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چكيیُ
ًگزػ بيواراى هشهي اس عَاهل هْن هيشاى پايبٌدي آًاى بِ رصينّاي درهاًي هيباؽد.بِ
ّويي خاطز پضٍّؼ حاضز با ّدف تعييي رابطِ بيي اًتظارگزايي(ارسػ هٌدي سهاى حال،
آيٌدُ ٍ طزحريشي بزاي آيٌدُ) ٍ هيشاى پايبٌدي بِ رفتارّاي خَدهزاقبتي در بيي بيواراى
ديابتي ًَع دٍم اًجام ؽدُ اعت .پضٍّؼ اس ًَع تَصيفي – تحليلي اعت مِ با ًوًَِگيزي
در دعتزط ،ابعاد اًتظارگزايي ٍهيشاى پايبٌدي بِ رفتارّاي خَدهزاقبتي ،در بيي  214بيوار
ديابتي ًَع دٍم ( )30 -55عالِ هزاجعِمٌٌدُ بِ هزمش تحقيقات غدد ٍ هتابَليغن اصفْاى اس
هياى جاهعِ آهاري بِ مول پزعؾٌاهِ افق سهاًي ٍيلد ٍ پزعؾٌاهِ رفتارّاي خَد هزاقبتي
هزبَط بِ بيواراى ديابتي ًَع دٍم بزرعي ؽد .دادُّاي گزدآٍري ؽدُ بِ مول ضزيب
ّوبغتگي ،تحليل ٍارياًظ ٍ رگزعيَى چٌد هتغيزي تحليل گزديدًدً .تايج ًؾاى داد مِ
ارسؽوٌدي باالتز ادراك ؽدُ اس آيٌدُ ٍ طزحريشي بزاي آيٌدُ ًشد ايي بيواراى،
پيؼبيٌيمٌٌدُ قَيتزي بزاي هيشاى پايبٌدي بِ رفتارّاي خَد هزاقبتي در بيواراى ديابتي
ًَع دٍم اعت (ّ ٍ )p≤0/001 ٍ r =0/60 ٍ r=0/67وچٌيي ّوبغتگي هٌفي ٍ هعٌاداري بيي
ارسػ ادراك ؽدُ اس حال ٍ هيشاى پايبٌدي بِ رفتارّاي خَد هزاقبتي ٍجَد دارد (r=-0/43

ٍ ً .)p≤0/001تايج تحليل ٍارياًظ بزاي هقايغِي سٍجي گزٍُّا در ًوزات خَد هزاقبتي ٍ
هتغيزّاي جوعيتؽٌاختي تعييي مزد ّيچ رابطِي هعٌاداري بيي عطَح تحصيالت ،هدت
سهاى ابتال بِ ديابت در ّز عطحي با رفتارّاي خَد هزاقبتي ٍجَد ًداردٍ .تٌْا ضزيب
ّوبغتگي بيي عي ٍ رفتارّاي خَدهزاقبتي هعٌادار اعت .با تَجِ بِ يافتِّاي پضٍّؼ
هيتَاى ًتيجِ گزفت مِ هيشاى ارسؽوٌدي ادراك ؽدُ اس آيٌدُ ٍ حال ،هيتَاًد بز هيشاى
پايبٌدي بيواراى ديابتي ًَع دٍم بِ رفتارّاي خَد هزاقبتي تأثيز بگذارد.
كليی ٍاصُّا :اًتظارگزايي ،رفتارّاي خَدهزاقبتي ،ديابت ًَع دٍم
* پػٍّف حاضط ،حانل ططح تحميماتي تِ قواضُ 287220هطوع تحميماا
ؾلَم پعقىي زاًكگاُ انفْاى هيتاقس.
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زياتد تيواضي هعهٌي اؾد وِ هيليَى ّا ًفط زض ؾطتاؾاط

