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مقاله پژوهشی

شناسایی ابعاد مختلف سبک زندگی سالمت ،ویژهی زنان مبتال به دیابت نوع دو :یک
مطالعهی کیفی پدیدار شناختی

چکیده
مقدمه :دیابت بیماری مزمنی است که بر بسیاری از ابعاد و جنبههای زندگی تأثیر میگذارد .تجربهی بیماران جنبههای مختلف زندگی
او را در بر میگیرد زیرا بیمار بهواسطهی بیکاریاش زندگی میکند .هدف این مطالعه توضیح نقش سبک زندگی در زندگی بیمار است.
بررسی تجربهی زیستهی بیماران در این مورد میتواند راهکار اساسی در اصالح سبک زندگی بیماران دیابتیک باشد.
روشها :این مطالعه یک بررسی کیفی از نوع پدیدارشناسی است که در آن نمونهگیری از میان مراجعین به مرکز خیریهی دیابت اصفهان
بهطور هدفمند ،با حداکثر تنوع انتخاب شد 33 .بیمار زن مبتال به دیابت در سنین بین  35تا  69سال با سابقهی حداقل یک سال ابتال به
دیابت و نداشتن بیماری روانی حاد ،انتخاب شدند .نمونهگیری بهصورت تدریجی از بهمن  95تا بهار  96انجام گرفت .بیماران در این
مطالعه با انجام مصاحبههای نیمه ساختاریافته طی  45تا  50دقیقه مورد بررسی قرار گرفتند .متن مصاحبههای ضبط شده ،پس از پیاده
سازی به روش تحلیل کالیزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :طی فرآیند تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از تجربهی زیستهی بیماران مبتال به دیابت ،چهار درونمایه شامل بعد سالمت
جسمانی ،بعد سالمت روان شناختی ،بعد سالمت معنوی و سالمت اجتماعی استخراج گردید.
نتیجهگیری :برای اصالح سبک زندگی بیماران نیازبه نگرشی همه جانبه نسبت به موضوع سبک زندگی است .درک تجربهی زیستهی و
نتایج حاصل از تجارب مربوط به سبک زندگی سالمت در بیمـاران مبتال به دیابت میتواند اعضای تیم درمانی و مراقبتی را در ارائهی
خدمت مطلوبتر کمک نماید و از بازگشتهای مکرر به سبک زندگی نادرست جلوگیری بهعمل آید.
واژگان کلیدی :تجربهی زیسته ،سبک زندگی سالمت ،دیابت نوع دو

 -1گروه روان شناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
 -2گروه روان شناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
نشانی :اصفهان ،ارغوانیه ،بلوار دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان ،صندوق پستی  ،81595-158تلفن ،03135354001:نمابر،03135354060:
پست لکترونیکinfo@khuisf.ac.ir :
تاريخ دريافت1397/03/14 :

تاريخ درخواست اصالح1397/04/21 :

تاريخ پذيرش1397/04/25 :
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مقدمه
دیابت شیرین یک بیماری مزمن متابولیک است که با افزایش
سطح گلوکز خون در یک دورهی زمانی تظاهر میکند .در این
بیماری ،توانایی تولید انسولین در بدن از بین میرود و یا اینکه
نمیتواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد ] [1بهعبارت دیگر،
بهخاطر کافی نبودن انسولین ترشح شده توسط بدن و یا عدم
پاسخدهی سلولها به انسولین ترشح شده موجود ،شخص مبتال،
دارای میزان باالیی قند خون میباشد ] .[2دیابت شایعترین
بیماریهای مزمن در کشورهای مختلف میباشد که همزمان با
کاهش فعالیت جسمی و تغییرات در تغذیه و سبک زندگی افراد
شیوع آن بهطور چشمگیری افزایش یافته است ] .[3در صورت
عدم درمان صحیح و نداشتن کنترل بر دیابت این بیماری می
تواند موجب مرگ و میر زودرس شود ] .[4تقریباً  285میلیون
نفر در سراسر جهان مبتال به دیابت هستند و پیشبینی شده است
این میزان در سال  2023به  438میلیون نفر افزایش خواهد یافت
].[5
در آینده جمعیت باالی مبتالیان به دیابت به چالشی مهم برای
سیستم تأمین سالمت تبدیل میشود .در این راستا شناخت
عوامل متعدد ایجاد کننده اختالل در درمان مناسب بیماری دیابت
نیز از اهمیتی خاص برخوردار است .ماهیت خاص بیماری،
تزریقات مکرر انسولین ،سنجش قند خون در چندین نوبت ،نیاز
به اصالح وضعیت کلی زندگی دارد .از اینرو آموزش سبک
زندگی سالمت بسیار با اهمیت است ] .[6سبک زندگی به
فعالیت عادی و معمول روزانه است که افراد آنها را در زندگی
خود بهطور قابل قبول پذیرفتهاند .بهطوری که این فعالیتها روی
سالمت افراد تأثیر میگذارند ].[7، 8
سبک زندگی هدف فرد ،خودپنداره ،احساسهای فرد نسبت به
دیگران و نگرش فرد نسبت به دنیا را شامل میشود و این نگاه
معموالً بیشتر از آنکه مربوط به وضعیت جسمانی و سالمت فرد
باشد ناشی از وضعیت روانی افراد است .سبک زندگی از
الگوهای فرهنگی ،رفتاری و عاداتی شکل میگیرد که افراد از
درون خانواده آموختهاند و بهطور روزمره آنها را در زندگی فردی
و اجتماعی خود بهکار میگیرند .سبک زندگی ،نحوهی زیستن
را شاملمیشود ].[9

در سالهای اخیر تحقیقات گستردهای در سراسرجهان در مورد
نقش سبک زندگی سالمت در دیابت انجام گرفته است از جمله،
پژوهشی ( )2017در آمریکا ،نشان داد که اهداف بلند مدت در
درمان و مدیریت بیماری باید از طریق اهداف کوتاه مدت و
اهداف رفتاری قابل دستیابی تقسیم شوند .اهداف رفتاری و
اهداف شیوهی زندگی باید با ترجیحات و پیشرفت بیماران
متناسب باشد و در طول زمان در حین ایجاد اعتماد به نفس در
مراحل کوچک ،سرانجام به ایجاد تغییرات پایدارتر در سبک
زندگی کلی در بیماران منجر شود ،همچنین رفع عوامل
مشکلساز روانی و اجتماعی ،احتمال موفقیت را تسهیل میکند
].[10
همچنین پژوهش دیگری که بر روی بیماران مبتال به دیابت در
مدت  12هفته انجام گرفت نشان داد تغییرات در سبک زندگی
و انجام برنامههای مفید از جمله ورزش ،در فضای حمایت کننده
و انگیزشی سبب بهبود دیابت میشود ].[11
همچنین مطالعهای که بر روی  222بیمار دیابتی با هدف بررسی
سبک زندگی بر میزان هموگلوبین  A1Cانجام گرفت ،در ابتدای
مطالعه ،اندازهگیری آنتروپومتری ،بیوشیمیایی ،بالینی و تناسب
اندام انجام شد ،در پایان برنامهی مداخله ،شیوهی زندگی بهتر و
بهبود قابل توجهی در کنترل دیابت در پایان برنامهی سه ماههی
زندگی فشرده و در بازدید دو ساله مشاهده شد .عالوه بر این،
نتایج نشان داد دوزهای روزانه درمان هیپوگلیسمی به میزان قابل
توجهی کاهش یافته بود .همچنین نتایج نشان داد پیشرفت پیش
دیابت به دیابت بهطور قابل توجهی پایین بوده است .بنابراین در
افراد شرکت کننده در پژوهش ،درمان با شیوهی آموزش سبک
زندگی با کاهش عوامل خطر قابل تغییر ،میتواند از پیشرفت
بیماری دیابت جلوگیری کند ].[12
نتیجهی مطالعهای در ژاپن بر روی  193نفر کارگر مرد ژاپنی
نشان داد که اصالح سبک زندگی و تغییر آن به سمت سبک
زندگی سالم میتواند نقش معنیداری در کنترل بیماری دیابت
نوع دو افراد داشته باشد ].[13
در پژوهش دیگری ،مواردی همچون :درآمد کم ،پیچیده بودن
رژیم درمـانی ،دانش کم و عدم توانایی ورزشی و فعالیت
فیزیکی بـهعنـوان موانع انطباق با برنامهی درمانی از دیدگاه
بیماران مبتال به دیابت نوع دو برشمرده شدند ].[14
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طرف کردن عالیم و نشانههای فیزیکی این بیماری باشد ،بلکه

