahoo.com پست الکترونیکی:
انجاام  0382مرکز دیالیز گرگان در ساال  ودیالیزباهمبیمار تحت درمان  81تجربی است که بر روی  پژوهشی نیمهحاضر  مطالعه: مقدمه

اجرا شود به چه میزان بیماران احساس  است که اگر برنامه توانمندسازی برای بیماران سؤالبه این  یپاسخ گوئگرفت. این مطالعه به دنبال 

 خودمراقبتی خواهند داشت یرفتارهاتوانایی در انجام 

بیمااران  یتوانمندسااز با هدف آموزشو  شدهمیتقس تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل صورتبهدر این مداخله بیماران روش تحقیق: 

 جنس و شغل و وضعیتسن،  ماننداطالعات دموگرافیک  نامهپرسش -0قرار گرفت.  مورداستفاده نامهپرسش 3مطالعه ارائه گردید. در این 

برای  مورداستفادهراهبردهای  -3 ( برای سنجش سطح توانمندی)Empowerment scaleتوانمندی  نامهپرسش -8 و تحصیالت تا هل

خاودمراقبتی اساتفاده شاد.  سانجش خودکارآمادی بارای Strategies Used by People to Promote Health)ارتقاا ساالمت )

 یاثربخشامیازان  قارار گرفات ومداخله در اختیار بیماران گاروه کنتارل و مداخلاه  هفته بعد از اتمام 6و  ه قبلدر دو مرحل هانامهپرسش

 قرار گرفت یموردبررسآماری توصیفی و استنباطی  یهاآزمون ( و(SPSSVersion=17افزار ¬با استفاده از نرم شدهارائهاقدامات 

خودکارآمادی گروه کنترل و مداخله در میانگین نمرات سطح توانمندی و  8در این مطالعه نشان داده شد که تفاوت معناداری بین نتایج: 

بعد از مداخله میانگین نمرات سطح توانمنادی و خودکارآمادی خاودمراقبتی در گاروه  وجود نداشت. خودمراقبتی بیماران قبل از مداخله

گاروه  8. مقایسه میانگین نمارات در استبوده 08/68(68/01و ) 6/82( 8/3)و در گروه مداخله  23/28(68/02)و  02/81( 68/6)کنترل 

( و P= 110/1) را ازنظار آمااری در میازان ساطح توانمندساازی یمعنادارکه این برنامه توانست تغییر  دهدیماز مداخله نشان  بعدقبل و 

کااهش اساترس، خودمراقبتی ) خودکارآمدی بین ابعاد یداریمعنارتباط  نیچنهمآورد.  به وجود( =113/1Pخودکارامدی خودمراقبتی )

 شد. و لذت از زندگی( با سطح توانمندی مشاهده یریگمیتصم

 موجب افزایش سطح توانمندی و خودکارآمدی یتوانمندسازبر اساس برنامه  آموزشبحث: بر طبق نتایج این مطالعه : یریگجهینتبحث و 

 نیاباه رای مبتنای آموزشاشود که برناماه ¬این نتایج پیشنهاد می بر اساس. لذا شودیمودیالیز باهمخودمراقبتی در بیماران تحت درمان 

 در سایر مراکز دیالیز به کار گرفته شود. ودیالیزباهمبرنامه برای مدیریت مشکالت بیماران تحت درمان 

زیالیهمود ،یخودمراقبت یخودکارآمد ،یتوانمندساز کلمات کلیدی:
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