ضاتطِ ّسايتي زٍططفِ اي تيي تْساقد ّيداًي ٍ زياتاد

خْاى تِ آى هثتت ّؿتٌس .تؿساز هثتتياى تِ اياي تيوااضي

ٍخَز زاضز وِ تاؾا هيقَز زياتد تاا ضيؿاه تاال زض

زض خْاى زض ؾاا  110 ،1994هيلياَى ًفاط تاَزُ واِ

اًحطاط ٍ ظٍا قٌاذتي ،فيعيىي ،قىؿاد ٍ افؿاطزوي

پيفتيٌي هيقَز تا ؾا  2010تِ  221هيليَى ًفطذَاّس

ّوطاُ تاقس = ٍ .<9،10،11اظ هياى ؾَاهلي وِ تاؾا ؾسم

ضؾيس = .<1ايي تيوااضي قااهل وطٍّاي اظاذاتت ّااي

پاييثٌسي زض ايي تيواضاى هيقاَز ،احؿااؼ ًاواضآهاسي

هتاتَليه اؾد وِ ٍخِ هكرهِ ّوِ آًْا ّيپطوليؿاوي

=ً <12،13،14ااهيسي تاِ آيٌاسُ = <15،16ؾاسم پاصيطـ

) (Hyperglisimiاؾااد =ً .<2مااايم هدااطاي غًتيىااي ٍ

تيواااضي = <17شوااط قااسُاؾااد .زض ايااي تاايي يىااي اظ

هتاتَليه زض ؾولىطز يا تطقا اًؿاَليي ،ؾاهال انالي

هثلفِ ّاي اؾاؾي زض ًگطـ ّط فطز تِ ظًاسوي ذاَز ٍ

غاّطي ّيپطوليؿوي ،زض زياتد ًاَؼ

آيٌسُ ،هفَْم اًتػاض وطايي ) (Expectationismيا اضظقوٌسي
ظهاى ًعز ٍي هيتاقس.

زٍم هيتاقس = .<3اهطٍظُ اؾتمااز تاط اياي اؾاد واِ زض
زضهاى ٍ وٌتط ايي تيواضي ،يه ضٍيىطز ظيؿتي  -ضٍاًي