میشود ].[21

بهبود سبک زندگی بیماران نیز باید مد نظر قرار گیرد ] [15تغییر

سبک زندگی سالمت یک پدیدهی چند بعدی و چند عاملی

و اصالح سبک زندگی با تغییر در میزان فعالیتهای فیزیکی و

است .و شامل الگوهای رفتاری میشود که میتوانند

نوع تغذیهای قادر است نقش پیشگیرانه در بروز ابتال به بیماری

تضمینکنندهی سالمت برای فرد باشند .این سبک زندگی از ابعاد

دیابت نوع دو داشته باشد .نتایج نشان میدهد در بیماری دیابت

متنوعی چون ورزش ،تغذیه مناسب ،خودکنترلی ،و رفتارهای

پیروی از یک رژیم ﻏذایی مناسب میتواند تا  80درصد در کنترل

پیشگیرانه تشکیل شده است .مفهوم و جوهرهی سبک زندگی

قندخون بیماران دیابتی ،نقش مؤثری داشته باشد ].[16

سالمت در واقع انسجام در انجام دادن مجموعهای از رفتارهای

نقش عوامل محیطی از جمله سبک زندگی در بیماری دیابت نوع

مرتبط با بهداشت و سالمتی است .بهعبارت بهتر ،سبک زندگی

دو کامالً محسوس است .شواهد مطالعات همهگیری شناسی نیز

سالم منبعی ارزشمند برای کاهش شیوع و تأثیر مشکالت

از ارتباط بین سبک زندگی و دیابت نوع دو حمایت میکند؛

بهداشتی ،ارتقای سالمت ،تطابق با عوامل استرسزای زندگی و

همچنین مطالعات زیست محیطی مربوط به مهاجرت نشان

بهبود کیفیت زندگی است ].[18

میدهند بیشتر مبتالیان به دیابت در میان کسانی بودهاند که به

با وجود مؤثر بودن سبک زندگی سالمت در بهبود و خود

کشورهای ﻏربی مهاجرت کردهاند؛ بنابراین سنﮓ بنای مدیریت

مراقبتی ،بیماران در خط سبک زندگی سالم پایدار نمیمانند .زیرا

دیابت نوع دو ،اصالح سبک زندگی است ].[17

عوامل شناختی ،رفتاری ،هیجانی و اجتماعی نیز در سیر ابتال به

آموزش سبک زندگی اساس و شالوده درمان دیابت است .اهداف

دیابت تنظیم و کنترل آن نقش دارد.[22] .

کلیدی آموزش دیابت ،تغییر رفتار افراد و ارتقای خود مراقبتی

بیماران دیابتی ممکن است بهعلت عوارض این بیماری دچار

است .آموزش سبک زندگی سالمت ویژهی دیابت شامل فراهم

اختالالت خلقی و از جمله افسردگی شوند .بررسی شیوع

آوردن راهکارها ،ابزار و حمایتهای ضروری جهت مدیریت

افسردگی در بیماران نشان داده است که شیوع افسردگی در

بیماری میباشد ].[18

بیماران دیابتی بسیار بیشتر از افراد عادی است .افسردگی از

بحثهای اولیه در مورد سبک زندگی در درجهی نخست بر

جمله اختالالت روانپزشکی است که با عالئمی مانند کاهش

تغذیه ،ورزش ،سیگار و استفاده از الکل متمرکز بود ،در صورتی

عالقه و انرژی ،احساس گناه ،احساس شکست ،گوشهگیری،

که امروزه درک سبک زندگی و رابطهی آن با سالمتی تغییر کرده

اشکال در تمرکز ،نفرت از خود ،بی اشتهایی ،افکار مرگ و

است .متخصصان ،سالمت را صرفاً یک پدیدهی پزشکی در نظر

خودکشی ،بیخوابی یا پرخوابی و اختالل در عملکرد مشخص

نمیگیرند بلکه به آن بهصورت یک وضعیت زیستی ،روانی و

میشود .افراد مبتال به دیابت از افسردگی اساسی رنج میبرند،

اجتماعی نگاه میکنند و آن را ترکیبی از عوامل بیولوژیکی،

همچنین افرادی که از افسردگی توام با دیابت رنج میبرند عالئم

روانی و اجتماعی میدانند .ارتقاء سالمت نیازمند رویکردی چند

اضطراب ناشی از بیماری دیابت را نیز نشان میدهند .عالوه بر

بعدی است .که شامل فعالیتهای آموزشی و ترویج برخی

همزیستی بیماری دیابت با اضطراب ،عدم پایبندی به درمان و

تغییرات رفتاری و مرتبط با سبک زندگی است ].[19

کیفیت زندگی پایین از عوامل خطرساز ابتال به افسردگی همراه

پژوهشها نشان میدهند که درمانهای روانشناختی بر پایهی

با بیماری دیابت نوع دو است ].[23

تغییر سبک زندگی ،باعث بهبود وضعیت سالمت روانی و

نشانههای ماننداضطراب و افسردگی باال به احتمال زیاد میتواند

جسمی در بیماران مبتال به دیابت میباشد ] .[20اکنون شاخهی

با عادات ﻏذایی همراه باشند .عادات ﻏذایی بد ،از عوامل ابتال به

جدیدی در علوم پزشـکی به نام طـب"سـبک زنـدگی" بـه

دیابت نوع دو میباشد .از طرفی ممکن است بیمار مبتال به دیابت

وجـود آمـده اسـت کـه کاربرد آن در پیشگیری و کنترل

بهعلت محدودیت در رژیم ﻏذایی و فعالیت و نیاز دقیق و مداوم

بیمـاریهاسـت .بـر ایـن اساس سبک زندگی ،تغذیه ،ورزش،

به مراقبت از خود ،دچار اختالالت روانشناختی و اجتماعی شود
].[24
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هویت فرد و تعادل عاطفی وی ،رضایت از خود ،احساس

بیماران مبتال به دیابت نـوع دو وجود دارد .بررسی افکار و

کارآمدی و روابط بین فردی او تأثیر منفی بگذارد .بنابراین فرد

هیجاناتی که مانع اجرای برنامهی سبک زندگی سالمت است،

مبتال به دیابت نیازمند سازگاری با آنهاست ].[25

ضروری است .لـذا پژوهشگر ،با توجه به دالیل ذکر شده مبنی

مبتال شدن به بیماریهای مزمن از جمله دیابت ،میتواند از یک

بر چند بعدی بودن سبک زندگی سالمت ،همچنین متفاوت بودن

سو سازگاری روانی و کارکرد اجتماعی فرد را مختل سازد و از

فرهنﮓ و بستر حاکم بر جامعه ایران از سایر کشورها ،که یکی

سوی دیگر ،تأثیر منفی بر کارکرد خانواده گذارد .بهعلت شیوع

از مهمترین آنها شرایط حاکم بر نظام ارائه خدمات بهداشتی

پیامدهای روانی و شناختی منفی در میان مبتالیان به دیابت،

کشور است ،لزوم درک عمیق این پدیده را با مطالعهای کیفی به

داللت بهضرورت توجه به توسعهی مداخالت روانشناختی در

منظور برنامه ریزیهای مناسـب جهـت مداخالت مؤثر و کارا

حوزهی روانشناسی بالینی و روانشناسی سالمت دارد ].[26

در جهت رفع موانع سبک زندگی سالمت و در نتیجه کاهش

پایبندی به رژیم ﻏذایی سالم ،درمان دارویی و فعالیت بدنی و

عوارض فـردی ،خانوادگی و اجتماعی ناشی از بیماری ،بیش از

اجرا نمودن موارد فوق در زندگی روزانه و مواجهه با عوارض

پیش ضروری میداند.

احتمالی میتواند به لحاظ عاطفی منجر به بروز نگرانی در بیمار

با توجه به ماهیت چند وجهی بیماری دیابت از جمله عوارض

شود ] .[ 27در این بیماران هراس از آینده بهدلیل خود بیماری

جبران ناپذیر و نیز اختالالت روانی همراه آن مانند افسردگی و

و عوارض جانبی داروها جایگزین امید به آینده میشود که در

اضطراب ،ضرورت کشف مدل درمانی نیرومند و جامعتری که

نتیجهی آن تشدید پریشانی ،اضطراب و افسردگی است ] .[ 28

بتواند منجر به ماندگاری و پایبندی درمانهای مربوطه شود بیش

مبتالیان به دیابت بهدلیل ترس از افت قند خون ،بروز عوارض

از پیش احساس میشود ،بنابراین الزم است اصالح سبک زندگی

ناشی از آن ،خلق افسرده و احساس گناه ناشی از عدم کنترل

بیماران دیابتی مورد بررسی قرارگیرد.

دقیق قند خون بار عاطفی شدیدی را متحمل میشوند که این بار

به منظور ارائه مدل درمانی مؤثر در ایجاد سبک زندگی سالمت،

عاطفی بهعنوان تنش عاطفی وابسته به دیابت تعریف شده است

ابتدا تجربههای زنان مبتال به دیابت نوع دوم در این مطالعهی

].[29

کیفی بررسی شد.