اًتػاض وطايي يؿٌي اضظـ ازاضن قسُ ّط فطز زضتااضُ

 -اختواؾي هَضز ًياظ اؾد .تِ طَضي وِ تغييط زض ؾثه

آيٌسُ ذَز ًؿثد تِ ظهاى حا  .يؿٌي اًدام زازى تِ هَلؽ

ظًسوي ايي تيواضاى ٍ پايثٌسي تاِ ضغيان ّااي زضهااًي،

اًتػاضا  ،ؾولىطزّا ٍ ضفتاضّاي ذال تطاي ظهاى آيٌسُ

هي تَاًس قيَؼ ٍ وٌتط زياتد ضا تا  85زضناس وااّف

تا قرم اؾتحماق زضيافد هكَق ذاني ضا پياسا وٌاس

هتفاَضهيي تاِ تٌْاايي ،زض

= .<18اًتػاض وطايي ضاّثطزي پايفويطاًاِ تاطاي وااّف

حسٍز 31زضنس قيَؼ تيواضي ضا واّف هيزّس = .<1تاِ

تيواضيّاي ٍاتؿتِ تاِ ؾاثه ظًاسوي (هاًٌاس زياتاد،

ّويي زليل ،زض زضهاى ايي تيواضي اظ ٍاغُ هطالثد خااهؽ

تيواضّاي للثي) ،تهاز ّا ،ذكًَد زض خوؿيد اؾاد

اؾتفازُ هي قَز تا تِ ايي ؾاهال تَخاِ قاَزوِ زضهااى

وِ تِ ٍؾيلِ افعايف اضظـ ازضان قسُ افاطاز اظ آيٌاسُ

زياتد ،چيعي تيف اظ وٌتط ولَوعپتؾاوا هايتاقاس ٍ

اؾتَاض هيتاقس .تِ ايي هؿٌي وِ ّط چِ اضظـ ٍ اّوياد

زّس؛ زض حالي واِ ههاط

تايس تِ ؾَاهل قرهيتي _ ضٍاًي _ اختواؾي هاثرط ًياع

ازضان قسُ اظ آيٌسًُ ،ؿثد تاِ اضظـ ٍ اّوياد ازضان

تَخِ وطز =.<5،1،4

قسُ اظ حا ًعز قرم تيكتطتاقس ،اًتػاض هايضٍز واِ

زض زياتد ًَؼ زٍم تيف اظ  95زضنس فطايٌس زضهااى

قرم هحتاط تط تاقس ٍ تِ تطًاهِّاي هطتثط تا ؾاتهد

تِ ٍؾيلِ تيواض اًدام هيقَز ٍ تين زضهاًي زض فانلِ تيي

ذَز تيكتط پايثٌس تاقس .قَاّس وَيااي اياي اؾاد واِ

هتلا ّا وٌتط ووي تط تيواضي زاضز= .<6زض تطضؾيّاي

ؾَزهٌس ؾتهتي زض تيي افطازي واِ تاطاي آيٌاسُ

ؾازا

زضهااًي زض

اضظـ ظيازي لايلٌس قايؽ تط اؾد ٍ .افطاز زاضاي ٍاوٌف

زياتتيّا تيي  23تا  93زضنس واعاضـ قاسُ اؾاد=.<7

ضٍاى قٌاذتي ضؿيف ًؿاثد تاِ تيوااضي هاعهي ذاَز،

پػٍّكگطاى زض ايي تاضُ پسيسُ اي تِ ًام «تثؿياد تيوااض»

ويفيد ظًسوي ٍ تْساقد ضؿيف تطي زاضًس= .<18زض ايي

يؿٌي هيعاى تثؿيد تيواض ،اظ اهَضي واِ تاطاي زضهااى ٍ

ضاؾتا پػٍّف حاضاط تاا ّاس

ولاي تؿيايي اضتثااط

خلَويطي اظ وؿتطـ تيوااضي ٍي تكاريم زازُ قاسُ

اًتػاضوطايي ٍ هيعاى پايتٌسي تِ ضفتاضّاي ذَز هطالثتاي

اؾد ،ضا هططح هي وٌٌس ٍ هؿتمسًس واِ يىاي اظ زليال

زض تيواضاى زيااتتي ًاَؼ زٍم هطاخؿاِ وٌٌاسُ تاِ هطواع

تثؿيد افطاز ،تاٍضّا ٍ ًگطـّاي آًاى اؾد؛ ًگاطـّاا

تحميما

غسز ٍ هتاتَليؿن نسيمِ طاّطُ انفْاى ،اًداام

تاتؿي ّؿتٌس اظ خْاى تيٌي ولي فاطز زض هاَضز ذاَز ٍ

قس .پطؾف انلي آى تَز وِ آيا تيي اضظقاوٌسي ظهااى

آيٌسُ ،وِ ايي تاٍضّاا تاؾاا اضظيااتي ًتاايح احتواالي

حااا  ،آيٌااسُ ،طااطحضيااعي تااطاي آيٌااسُ ٍ هتغيااطّاااي

ضفتاضّاي ذَز هطالثتي ٍ اضظياتي افطاز اظ ًتايح تيوااضي

ظهاى اتتت

اًدام قسُ هيعاى پيطٍي ًىطزى اظزؾاتَضا

خوؿيدقٌاذتي (ؾي ،هيعاى تحهيت  ،هس
2
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هقیهِ

زض آيٌسُ هيقَز = .<8هطالؿا

ايداز ذهَنيا

هتؿاسز هكارم وطزًاس

وظامالديهقاسمیيهمكاران


تِ زياتد) تاا پايثٌاسي تاِ ضفتاضّااي ذاَزهطالثتي زض

ليىط

تيواضاى ياز قسُ ضاتطِاي ٍخَز زاضز.