شناخت تجربهی سبک زندگی در بیماران دیـابتی بـهطـور کل
و همچنین در زنان دیابتی که تعداد باالیی از این بیماران را
تشکیل میدهند مهم است ،زیرا آشکارا سالمت آنها با سالمت
خانوادهها پیوند میخورد و میتواند روی خـط مشیها،
فرایندهای درمانی و مراقبت در این گروه خاص تأثیر بگذارد
].[30
چرا این عوامل روانی میتوانند این چنین روند درمان را مختل
کنند و منجر به عوارض بدون بازگشت در دیابت شود؟ برای
پاسخ به این پرسش ،نیازمند تجارب زیسته 1با بیماران دیابتی
نوع دو هستیم تا لحظاتی که بیمار دچار خلل در خود مراقبتی و
پایبندی به درمان میشود ،مورد بررسی قرار گیرد .شناخت
تجربـه و درک ایـن گـروه از بیمـاران از سبک زندگی سالمت،
میتواند به ارتقاء کیفیت زندگی این بیماران منجر گردد .این در
حالی است کـه بهدلیل پیچیده بودن درمان و ماهیت بیماری،
experience

1lived

روشها
روش انتخاب نمونه بهصورت مبتنی بر هدف ،تدریجی و با
حداکثر تنوع 2بود ،یعنی نمونهای که از نظر ابعاد مورد نظر
پژوهش ،از تنوع زیادی برخوردار باشد .به این ترتیب میتوان
الگوهای مشترکی را که در میان این موارد متنوع و ناهمگون
وجود دارد تشخیص داد .افرادی را که واجد شرایط بودند (یعنی
اطالعات کافی از پدیده داشته و قادر به بیان آن بودند و برای
شرکت در مطالعه رضایت داشتند) بهعنوان شرکت کننده انتخاب
شدند .معیار ورود پژوهش زنان مبتال به دیابت در سنین بین 35
تا  69سال با سابقهی حداقل یک سال ابتال به دیابت و نداشتن
بیماری روانی حاد و معیار خروج وجود هر عامل ناتوان کننده
در بیان تجربههای زندگی بیماران بود 33 .بیمار بهصورت
هدفمند انتخاب شدند .مصاحبهها از بهمن  95تا بهار  96انجام
variation sampling

2Maximum
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محرمانه و بینام خواهـد بـود و در صورت تمایل میتواننـد

مدت زمان هر مصاحبه حدود  50-55دقیقه بود .تمام مصاحبه

نتـایج پـژوهش را دراختیـارداشـتهباشند ،همچنین فرم رضایت

ها ضبط شد .در طول مصاحبهها سؤالهای بازی پرسیده شد تا

نامه به امضا شرکت کنندگان رسید) .از آنجا که هدف نمونهگیری

به شرکت کنندگان اجازه داده شود آزادانه به توصیف تجربهی

برای تحقیق کیفی کشف معنی پدیده است تا فراوانی آن ،بنابراین

خود بپردازند.

هدف تعداد نیست بلکه شرکت کنندهی مطالعه از اهمیت

مصاحبه با یک یا دو سؤال کلی زیر شروع شد و سؤاالت

برخوردار است ] .[31تحقیقات کیفی اساساً متکی به مطالعهی

اکتشافی بعدی با توجه به پاسخهای شرکت کنندگان در مصاحبه

افراد در محیط خود آنها است و تعامل با افراد را به زبان خود

تعیین گردید:

آنها و تحت همان شرایطی که در آن قرار دارند ،مد نظر دارد.

سبک زندگی شما قبل و بعد از تشخیص دیابت چگونه بوده؟

روش بهکار برده شده پدیدارشناسی بود .پدیدارشناسی ،مطالعهی

در پاسخ به این سؤال آنها به توصیف تجارب زندگی خود با

پدیدهها از هر نوع و توصیف آنها با در نظر گرفتن نحوهی بروز

دیابت پرداخته ،شیوهی عملکرد خود و سبک زندگی که آنها را

تجلی آنها ،قبل از هرگونه ارزشگذاری ،تاویل و یا قضاوت

به سوی بیماری سوق داده بود و نیز شیوهی عملکرد خود را

ارزشی است .بهعبارتی اگر پدیدار شناسی را معناشناسی بدانیم،

پس از ابتال به بیماری توضیح دادند .زمانی که نیاز به روشن

معناهایی هستند که در زندگی انسان پدیدار میشوند و یک نظام

سازی اطالعات در زمینههای خاص بود از سؤالهای مانند

را شکل میدهند .بنابراین پدیدارشناسی اساساً مطالعهی تجربهی

سؤاالت زیر استفاده شد:

زیسته یا جهان زندگی است ،آنچنان که بهوسیله یک فرد زیسته
میشود ،نه جهان یا واقعیتی که چیزی جدای از انسان باشد ،لذا
این پرسش را مطرح میسازد که "تجربهی زیسته چه نوع تجربه

"دیابت چه تأثیری بر زندگی شما گذاشته؟ چه احساسی نسبت
به وضعیت سالمتی خودتون پیدا کردید؟"

پس از ارائه پاسخ توسط شرکت کنندگان در تحقیق ،سؤاالت

ای است؟" پدیدار شناسی میکوشد معانی را آنچنان که در

اکتشافی پیگیری کننده جهت رسیدن به پاسخهای عمیقتر وﻏنی

زندگی روزمره زیسته میشوند ،آشکار نماید ] ،[32افرادی وارد

کردن مصاحبه انجام شد .مثالً لطفاً بیشتر این معنی را توضیح

پژوهش میشوند که دربارهی پدیدهی مورد عالقه پژوهشگر

بدهید ،یا لطفاً در این مورد مثال بزنید یا در مورد این حالت یا

دارای اطالعات دست اول باشند و اطالعات بیشتری نسبت به

احساس توضیح بدهید .در نهایت از شرکت کنندگان خواسته

سایرین ارائه دهند و قادرند درک و بینش بهتری را برای محقق

شد در زمان مشخص جهت مطالعه مصاحبههای پیاده شده

فراهم کنند .حجم نمونه در مطالعات کیفی از ابتدا مشخص نبوده

مراجعه کنند .پژوهشگر تالش کرد زنان دارای سابقهی ابتالی

و دسـتیابی به اشباع مفاهیم و عدم دستیابی به دادهی جدید پایه

متفاوت ،مجرد ،متأهل و مطلقه ،شاﻏل و خانهدار و سطوح

ای برای ختم نمونهگیری است.

متفاوت تحصیالت را انتخاب کند .در مصاحبه با فرد  30ام به

باید به خاطر داشت که پیامد مصاحبه عبارت است از درک معنی

نظر رسید پاسخهای ارایه شده مطلب جدیدی به دادهها اضافه

تجربهی افرادی که خود بخشی از آن بودهاند ] .[33این مصاحبه

نمیکند .لذا برای اطمینان از فرآیند اشباع دادهها ،مصاحبه با سه

ها این فرصت را به شرکت کننده میدهند که خود را بهصورت

نفر دیگر ادامه یافت و آنالیز دادهها بر روی  33نفر انجام شد.

کامل توصیف کند.
از روش مصاحبهی نیمه ساختار بهصورت فردی و رو در رو

تجزیه و تحلیل دادهها

برای جمعآوری دادهها استفاده شد و همزمان محقق مشاهدات

در تحقیقات کیفی تجزیه و تحلیل دادهها همزمان با جمعآوری

خود را در خصوص رفتارهای ﻏیر کالمی مثل حاالت چهره ،آه

دادهها انجام میشود .زیرا جمعآوری و تحلیل دادهها بر یکدیگر

کشیدن ،اخم ،لبخند ،تن صدا ،و سایر واکنشهای هیجانی در

اثر تعامل دارند.

زمان مصاحبه و نکات مبهم در جلسه را یاداشت کرده و در زمان

به همین منظور پس از هر مصاحبه ،متن ضبط شده بهدقت گوش

تجزیه و تحلیل مورد توجه قرار داد .مصاحبهها در مکان و زمان

داده شد و بهطور دقیق و کلمه به کلمه یادداشت گردید .متن هر
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گرفت( .به شرکت کنندگان اطمینـان داده شد که اطالعات آنان

مناسب و کامالً راحت برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شدند.
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میرسیدند مربوط به پدیدهی توصـیف شده یا آشکار کنندهی

اجتماعی ،بعد روانشناختی ،بعد معنوی اصلی پرداخته شد .شرح

آن هستند ،انتخاب شدند .سپس مصاحبههای هر شرکت کننده

کدها و زیر طبقات و درون مایههای حاصل در جدول  1شرح داده

به سمع و نظر آنها رسید.

شد .برای اینکه صحت تعبیر و تفسیر اطالعات ،توسط شرکت

سپس با استفاده از روش  7مرحلهای کالیزی 1تجزیه و تحلیل

کنندگان تأیید و تصدیق شود ،محقق از تکنیک کنترل اعضا

شدند .محقق با گوش دادن مکرر به هر مصاحبه و عمیق شدن

استفاده کرد بدین صورت که به افراد شرکت کننده در مطالعه

در عبارات و اظهارات شرکت کننده بیانات آنها را مکتوب کردند.