ذَز هطالثتي اياي تيوااضاى ضا زض چْااض حاَظُ انالي:
ٍضظـ ،ضغين غصايي ،ههط

زاضٍ ٍ چه وطزى ضٍظاًِ

جاهعِ آهار  ،حجن ًوًَِ

فاضؾي تَؾط هتطخن ظتاى اًگليؿي ،خْد حفع اؾتثااض

ايي پػٍّف اظ ًَؼ همطؿي ٍ تطضؾي ّوثؿاتگي اؾاد.

نَضي ٍ هحتَايي تا هكاَض

خاهؿِ آهاضي پػٍّف حاضط ضا وليِ تيواضاى زياتتي ًَؼ

خْد لاتل فْن تَزى ؾثال  ،تغييطاتي زض آى زازُ قس.

زٍم قْط انفْاى وِ تِ هطوع غسز ٍ هتاتَليؿن ايي قاْط

تاتط

ٍوتؾگَ زض هطالؿا

هتؿسزي ضٍاياي ٍ پاياايي

زض ؾا  87-86هطاخؿِ وطزُ تَزًٌس ،تكىيل هيزّسواِ

پطؾكٌاهِ حاضط ضا تِ ارثا

ضؾاًيسُاًس .تاطاي ؾاٌدف

خْد تؿييي حدن ًوًَِ تا هطاخؿِ تِ پػٍّفّاي هكاتِ

رثا

اًدام قسُ زضذاض ج وكَض= ٍ <17تا اؾاتفازُ اظ فطهاَ

ًكاى زٌّسُ رثا

آهاضي

تِ زؾد آٍضزًٌاس .زضهطالؿاا
2

) (z1 / 2  z1 ) 2 (1  r 2
r2

تاا هترههايي زياتاد،

زضًٍي پطؾكٌاهِ ،هَلفاى آلفاي وطًٍثاخ  0/85واِ
زضًٍاي هٌاؾاة پطؾكاٌاهِ اؾاد ضا
اؾتثاضيااتيّ ،وثؿاتگي

زضًٍااي تااطاي ّااط يااه اظ ؾااثال
n

ّوثؿتگي  0/74تاا  0/78تاطاي آياتنّااي هطتاَط تاِ
ؾثال

 214تيواض زياتتي ًَؼ زٍم ،تِ ضٍـ ًوًَِ وياطي زض

ٍضظـ ٍ ّوثؿتگي  0/20تطاي ؾثال

تاظآظهَى يه ّوثؿتگي هتَؾط زض حسٍز  0/43تا 0/58

هؿياضّاي ٍضٍز ٍ ذطٍج آظهَزًي تِ هطالؿِ ؾثااض

ضا تطاي ؾثال

يىؿاا ،

ايي پطؾكٌاهِ ًكاى زاز .ايي پطؾكاٌاهِ

تطاي اضظياتي اّسا

زضهاى هَضز اؾتفازُ لاطاض وطفتاِ ٍ

ؾي تيي  30تا  55ؾا  ،زاقتي ؾَاز زض حس فْوياسى ٍ

هيعاى تغييطا

پاؾد زازى تِ ؾثال  ،زضهاى تا لطل ّاي واٌّسُ لٌاس

اضظياتي قسُ اؾد .وِ هكرم قس اّسا

ذَى تِ تٌْايي يا ّواطاُ تاا اًؿاَليي ،زاقاتي پطًٍاسُ

آيتنّاي ضغين غاصايي ٍ p<0/05تؿاد ولاَوع

زضهاًي زض هطوع تحميما

هاطتثط

تا ضغين غصايي تِ زؾاد آهاسُاؾاد .پاياايي آظهاَى -

زؾتطؼ تِ ؾٌَاى ًوًَِ اًتراب قسًس.
تَزًس اظ :زاقتي زياتد ًَؼ زٍحسالل تِ هاس

تااالتط اظ ٍ 0/5

زض پيف آظهَى ٍپؽ آظهَى تَؾط

T-Test

زضهاى تاطاي
p<0/05

غسز ٍ زضيافاد تطًاهاِ ّااي

هؿٌازاض اؾد = .<16زض پػٍّف حاضط تا اخطا تط ضٍي 60

ذَز هطالثتي ،هثتت ًثَزى تِ زياتد ًاَؼ ياه ٍ زياتاد

تيواض زياتتي ًَؼ زٍم ،آلفاي وطًٍثااخ ./77 ،تاطاي وال

ضٍاًي قسيس هاًٌس ؾايىَظ ،زهاًؽ،

ؾثال

تِزؾد آهسّ .وچٌيي اؾتثاض هحتَا پطؾكٌاهِ تاا

آلعايوط ٍ ...تيواضي ّاي هعهي خؿوي هاًٌس ضٍهاتيؿان ٍ

هكَض

تا هترههيي زياتد هَضز تأييس لاطاض وطفاد.

ًاضاحتي للثي.

خْد تؿييي ضٍايي تكريهي ،پطؾكٌاهِ تطضٍي  40تيواض

حاهلگي ٍ اذتتل

زياتتي ٍ ً 40فط ؾالن اخطا قس وِ آظهَى  tهؿتمل ًكااى
اتشار تحقيق

زاز تفاٍ

الف) هقياس سٌجص هيشاى ريتارّا خَدهزاقثتي

تكريهي هٌاؾة ضا زاضز .خْد تِ زؾد آٍضزى پاياايي

)(Diabetes Self- Care Activities

تيي زٍ وطٍُ هؿٌازاض هي تاقس ٍ آظهَى ضٍايي

تاظ آظهايي ،پطؾكٌاهِ زض زٍ هطحلِ ٍ تا فانالِ ظهااًي

ايي پطؾكٌاهِ تطاي ؾٌدف هيعاى اتراش ضفتاضّاي ذاَز

يه ّفتِ اًدام قس وِ يافتِ ّا هكرم وطزًس پطؾكٌاهِ

هطالثتي هطتثط تا تيواضي زياتد ًَؼ زٍم ،زض ايي تيواضاى

اظ تاظ آظهايي ًؿاثتا تاال ٍ هٌاؾاثي تطذاَضزاض اؾاد.

زض ؾااااا  1994تَؾااااط «وتؾااااگَ ٍ تاااااتط »

ّوچٌيي هطالؿا

) ،(Toobert & Glasgowططاحي قسُ اؾد = .<19پطؾكٌاهِ

اؾتثاضياتي ًكاىزٌّسُ ّوثؿتگي تالتط

اظ  0/59زض تيي ؾثال

هساز واغصي تَزُ ٍ زاضاي  12ؾثا ٍ تط اؾاؼ هميااؼ
3

ٍچْاض حيطِ تَز.
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ططاحي قسُاؾد وِ هيعاى پايثٌسي تِ ضفتاضّااي

بررسیرابطهبيهاوتظارگرايی(ارزشمىدیزمان)يميسانپايبىدیبهرفتارهایخًدمراقبتیدربيمارانديابتیوًعديم


ب) يزسطٌاهِ ايقسهاًي

)(Time Horizon Questionnaire

تيي  0/48تا  0/86زض تيي ؾثال

ايي پطؾكٌاهِ تط پايِ ًػطيِ اًتػاضوطايي ٍ تؿاز حيااتي

تِزؾد آهس.