رجوع نمود و توصیف خود از تجارب آن ها را به تایید شان

(مرحلهی یک کالیزی) سپس مفاهیم هر مصاحبه استخراج و

رسانید.

پس از تشکیل مفاهیم ،مصاحبهی بعدی را پیاده و مراحل فوق
تکرار شد (مرحلهی دوم کالیزی) سپس پس از اتمام همهی

بعد جسمانی (سالمت عمومی بدن ،تغذیه ،ورزش ،خواب،

مصاحبهها ،مفاهیم فرموله شده در درون دستههای خاص

سالمت جنسی) :اکثر قریب به اتفاق شرکت کنندگان در هنگام

موضوعی طبقهبندی شدند ،در نهایت تمهای استخراج شـده

توصیف تجارب خود مسﺌله تغییر در سالمت جسمانی را بهدلیل

طبقـهبنـدیشــدند (مرحلهی سوم و چهارم کالیزی) و در انتها

ابتال به دیابت مطرح کردند.

کلیهی مضامین اصلی استخراج شده و دادههای مشابه با هم ادﻏام

شرکت کنندهی " :16قندم که باال بره ،چشمهام سیاهی میره ،و سعی

شـده و فرآینـد تقلیـل دادهها انجام گرفت و یک توصیف کامل

میکنم بتونم با دستگاه قندم را بگیرم ،بعد باید چند واحد انسولین

و جامع از پدیدهی مورد بررسی ارائه شد (مرحلهی پنجم و

بزنم ،گاهی بعدش باید مواد قندی بخورم تا میزون شم .وقتی حالم

ششم) در نهایت مفاهیم استخراج شده به شرکت کنندگان

خوبه باید رعایت کنم .من ﻏذای بیرون را خیلی دوست دارم".

برگردانده و بررسی شدند (مرحلهی هفتم).

شرکت کنندهی" :6ورم عضالت زیاد دارم و درد پا و درد بدن دارم،

برای اطمینان از صحت دادهها پژوهشگر تالش کرد با دقت در

پیش چند تا دکتر میرم .دکتر اعصاب و دکتر اورتوپد و داخلی همه

انتخاب مشارکتکنندگان و مصاحبههای توام با تعامل طوالنی با

شون هم میگویند مربوط به دیابت و قند باالست .قلبم هم مشکل

آنها و شرکت دادن آنها در فرآیند بازبینی نتایج در مراحل مختلف

داشته و تازگی بالن زدم .خواب شیرین اصالً ندارم و چندین نوبت

مطالعه بهویژه در استخراج درونمایهها و تفسیر نهایی ،از طریق

تا صبح دستشویی میروم .صبح و شب ضعف بدن دارم و نمیتونم

واضحسازی تصمیمگیریهای متدولوژیک ،صحت و اعتبار

ورزش هم بکنم و پیادهروی برم اگه میتونستم قندم حتماً کم می

مطالعه را تا حد امکان افزایش دهد.

شد".

یافتهها

پارک بروم و پیادهروی کنم .وقتی تو خونه بمونم احساس میکنم

شرکت کنندهی " :1سعی میکنم توی خونه نمونم .سعی میکنم
در این پژوهش 33نفر بیمار زن بهعنوان شرکت کننده با میانگین
سنی ( 45با دامنهی سنی  )69-30و میانگین ابتال به بیماری  11سال
(با دامنهی  )25- 2بود 17 .نفر از داروهای خوراکی پایین آورندهی
قند خون (متفورمین وگلی بنکالمید) و 13نفر انسولین و  3نفر نیز
از ترکیب انسولین و متفورمین برای درمان بیماری استفاده میکردند.
از نظر وضعیت تأهل ( 22نفر متأهل 5 ،نفر مجرد 5 ،نفر بیوه 1 ،نفر
مطلقه) و از نظر تحصیالت ( 2نفر فوق لیسانس 4 ،نفر لیسانس8 ،
نفر دیپلم 10،نفر راهنمایی 6،نفر ابتدایی 2،نفر کم سواد) بودند.

method

1Colaizzi's

قندم میره باال .خونه که باشم دائم سر یخچالم .کالً پیادهروی خیلی
آرامم میکنه ،دکتر هم بهم گفته پیادهروی برای قند خوبه ،باعث

میشه ذره خواری هم نکنم".

شرکت کنندهی  :2اول خیلی میترسیدم و به این و آن تلفن میزدم
ولی حاال فوری کدو آب پز می خورم .نان نمیخورم یا خیلی کم
میخورم در مورد واحدهای انسولین وارد شدم (میخندد) و می
روم پیادهرویی.

شرکت کنندهی " :3قندم رفته بود باال دکتر نگران چشم و کلیهام
بود ،چند تا دکتر متخصص توی یک هفته میرفتم ،همه توصیههای
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دارویی و رژیم درمانی و ورزش میکردند ،سعی میکنم برم ورزش

کنم .خواب ندارم .نه شب و نه روز ،برای همین کسلم .دائم پای

شرکت کنندهی " :2من صبحها بسماهلل را که میگویم بعد نماز ،اول

شرکت کنندهی " :33دکترا میگویند مواد قندی نخورید ،ورزش

قندم را میگیرم ،حواسم به ﻏذا خوردن هست خیلی مراقبم .خیلی

بکنید ،انسولین را طبق دستور پزشک بزنید .من  5تا بچه دارم با

اهل مهمونی نیستم ،ماها که انسولین میزنیم سر شب باید شام

شوهرم و خودم ،من ﻏذایی جدا برای خودم ندارم .وقت و پول

و به زندگیام بیشتر برسم شاید درسم را ادامه بدهم".

شرکت کنندهی " :19سبزیجات و حبوبات طبق دستور دکترم
مصرف میکنم .ولی این احساس ضعف و گشنگی (گرسنگی)
نخوردن و مراعات کردن را مشکل میکنه .صبحونه زیاد میخورم
چون فعالیت دارم طوری نیست ولی ناهار و شام سعی میکنم
جلوی خودم را بگیرم ولی در مورد ورزش و پیادهروی پیگیر نیستم
چون کار و بچه دارم".

ورزش را هم ندارم".

بعد سالمت روان شناختی( :سالمت روان شناختی شامل
پذیرش ،شفقت به خود ،خود آگاهی ،مقابله با استرس،
سرزندگی ،خود شکوفایی ،سازگاری).

شرکت کنندهی " :19گاهی توی اضطراب و نگرانی ﻏرق میشم.
شروع میکنم به پرخوری و دائم به دیگران زنﮓ میزنم گاهی 10

شرکت کنندهی  25" :9سال است قند گرفتم ،بر اثر این بیماری کلیه

بار تو روز به شوهرم زنﮓ میزنم .حس بدی است ،احساس مزاحم

هام و چشمهام آسیب دیده خیلی خرج دوا و دکتر میدهم .سال

بودن دارم و پرخوری و بعد لقب بیاراده بودن و دیابتی بودن ،از

هاست پرهیز ﻏذا دارم هیچجا نمیتونم برم حتی یه مشهد ،چون یه

سرزنش اطرافیانم خیلی متنفرم ،البته خودسرزنشی هم دارم اگه از

نفر همیشه باید هوای من را داشته باشه .خوابم سنگین باشه بچهها

این حالت بتونم جدا شم احساس خوبی دارم ،فهمیدم شرکت تو

میترسند نکنه حالم بهم خورده باشه".

شرکت کنندهی " :10حتماً  20دقیقه پیادهروی را دارم .مادرم دیابت
داره و خیلی آزار میبینه ،از دیابت میترسم یک روز مثل مادرم
زمینگیر شوم .این کابوس من است خیلی رعایت میکنم اگه قندم
باال باشه سرکارم نمیروم تا میزون بشه داﻏون میشم تا دوباره کنترل
بشه .البته خسته یا عصبی باشم خیلی میخورم".

کالسهای مثنوی خوانی کمک کرده با خودم میونهام بهتر بشه.
میخوام ادامه تحصیل بدم".

شرکت کنندهی " :5وقتهای که خلقم بهتره و جوک میگم و
شادترم ،احساس میکنم میتونم از پس دبابت بر بیام".

شرکت کنندهی " :6وقتی مثل یه مادر از خواهرم مراقبت میکنم
احساس میکنم خدا بهم قدرتی داده که محبت کنم و پشتیبان باشم.