ذطاطپاصيطي ) ،(Risk homeostasis theoryخطالاس ج.اؼ.
ٍيلس

)(Wilde

زض زاًكگاُ وَئيٌط واًاازا ،ططاحاي قاسُ

ج) يزسطٌاهِ جوعيت ضٌاختي

اؾد وِ تِ ٍؾيلِ پاقا قطيفي ٍ ًدفي ظًس ٍ تالطرٌاايي

قاهل قف ؾثا تطاي ؾٌدف هتغيطّاايي هاًٌاس ؾاي،

زض وتاب ضٍاىقٌاؾي هثثد زض ؾاا  1385تاِ فاضؾاي

خٌؽ ،هيعاى تحهيت  ،هس

تطخوِ قسُ اؾد .پطؾكٌاهِ زاضاي  40ؾثا هيتاقس وِ
تط اؾاؼ همياؼ ليىط

زضخِ تٌسي هيقَز ٍ زاضاي  4ظيط همياؼ اضظـ ظهااًي

رٍش تحليل دادُّا تحقيق

آيٌسُ ،اضظـ ظهاًي حا  ،ططحضيعي تطاي آيٌسُ ٍ فكااض

زازُ ّاي حانل اظ پػٍّف تا اؾتفازُ اظ تطًاهاِ آهااضي

ظهاًي هيتاقس = .<18وِ زض اضظـ ظهاًي آيٌسُ ؾاثالتي

SPSS-15

ًػيط ايٌىِ آيا اًسيكيسى زضتااضُ آيٌاسُ تاطاين ذَقاايٌس
ٍلد

(هياًگيي ٍ اًحطا

هؿياض) پطزاذتِ قس ٍؾپؽ تاا ضٍـ

آهاض اؾاتٌثاطي (ضاطية ّوثؿاتگي پيطؾاَى ،تحليال

تاطزى

ضوطؾيَى چٌس هتغيطي تاِ ضٍـ واام تاِ واام ،تحليال

اظ حا هْنتط اظ ًگطاى فطزا تَزى اؾد ٍ زض ظيط همياؼ
ططحضيعي تطاي آيٌسُ ؾثالتي ًػيط هي تِ ًاسض

هَضز تدعيِ ٍتحليل لاطاض وطفاد .تاِ ّوايي

هٌػَض اتتسا تِ تَنايف قااذم ّااي آهااض تَنايفي

اؾد ٍزض اضظـ ظهاًي حا ؾثالتي ًػيط ظًسوي وطزى
تطاي اهطٍظ هْنتط اظ ًگطاى فطزا تَزى اؾد ،لص

ظهااى اتاتت تاِ زياتاد،

قطايط خؿواًي تيواض (.)LDL, HDL, BP

اظ واهت هَافمن تا واهت هرالفن

اؾد؟ آيا فىط هيوٌن ططحضيعي تطاي آيٌسُ اتت

تا ّن ٍ تا ول همياؼ

ٍاضياًؽ) زازُّا هَضز تدعيِ ٍ تحليل لطاض وطفتٌس.

ٍلاتن

ضا تٌػين هيوٌن ٍ زض ظيط همياؼ فكاض ظهااًي ؾاثالتي

يايتِّا

ًػيط تِ ًػط هيضؾس ضٍظّا هثل تاز هيوصضًس ،هي اغلاة

تَظيؽ فطاٍاًي آظهَزًي ّاي پػٍّف تاط حؿاة هياعاى

ايي احؿاؼ ضا زاضم وِ تايس تِ واضّااين قاتاب تاسّن،

تحهيت  ،هس

ؾٌديسُ هي قَزّ .اط ظياط هميااؼ زُ ؾاثا ضا قااهل

تال تِ زضنس ٍ تِ تفىيه خٌؿايد زض خاسٍ  1اضائاِ

هيقَز وِ ًوطُّاي آظهَزًي زض ّط ظياط هميااؼ اظ 10

قسُ اؾد.