شرکت کنندهی " :30االن با پرهیز وضع قند خونم بهتره ولی انگار

گاهی بهم میگویند شما دیابت داری نباید خسته بشی! ولی میدونم

وقتی همه چیز خوب میشه تازه وسوسه میشم و میروم سراغ

کار خیر بکنم و مهربون باشم آرامشم بیشتره ،احساس میکنم خودم

شیرینی و همه چیز یهویی بهم میریزه .قندم ،خلقم ،حوصلهام .بعد
ضعف و خستگی و بعد دوباره پرهیز و ورزش ،اگه برم مهمونی یا
یکی تو خونهام شیرینی بیاره دوباره وسوسه میشم .دو روز پیش با
شوهرم سر این کار دعوام شد .میگم تو نخر ،میگه تو نخور بچهها
گناه دارند .تو مرض داری ماها که سالمیم (اول میخندد و بعد به

جای خیره میماند)"

شرکت کنندهی " : 28اگه روزانه حداقل نیم ساعت پیادهروی داشته
باشم .با این کارا احساس سالمتی بیشتری میکنم ،اگر شش نوبت

ﻏذای رژیمی بخورم عالی میشم .ولی کارها و مشغلههام زیاده.
تزریق انسولین دردناک است .چند واحد زدن؟ خیلی مکافات دارد".

شرکت کنندهی " :27من خوردنم عادی است .روش پختم را عوض
کردم  5کیلو وزن کم کردم .ولی مشکل زانو دارم نمیتونم ورزش

را بهتر قبول دارم".
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جدول -1استخراج ﮐدﻫا ،زﯾرﻃﺒﻘات و درونماﯾهﻫاي سﺒک زندگی سالمت ،بعد جسمانی وﯾژه بیماران مﺒتال به دﯾابت نوع دو
زیرطبقات

کدها

درونمایه/طبقات

 نداشتن احساس تندرستی به علت دیابت/اهمیت ندادن به تغذیه سالم/نداشتن یک برنامهی منظمو سازماندهی شده/اجتناب از پرهیز ﻏذایی/آگاهی از تغذیه سالم/ارجحیت نیازهای تغذیهای فرزندان
و بیتوجهی به سالمت فرد مبتال به دیابت/نارضایتی بیمار از بیتفاوتی خانواده به رژیم درمانی

دیابت میشود/مسؤولیتپذیری در برابر سالمتی/درماندگی/سختی کنترل دیابت/تالش بی
نتیجه/نداشتن حضور ذهن در هنگام ﻏذا خوردن/نداشتن حضور ذهن در اﻏلب امور زندگی/توانایی
داشتن زندگی فعال/حواسپرتی مکرر.

بعد جسمانی

 ساعات زیاد تماشای تلویزیون و کم تحرکی/ممکن است با ورزش قندم بیفتد/وقت ورزش ندارمنداشتن برنامه ورزشی منظم ورزشی/تأثیر مطلوب فعالیتهای ورزشی بر روی دیابت/بیرﻏبتی به

ورزش

داشتن برنامه ورزشی منظم.
 نداشتن کنترل وزن/تالش برای داشتن تناسب بدن /هر بار سعی کردم باال و پایین رفتنم قندم مانعبوده است .عصبی که هستم هیچ چیز برام مهم نیست مخصوصاً تناسب و رژیم.
 نداشتن خواب کافی/خستگی جسمانی ناشی از بیخوابی/میل به خوابیدن در روز/بیحالی ناشیاز بد خوابی/دیابت سبب بی خوابی است/با داشتن دیابت من شانس داشتن خواب راحت ندارم

کنترل وزن
خواب

نداشتن رﻏبت کافی/دیابت مانع از انجام وظایف زناشویی است /بهعلت دیابت لذت جنسی در من
نیست/در مقابل همسرم احساس نقصان و دین میکنم /میترسم به خاطر دیابت از من جدا

سالمت جنسی

شود/همیشه میترسم

شرکت کنندهی  :26حاال بعد  16سال دیابت ،حس و حال و حتی

بعد سالمت معنوی :شامل ایمان به خدا ،رشد و تعالی،

ترسهام را می فهم .من در درجهی اول یک همسر و یک مادرم،

ارزشگذاری داشتهها و پرداختن به ارزشها ،پرداختن به فضایل

برای موفق شدن باید شرایطم را بهتر کنم .از اینکه بهم دیگران بگویند

(بخشش ،سپاسگزاری ،خود شفقتی و )...و بیماری امتحان الهی

که مراقبت کن احساس بیکفایتی میکنم.

شرکت کنندهی " :19فکر و خیال روی مریضی اثر بد میزاره ،سعی
میکنم اصالً به دیابت فکر نکنم .اگر دائم بگم من دیابت دارم من

است (ترس از عقوبت الهی)

شرکت کنندهی " :2دیابت مصلحت خدا بود برای من ،خدا درد را
میده و درمان درد را هم میده البد مصلحتی داشته برام .من با اون

نمیتونم ،نمیشه .قبالً از ترسم عمداً به بیماریم فکر نمیکردم حاال

(دیابت) کنار آمدم خطرناکتر از سرطان و ام اس که نیست .فقط باید

میشم ،همه دعوام میکنند و این احساس بدی است .سعی میکنم

شرکت کنندهی" :1ایمان به خدا به من در کنترل قند کمک کرده البته

فهمیدم اینجوری نشانهاش که پیدا شه مثالً قند ناشتام باال باشه هول

بدونی با دیابت چطوری زندگی کنی".

حضور ذهن داشته باشم و بدانم دارم چکار میکنم".

بچههام از بابت دیابت من نگرانند ولی من میگویم برگ بیاجازه

شرکت کنندهی " :21اول که دیابت گرفتم ،فکر و خیالهای زیاد

خدا نمیافته توکل کنید در ضمن دریافتهام خود آگاهی به همراه ایمان

ترسم قند بره باال یا بیفته و اینجوری اصالً زندگی نمیکنم .به شوهر

شرکت کنندهی " :4توکل بر خدا تا حاال از پسش بر آمدم من با کنترل

داشت روانیام میکرد .بعد دیدم من بندهی ترسم شدم و همهاش می

به خدا کارگشا است".

گفتم قند دارم که دارم .میخوام برم رانندگی یاد بگیرم .نذاشتم دیابت

قندم زندگی خودم را نجات دادم هر کی جای من بود شاید تا حاال

شرکت کنندهی  :24از اول جوشی بودم و زود عصبانی میشدم نمی

شرکت کنندهی  20" :5ساله است دیابت گرفتم .شکر خدا حتما

توانایی این کارها را ازم بگیره ،میخوام به خودم اهمیت بدهم".

دونستم دیابت میگیرم حاال خیلی وقتها دیابت اذیتم میکنه سعی
میکنم با خود مهربونتر باشم .دلم برای خودم میسوزه.

دیالیزی شده بود احساس میکنم آدم توانمندیام".

مصلحت بوده ،هر چه از دوست رسد نیکوست .دیابت به بدنم خیلی
آسیب زده و رگهای قلبم را  10سال پیش عوض کردم .مرتب قرآن

میخونم ،این به من قدرت و توانایی میدهه".
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شرکت کنندهی " :8خوش بودن ،سفر کردن ،مهمانی دادن و رفتن،

کینه داشته باشم و ﻏیبت کنم این دشمن را قوی کردم و وقتی ذکر

کارهای خیر ،خیلی ایجاد سرور قلبی میکنه من سرور قلبی و شادی

میخوانم و صدقه میدم و خیرخواه هستم .اون دشمن کوچک میشه

شرکت کنندهی " :9اگر به یکی بخوام بگم چطور مراقبت کنه خودش

شرکت کنندهی  :25مشیت الهی بود یا ﻏضب خدا نمیدونم ولی

را از دیابت بهش میگویم اولش توکل به خداست و خورد و خوراک

چارهای جز مدارا ندارم .هر بار به شکم خودم انسولین میزنم ،با

کم دارم".

شرکت کنندهی " :19وقتی قندم باال میره ،میفهم یهجایی اشتباه
کردم ،ایمان دارم خدا کمک میکنه ،به قدرت خدا دارو بهتر عمل

میکنه".

شرکت کنندهی " :20دعا کردن و نماز خوندن به من خیلی کمک

خودم میگم خدایا از زبون کوچک گناه کردم تو از بدن بزرگم

عقوبت کشیدی".

شرکت کنندهی " :29خدا برای کسی نخواد این بیماری عواقبش بده.
خدا خدا میکنم قند به کلیه و چشم و قلبم نزنه .دعا میکنم بعد
نمازهام که خدایا زمینگیر و محتاج نشم".

میکنه ،آخه وقتی دشمن تو ،داخل بدنت باشه همیشه خیال میکنم
جدول  -2استخراج ﮐدﻫا ،زﯾرﻃﺒﻘات و درونماﯾهﻫاي سﺒک زندگی سالمت ،بعد روانشناختی وﯾژه بیماران مﺒتال به دﯾابت نوع دو
کد

زیرطبقه

درونمایه/طبقه

 باورهای مربوط به سالمت که منجر به اضطراب مس شود/مشاهده عوارض دیابتدر اطرافیان فرد مبتال سبب اضطراب و باال رفتن قند میشود/دیابت منجر به مرگ
زودرس میشود افکار اجتنابی برای رهایی از این احساس ترس ممکن است باعث
شود فعالیتهای خودمراقبتی دیابت را نادیده بگیرد/پرخوری ناشی از پرداختن به
اشتباهات و افکار م زاحم /ناکامی در کنترل دیابت باعث ایجاد احساس بی کفایتی و
بی لیاقتی میکند/احساس ناتوانی.

اضطراب و افسردگی و مدیریت
استرس

 افسردگی و اضطراب ناشی از ابتال به دیابت/ترس از تنها ماندن در موقع بروزمشکالت جسمانی واسترس ناشی از آن/خلق پایین بدترین حالت در برخورد با قند
باالست ،کاری جز ﻏصه خوردن ندارم/گاهی از زندگی بیزار میشوم.
شفقت به خود باعث مراقبت بهتر و پایبندی به درمان میشود/وقتی با خودم مهربانم
با وجود دیابت زندگی بهتری دارم/تساهل/احترام به جسم.
 -باورهای مربوط به سالمت/پذیرش خود/قبول افکار مربوط به دیابت/شناخت افکار

خود مهرورزی
پذیرش خود

 علیرﻏم دیابت ،با سرزندگی و شوخ طبعی ایام عمر بهتر طی میشود/با زندگی بادیابت هماهنﮓ و سازگارم /شاد بودن و سعی در شادمانی کار درمان را ساده تر می

سرزندگی و شوخ طبعی

کند.
 شرکت تو کالسهای مثنوی خوانی/ادامه تحصیل/خواندن قران و سایر کتابها/شرکتدر امور خیریه/تجربیات خاص/صبوری/وفاداری/راستگویی/دوستی/کمک کردن به

خود شگوفایی

دیگران/دانش و پویایی.
 عوامل فردی خاص مانند رشد شخصی ،تمایل به داشتن زندگی بهتر ،سازگاری باحوادث/تحمل پذیری.

عوامل فردی/سازگاری

بعد روان شناختی
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جدول  -3استخراج ﮐدﻫا ،زﯾرﻃﺒﻘات و درونماﯾهﻫاي سﺒک زندگی سالمت ،بعد معنوي وﯾژهي بیماران مﺒتال به دﯾابت نوع دو
زیرطبقه

کد

درونمایه/طبقه

 پذیرش خواست خدا/خود آگاهی به همراه ایمان به خدا کارگشا است راضی بودنایمان به خدا

به رضای خدا/توکل به خدا/توجه به ناظر بودن خداوند بر اعمال انسان/اثر نماز و
نذر در بهبود و ایجاد آرامش.
شود/پرداختن به صله رحم/مطالعه در راستای رشد معنوی/ادامه تحصیل بهعنوان
راهی برای خود شگوفایی
 پرداختن به خودشگوفایی/پرداختن به ارزشها/احساس وظیفه و متعهد بودن باوجود بیماری/پرداختن به زندگی معنادار و معنوی با وجود بیماری مزمن دیابت

ارزشگذاری داشتهها/پرداختن به ارزشها

است/حس رضایت از زندگی/قدر زندگی را دانستن/هدفگذاری در راستای ارزش

بعد معنوی

ها
 شکرگزاری برای داشته/شکر به جهت بیماری برای گرایش ایجاد شده بهخدا/بخشیدن خود و دیگران/مهرورزی به خود و دیگران خدا پسندانه است/خدا من

پرداختن به فضایل (شکرگذاری ،بخشش،
مهرورزی و)...

را دوست دارد پس من هم باید خودم را دوست داشته باشم و مراقبت کنم/قدردانی از
خداو از دیگران/اشتیاق و تالش برای کسب اطالعات و دانش/امیدواری/سازگاری
 اعتقاد به این که بیماری دیابت خشم و عقوبت خداست /بیماری امتحان الهیاست.

بعد سالمت اجتماعی :شامل سطوح روابط بین فردی (خانواده،
کادر درمان ،سایر روابط اجتماعی) حمایت اجتماعی ،جایگاه
اجتماعی ،نشاط اجتماعی

ترس از عقوبت الهی

را بردم .رﻏبت من در مسائل زناشویی کم شده ،نمیدونم چکار کنم
تا شوهر منو بفهمه"

شرکت کنندهی " :26تازگیها با چند تا از دوستام و همکارهام یه

شرکت کنندهی " :1من به حمایت همسرم نیاز دارم .خانواده باید از

گروه تشکیل دادیم .و مرتب قرار پارک و ورزش میگذاریم .و

من حمایت کنه ،وقتهای که شوهرم جزیره خارکه من قندم باالتره

حواسمون به سالمتی و جوانیمون (میخندد) بیشتر شده و وقتی

و خواب و خوراکم بهم میریزه و دائم عصبیام .نمیتونم برای این
دو تا بچهها هم پدر باشم هم مادر .تازه این اقتصاد خراب و این

بیماری دیابت پر خرج".

شرکت کنندهی " :2شکر خدا شوهر و بچههایم من را دوست دارند،
حواسشون به من هست .از اول این بیماری ،شوهرم بزرگترین حامی
من بوده وقتی دکتر گفت راه بره و ورزش بکنه ،این مرد تو هفته دو
یا سه بار من را میبرد پارک با هم راه بریم ،گاهی خسته است ولی

براش واجبه".

شرکت کنندهی " :18از اول تشخیص دیابت یه برگه آماده تایپ شده
با خط ریز برای آموزش میده دست آدم میگه برو بخون ،تو اون
برگه نوشته چی بخورید دربارهی دیابت و رژیم ﻏذایی و اینکه اگه
مراقب نباشید ،ذره ذره از بین میروید .یکی نیست آرام و با حوصله
آدم را از شوک تشخیص این مرض بد در بیارند .تو مطب دکتر
میروی ،دکتر  10دقیقه وقت میده .من سالها رنج این روش درمانی

ناراحتیم همدیگر را دلداری میدهیم".

شرکت کنندهی " :32بعد از ظهرا میرم بیرون از خونه ،خونهم نزدیک
یک فضای سبز کوچیک است ،پیادهروی میکنم و با همسایهها
صحبت میکنم .ﻏروب برمی گردم خونه .راستش تنهایی را دوست
ندارم .دیابت ترسناک است میترسم آخرش از مرض قند زمین گیر

شم".

مشارکت کنندهی " :18اگر از خانوادهام دور بشم ممکنه مشکلی برام
پیش بیاد ،یه بار تو خیابان یه بنده خدایی ﻏش کرده بود .مردم تکانش
میدادند یکی میگفت قلبشه یکی میگفت قندشه ،از اون روز من
تنها از خونه نمیرم بیرون یکی باید باشه تا خیالم راحت باشه .اما

مگه میشه بچههام اسیر من بشند!"

شرکت کنندهی " :20دم خونهمون پارک که نیست .محلهمون پر از
کاسب است .مگه میشه هر روز بیام بیرون و راه برم و دوباره فرداش.
آقامون دوست ندارند( .یه کم بد دلند) ،بهشون گفتم دکتر گفته ورزش
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کنم و راه برم ،میگه شما کار خونهات را انجام بده میشه ورزش و

نرمش".

شرکت کنندهی " :23یه مدت بود شهرداری برای دیابت مطلب زده
بود سر چهارراه خیابونها ،انکار زنﮓ یادآور بود .یه بار پشت چراغ

قرمز خوندم":پیادهروی در کنترل قند مؤثر است" .همانجا به راننده
ها به دیابتیها و دیگران کمک میکنه تا یادشون نره".

شرکت کنندهی " :30باشگاههای ورزشی گران است .خیابانها شلوغ

سالهام باید پیادهرویی بروم ولی وقتی میروم تو خیابون ،چاقیام را
مسخره میکنند .حتی کفش و لباس ورزشیام را مسخره میکنند .پس

وای به حال دختر  16ساله من و این فرهنﮓ مرد ساالر".

شرکت کننده " :33ما حاشیه شهر زندگی میکنیم .فضای ورزشی
نیست ،منطقهی صنعتی است و اصالً جایی نیست که بشه راه رفت.
پیادهروی جای مناسب میخواد .چند بار از شهرداری خواستیم" .