تا 50زض تغييط هيتاقس .هس

ظهاى اتتت تِ زياتد زاقاتي ٍ LDL

BP

ظهاى لظم تطاي پاؾد تِ آى

ّوچٌيي  1/4زضنس هطزاى ٍ  4/2زضنس ظًاى زض ؾي

حساوثط  30زليمِ اؾد .ايي آظهاَى ياه آظهاَى هاساز

 35-30ؾالگي 2/ 8 ،زضنس هطزاى ٍ  8/9زضناس ظًااى

زؾاتي اخاطا ٍ

زض ؾااي  40-36ؾااالگي 6/5 ٍ ،زضنااس هااطزاى ٍ 9/3

ًوطُوصاضي وطز .اؾتثاض هحتَا پطؾكٌاهِ تا ًػط ذَاّي اظ

زضنس ظًاى زض ؾي  45-41ؾالگي 6/1 ،زضنس هطزاى ٍ

اؾاتيس واطٍُ ضٍاى قٌاؾاي هاَضز تأيياس لاطاض وطفاد.

 15/4زضنس ظًاى زض ؾي  50-46ؾاالگي ٍ  21زضناس

ٍيػويّاي ٌّداضي ايي پطؾكاٌاهِ زض ياه ًوًَاِ 60

هطزاى ٍ  24/29زضنس ظًاى زض ؾي  55-51ؾالگي لطاض

ًفطي (زاًكدَياى 23تا  34ؾالِ) ظى ٍ هطز زض هطالؿا

زاقتٌس.

واغصي اؾد وِ هيتاَاى تاِ ناَض

پايلَ

اضظياتي قاسوِ پاياايي اياي آظهاَى تاِ ضٍـ

زض خسٍ  2قاذمّاي تَنيفي (هياًگيي ،اًحطا

هحاؾثِ ضطية ّوؿاًي زضًٍي (آلفاي وطًٍثااخ) 0/71

هؿياااضٍ ،اضياااًؽ) ًوااطا

تِ زؾد آهس وِ تياًگط پايايي هطلَب ايي همياؼ اؾاد.

ذَزهطالثتي ٍ ظيط همياؼّاي اضظـ ظهاًي آيٌسُ ،حاا

ّوچٌيي آلفاي وطًٍثاخ  0/75تطاي ظياط هميااؼ اضظـ

ٍ ططحضيعي تطاي آيٌسُ تِ تفىيه خٌؿيد آهسُ اؾد.

تيواااضاى زض ضفتاضّاااي

ظهاًي آيٌسُ 0/83 ،تطاي ظيط همياؼ اضظـ ظهاًي حاا ،

زض آظهَى ّوثؿتگي تيي ظيط همياؼ ّاي اًتػاضوطايي

 0/78تطاي ظيط همياؼ ططحضيعي تطاي آيٌاسُ تاِزؾاد

ٍ هتغيطّاي خوؿيدقٌاذتي تاا ضفتاضّااي ذاَزهطالثتي
4
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آهس .زض هطالؿا