و هوا اﻏلب آلوده ،میگویند ورزش کنیم ،ولی دولت باید فضای
جدول  -4استخراج ﮐدﻫا ،زﯾرﻃﺒﻘات و درونماﯾهﻫاي سﺒک زندگی سالمت ،بعد اجتماعی وﯾژهي بیماران مﺒتال به دﯾابت نوع دو
کد

زیر طبقه

درونمایه/طبقه

 وجود رابطههای سالم خانوادگی/همکاری همسر در دورهی درمان و حمایتهایعاطفی/داشتن شبکهی خانوادگی قوی /همکاری همسر در تهیهی مواد ﻏذای سالم/اهمیت
دادن همسر به سالمت فرد مبتال /وابستگی فرد مبتال مسن به افراد خانواده به جهت
ایمنی/تعداد فرزندان/حمایت و تشویق خانواده
 -مسؤولیتهای زیاد در مقابل فرزندان/بیتوجهی فرزندان به نیازهای سالمت مادر به

خانواده و روابط خانوادگی

عنوان یک فرد مستقل/عدم پیروی فرزندان از برنامههای مادر/مقصر دانستن بیمار در ابتال
به بیماری
الویت دادن به تأمین نیازهای آتی فرزندان بهجای پرداختن به سالمت مادر مبتال به دیابت
 زمان نا کافی ویزیت پزشک جهت گرفتن اطالعات کافی برای مصرف دارو در حالتهای مختلف بدنی/عدم دسترسی به پرستاران کارآمد و اطالعات ناکافی کادر

رابطه با کادر درمان

درمان/شلوﻏی و ازدحام مراکز دولتی /ﻏفلت پزشکان و پرسنل
 سردرگمی بیمار ناشی از اطالعات ناکافی/عدم توجه دکتر به شرایط ویژهی هر بیمار ازنظر خانوادگی و ﻏیره/کنجکاوی و سرزنش اطرافیان
عدم وجود تعامل کافی بین بیمار و درمانگر/عدم دسترسی به پزشک در ساعات مختلف

بعد اجتماعی

 ساعات طوالنی کار/مشغلههای کاری/فراموش کردن مصرف دارو بهعلت ساعاتکار/نبودن فضای کافی ومناسب جهت تزریق انسولین/عدم رعایت رژیم ﻏذایی بهدلیل
شرایط نا مناسب کار /سخت بودن تطابق سبک زندگی سالم در محیط کار

رابطه با کار وهمکاران

 وجود پشتیبانی همکاران از همکار مبتال به دیابت/در نظر گرفتن تسهیالت جهتکارمندان مبتال به دیابت /حمایت اجتماعی /اطالعرسانی مناسب
 -وجود ورزشگاهها متعدد و در دسترس /وجود فضاهای سبز و پارکها جهت پیادهروی

امکانات اجتماعی و فرهنگی

و ورزش /اطالع رسانی سالمت از طریق برشور و پنفلت و ...از طریق شهرداری و سایر
مراکز دولتی  /فضاسازی فرهنگی جهت ورزش بانوان و ورزش همگانی/نقش تلویزیون
در آگاهی دادن در سبک زندگی سالمت/ترافیک و آلودگی هوا/
 مشکالت معیشتی (سطح در آمد پایین)/هزینه بر بودن تهیه ﻏذایی سالم/هزینه بر بودنامکانات پزشکی و تشخیصی و درمان عوارض ناشی از دیابت/هزینه بر بودن باشگاههای
ورزشی/عدم استقالل مالی ﻏالب زنان مبتال به دیابت/عدم توانایی تهیه تجهیزات مورد نیاز
ناشی از کمبود درآمد /حمایت مالی بیماران نیازمند و وامهای قرض الحسنه/تنش ﻏیرقابل
پیشبینی بودن وضعیت مالی

اقتصاد حاکم بر اجتماع
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گفتم پیاده میشم فکر میکنم خبررسانی و فرهنﮓسازی تو خیابون

ورزشی ایجاد کنه .یه فکری برای محلههای پایین شهر کنید .من 40

حر و همکاران :شناسايی ابعاد مختلف سبک زندگی سالمت ،ويژهی زنان مبتال ...

بحث و نتیجهگیری
در مطالعهی حاضر که از روش کیفی پدیدارشناسی بـرای کشف
معنای سبک زندگی سالمت از دیـدگاه زنان دیـابتی استفاده شد و
حاصل آن یافتههای عمیقی در زمینهی پدیدهی سبک زندگی سالمت
زنان دیابتی اسـت کـه در مورد چگونگی سبک زندگی خود از زمان
تشخیص دیابت به بعد تشریح کردهاند .مهمترین نکتهای که از یافته
های این پژوهش حاصل شد ،درک این مهم است که سبک زندگی
سالمت در زنان دیابتی چندبعدی توصیف شده است و ابعاد جسمی،
روانی ،اجتمـاعی و معنـوی در سبک زندگی سـالمت بسیار مهم
شناخته شد .شناخت تجربهی آنها جهت طراحی سبک زندگی
سالمت ویژهی دیابت مهم است .این فرصت برای پژوهشگر فراهم
شد که دریابد علل لغزش بیماران دیابت از دستورات و مراقبتهای
که ﻏالبا از آن اطالع دارند چیست ،چه عواملی در زندگی روزمره این
بیماران مانع از خود مراقبتی مطلوب میشود.
توجه به ابعاد مختلـف سـالمت میتوانـد ما را متوجه این مسﺌله
نماید که الزم است در برنامهریزیهای مربوط بهسبک زندگی
سالمت و در مراقبت از این بیماران ،کلیت زندگی روزانه افراد مورد
توجه قرار گیرد ،چرا که توجـه صـرف بـه جنبـه جسـمی و فیزیکی
در مراقبت از این بیمـاران ،کافی نمیباشد.
در این راستا نتایج یک مطالعه نشان داد که آگـاهی از مفـاهیم مـورد
نظـر بیمـاران از سـالمتی بــرای ایجــاد رویکردهای و راهبردهای
مداخلهای مؤثر که قابل قبول بیماران باشد مهم شمرده میشود .به
عبارت دیگر توجه به برنامهریزیهای مراقبتی برای ایجـاد سالمت
در ابعاد مختلفجسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی در بیماران
ضروری است .نتایج همچنین نشان داد که مفاهیمی که بیماران از
بیماری مزمن دارند ،تأثیر مهمـی بـر رفتـارهای بهداشتی آنها،
رفتارهای پیگیری مراقبـتی و پـذیرش مداخالت درمانی توسط این
بیماران دارد ] .[34نتایج پژوهش حاضر نیز در همین راستا بود .زیرا
طرز تلقی بیماران و میزان آگاهی آنها در برنامهریزی سبک زندگی
سالم روزانه بهشدت دخیل است.
در تحقیق کیفی حاضر مشخص شد که زمینههای فردی ناشی از
تجربه افراد در سبک زندگی سالمت اثرات متفاوتی دارد .بهطوری که
هر فردی براساس مشـکالتی که با آن گریبانگیر بود یا تجربیات
شخصی به سؤال تحقیق پاسخ گفت .برای مثال کسانی که تنها زندگی
میکردند ،عدم پیروی از سبک زندگی سالمت را ناشی از افسردگی،

بیرﻏبتی میدانستند .افرادی که زمینههای مذهبی باالتری داشتند
بیشتر بـر بعـد معنوی سالمت تأکید کرده و آن را مهمتر از سایر ابعـاد
سـالمتی دانستند .افراد با سطح درآمد پایین یا افـرادی کـه از
مشـکالت اقتصـادی در خـانواده و یا از تعداد زیاد فرزندان و از
بیکاری رنج میبردند بیشتر تأکیدشان بر جنبههای اجتماعی و معیشتی
ســالمت بــود و افرادی که درگیر مشکالت جسمانی متعدد بودند،
سالمت جسمی را در اولویت تعریف خـود قرار دادند .با این حال
چیزی که در تمام مصاحبهها توسط محقق بررسی شد این بود که
افرادی که به سالمت معنوی عمیقاً معتقد بودند ،در طی مصاحبه
ازآرامش بیشتری برخودار بودند و در کنترل بیماری موفقتر عمل
میکردند.
پژوهش )2011( Abdoliنشان داد ،مذهب ،معنویت و فرهنﮓ میتواند
نقش مهمی در توانمند سازی افراد برای زندگی بهتر و مقابله با بیماری
ها داشته باشد .احساس مسؤولیت نسبت به بدن خود بهعنوان نعمتی
الهی ،ضمن پرهیز از افسردگی بهواسطه گامهایی که برای مدیریت
دیابت بر میدارند پرسش از پزشک و دیگر مبتالیان به دیابت برای
دستیابی به اطالعات بیشتر و عمل به پیشنهاداتی مناسب در طول زمان
به مهارت قابل مالحظهای در درمان دیابت دست مییابند .این امر در
واقع همان توانمند سازی است ].[35
این نتایج با نتایج پژوهش اخیر همسو میباشد .در طی مصاحبهها
مشخص شد ،اکثر شرکت کنندهها به تأثیر متقابل جسم و روح در
سالمت اشاره داشتند .اما سالمت روحی و روانی را مهـمتر از
سـالمت جسمی دانسـته و آن را در تحمل مشکالت مختلف اعم از
جسمی ،اجتماعی و معنوی ،مهم ارزیابی میکردنـد.
نتایج این قسمت از پژوهش کیفی با نتایج پژوهش کمی که نشان داد
مداخله در باال بردن میزان سالمت روان در بیماران دیابتی در روند
درمان و کنترل بیماری نقش مؤثر دارد ،همسو بود ].[36
شرکت کنندگانی که فرزندانشان از مشکالتی بیماری جسمانی ،اعتیاد
یا بیکاری رنج میبردند ،مادران دیابتی افسردهتر بوده و بهشدت
اضطراب و بی قراری بیشتری در طی مصاحبه داشتند ،این گروه از
خود سرزنشگری رنج میبردند و انگیزه کمتری در درمان داشتند.
نتایج این قسمت از تحقیق کیفی با تحقیقات کمی در این زمینه همسو
است ].[37-39
اکثر شرکت کنندگان معنویت وسالمت روان را مهمترین عامل برای
دنبال کردن سبک زندگی سالمت میدانستند .زنان مبتال به دیابت که
از مهروزی و شفقت بهتری نسبت به خود بر خوردار بودند در اجرای
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شرکت کنندگان در تحقیق که ورزش میکردند و پیادهرویی روزانه

رژیم ﻏـذایی مطـابق بـا توصـیههـا میدانند و پـس از مـدتی عـدم

داشتند افسردگی و پرخاشگری کمتر و انعطافپذیری و سر زندگی

رعایـت رژیـم ﻏـذایی در بیمـاران مشاهده شده و به رژیم ﻏذایی

بیشتری داشتند و از شفقت بهتری نسبت به خود بر خوردار بودند،

قبـل از بیمـاری گـرایش مـییابنـد ] .[36نتایج پژوهش حاضر با

نتایج نشان داد شرکت کنندگانی که ورزش نمیکردند ،این بی تحرکی

این مطالعه همراستا است .کنترل قند خون در بیماران دیابتی نیازمند

و محدودیتهای فیزیکی ناشی از بیماری ،نداشتن احساس سالمتی

فراهم شدن شرایط متعددی که مهمترین آنها پایبند بودن و مقید بودن

در بعد جسمی و ناتوانی در پیگیری مداخالت درمانی را در آنها ایجاد

شخص بیمار به کنترل قندخون است .اینکه آیا شما سبک زندگی

کرده بود .همین دسته بیماران ﻏالباً خود را محتاج کمک دیگران می

سالمت را رعایت میکنید ،تحت تأثیر تجربیـات زنـدگی ،معنویت،

دانستند .و اﻏلب افرادی وابسته و ﻏمگین بودند و مرتب شکایت می

ساختار شخصیت و خانواده و جامعهای است که در آن رشد و تعالی

کردند و توسط خانواده حمایت کافی نداشتند و از سرزنش اطرافیان

یافتهاید میباشد .ارتقاء سبک زندگی در دیابت از عوارض دیابت می

در رنج بودند.

کاهد .نتایج مطالعه متا آنالیز Russellو همکاران نشان داد که موانع

همچنین آن دسته از بیماران که الگو خواب مختل داشتند از سرزندگی

فراوانی در بیماری دیابت مانند کاهش کارایی ،افسردگی ،استرس و

کمتری برخوردار بودند و از عوارض دیابت بسیار میترسیدند (تصور

حمایت اندک از طرف خانواده ،اضطراب ،ترس و نگرانی ،باورهای

پای بریده بهعلت دیابت).

نامطلوب کمبود انگیزه ،فقدان کنترل ،فقدان دانش ،کمبود اعتماد به

تعدادی از شرکت کنندگان مـدعی بودنـد در زمـانی کـه عالئـم یـا

نفس و کمبود قدرت حل مشکل ،کمبود حمایتهای اجتماعی و

عوارض بیماری در آنها بروز نکرده احساس سـالمتی مـیکننـد و

ناتوانی و ترس در کنترل قند باعث رعایت نکردن رژیم ﻏذائی در

وقتی احساس میکنند قند خونشان باال رفته یا عالئـم بیمـاری در

بیمار میگردد و مشکل دیگر این بیماران تهیه دو نوع ﻏذا در خانه

آنها ظاهر شده بیماری خود را جدی گرفته ،رژیم ﻏذایی خـود را به

است ] .[37این نتایج همسو با پژوهش کیفی حاضر است ،وجود

دقت رعایت کرده ،ورزش میکنند و به پیادهروی میپردازنـد و بعد

موانع گفته شده بههمراه عدم مهرورزی و شفقت به خود ،نداشتن

از مدتی که احساس میکنند عالئـم برطـرف شـده بیمـاری را

هدف و ارزشهای مشخص و مشکالت ازتباطی و حتی نبود مهارت

فراموش کرده و مجدداً به حالت اولیه خود یعنی به حالت قبـل از

های زندگی در کنترل دیابت مؤثر است.

بیماری از نظر تغذیه و فعالیت بر میگردند .به عبارت دیگر عالئـم

مطالعهی تجربهی زیستهی شرکت کنندگان نشان میدهد ،سبک

ناشی از تغییرات قند خون ،پیوسـتگی افـراد را بـه رژیـم و ایجـاد

زندگی سالمت در ابعاد روانـی ،اجتمـاعی و معنوی میتواند

تغییرات در شیوهی زندگی افزایش داده و زمـانی کـه عالئـم از بـین

براحساس سالمتی در بعد جسمی و کنترل دیابت و پیروی از درمان

میروند احساس آسیبپذیری در بیماران کمتر شده و برگشت به

دیابت نیز تأثیرگذار باشد.

رفتارهای قبلی بیشترمـیشـود پژوهش اخیر در این راستا با نتایج

بنابراین درک این مفهوم از دید بیماران میتواند کمک مؤثری بـر

پژوهشهای کمی در این زمینه همسو بود ].[40-42

افزایش سطح سالمت آنها باشد و پیروی و پایبندی به سبک زندگی

نتایج تحقیقات نشان میدهد که مراقبت از خود نقش ویژهای در

سالمت را در آنها توسعه بخشد و بهعلت نقش مادرانهی آنها ،سبب

درمان بیمارهای مزمن دارد ] .[34وقتی میتوان در مدیریت این

ارتقاء سبک زندگی سالم در خانوادهها و در جامعه خواهد بود .در

بیماریهای مزمن موفقیت حاصل نمود که بیمار بتواند در فعالیتهای

پیگیری درمان مشخص شد که بیماران برای ماندن بر سبک زندگی

مراقبت از خود از جمله مصرف دارو بهصورت مناسب ،پایش

آگاهانه سالمت ،نیازمند توجه و حمایت مستمر هستند .تا جای که

نوسانات سالمت و حفظ سبک زندگی سالم نقش مؤثر داشته باشد

عنوان کردند در صورتی که الزم باشد.

].[35

براساس پژوهش حاضر ،در آموزش سبک زندگی سالمت به سازه
بـا عنـوان درک فرآیند اعتالی سالمت در

های مهمی مانند آگاهی از تغذیه سالم ،آگاهی از تنفس ،خود آگاهی،

نتایج

مطالعـهیFooladi

بیماران مزمن هم نشان داد کـه پـذیرش رژیم تجویزی در اکثر بیماران

پذیرش ،خود مهرورزی ،بخشش ،رشد و تعالی ،توکل به خدا،

در اوایل بیماری که فـرد در مرحلـهی بحرانی خود قرار دارد وجود

پرداختن به ارزشها ،سرزندگی و نشاط ،وجود رابطههای سالم
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سبک زندگی سالمت انگیزه و پشتکار بیشتری داشتند .آن دسته از

داشته و بیماران برای مدت نه چندان طوالنی ،خود را ملزم به رعایت

...  ويژهی زنان مبتال، شناسايی ابعاد مختلف سبک زندگی سالمت:حر و همکاران
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 ایجاد شیوهی زندگی سالم یا یک زندگی، هدف.پرداخته شود
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ABSTRACT
Background: Diabetes is a chronic disease with consequences affecting many aspects and dimensions of life.
Patients experience relates to many aspects of their lives because the disease involves their whole life.
The present study aims at defining the role of life style in patient's life. Reviewing their lived-experience can
provide basic solutions to reform the life style of patients with diabetes.
Method: in this phenomenology qualitative research, sampling was done among patients referred to Isfahan
Diabetes Charity Center in a purposeful manner with the most possible variety. A number of 33 women with
diabetes in the age range of 35 to 69 years with an experience of at least one year of living with diabetes and
without a history of acute mental disease were chosen. Gradual sampling was conducted from January 2017
to March 2017. Patients took part in 45 to 50 minute semi-structured interviews. The interviews were recorded
and then the Colaizzi method format was analyzed.
Results: analysis process of data gathered from these patients' lived-experiences, resulted in extracting four
themes including physical health, psychologic health, spiritual health and social health.
Conclusion: In order to reform the life style of patient's' with diabetes, a general comprehensive attitude in
way of living is needed. Understanding the lived-experience and analyzing the life style experiences results in
the field of health among patients with diabetes can assist the health care staff in providing better services and
prevent returns to the inappropriate life style in the future.
Keywords: Lived Experience, Healthy Lifestyle, Type 2 Diabetes Mellitus
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