اؾتثاضياتيّ ،وثؿتگي زضًٍاي هٌاؾاة

وظامالديهقاسمیيهمكاران


هیت سهاى اتتالء تِ دياتت

هتغيز

تال

BP
تاال

اتتسايي ضاٌّوايي زتيطؾتاى

ليؿاًؽ

زيپلن

ٍ تالتط

هطز

%8/4

%9/8

%6/5

%13/1

%22 %27/1

%4/7

%9/3

%2/8

%10/3

%7

ظى

%16/8

%16/8

%13/6

%15

%22/9 %39/3

%21

%15

%3/3

%16/3

%2/8

جیٍل  .2قاذمّاي هطوعي ٍ پطاوٌسوي ًوطا
هتغيز
آهارُ آسهَى

ضفتاضّاي ذَزهطالثتي ٍ ،ظيط همياؼّاي اًتػاضوطايي

جٌسيت

تعیاد

هياًگيي

ٍارياًس

اًحزاف هعيار

هطز

81

29

91/77

9/58

ظى

41

41/46

94/40

9/72

هطز

81

44/72

124/15

11/09

ظى

41

44/64

125/41

11/25

هطز

81

44/75

98/42

9/92

ظى

41

46/44

92/71

9/62

هطز

81

41/95

57/97

7/61

ظى

41

42/85

55/59

7/45

ضفتاضّاي ذَز هطالثتي
اضظـهٌسي ظهاى حا
اضظـهٌسي تطاي آيٌسُ
ططحضيعي تطاي آيٌسُ

جیٍل  .3هيعاى ّوثؿتگي ٍ ؾط هؿٌازاضي ضفتاضّاي ذَزهطالثتي تا ظيط همياؼّاي اًتػاضوطايي ٍ هتغيط خوؿيدقٌاذتي ؾي
هتغيز

ضفتاضّاي ذَزهطالثتي

ارسش سهاًي آيٌیُ

ارسش سهاًي حال

طزحريش تزا آيٌیُ

سي

ّوثؿتگي پيطؾَى

0/67

-0/43

0/60

0/11

ؾط هؿٌازاضي

0/00

0/00

0/00

0/04

هكرم قس وِ تيي اضظـ ظهاًي حا ٍ هيعاى پيطٍي اظ

(هس

ضفتاضّاي ذَزهطالثتي يه اضتثاط هؿىَؼ اها هؿٌاازاضي

تحهيت

ٍخااَز زاضز ( ٍ .)r=-0/43 p<0/01تاايي اضظـ ظهاااًي

هؿٌازاضي تيي ؾطَح تحهيت

آيٌسُ ٍ طاطحضياعي تاطاي آيٌاسُ تاا هياعاى پياطٍي اظ

زياتد زض ّط ؾطحي تا ضفتاضّااي ذاَزهطالثتي ٍخاَز

ضفتاضّاي ذَزهطالثتي تِ تطتية يه ّوثؿتگي هثثاد ٍ

ًساضز (خسٍ .)4

هؿٌازاضي زض ؾاط

زض پٌح ؾاط ) تؿيايي واطز ّاي ضاتطاِ ي
ٍ هس

ظهااى اتاتت تاِ

تاِزؾاد آهاس (ٍ r=0/67

تااطاي يااافتي ؾَاهاال پاايفتيٌاايوٌٌااسُ ضفتاضّاااي

ّ ٍ .)r=0/60وچٌيي يه ّوثؿاتگي هؿٌاازاض ٍ ضاؿيفي

ذَزهطالثتي تاط حؿاة هتغيطّااتي پاػٍّف اظ آظهاَى

تاايي ؾااي آظهااَزًيّااا ( ،)r=0/11هيااعاى پايثٌااسي تااِ

ضوطؾيَى چٌس هتغيطُ تِ ضٍـ وامتِواام اؾاتفازُ قاس.

ضفتاضّاي ذَز هطالثتي هكاّسُ قس (خسٍ  .)3تاِ اياي

چٌاًچِ زض خسٍ  5هكاّسُ هاي قاَز .زض اٍلايي واام

وِ تا تال ضفتي ؾي آظهَزًي ّا هياعاى پايثٌاسي

اضظـ ظهاًي آيٌسُ ٍ زض هطحلِ تؿسي ططحضياعي تاطاي

نَض

p<0/01

ظهاى اتاتت تاِ زياتاد زض ؾاِ ؾاط ٍ ،هياعاى

آيٌسُ ٍاضزُ هؿازلِ قسُ اؾاد ٍاضظـ ظهااًي حاا اظ

آًْا تِ ايي ضفتاضّا افعايف هيياتس.
ًتايح تحليل ٍاضياًؽ تطاي همايؿِي ظٍخي وطٍُّاا

هؿازلِ ذاضج قسُ اؾد .يافتِ ّا ًكااى هايزّاس اضظـ

ذَز هطالثتي ٍ هتغيطّااي خوؿياد قاٌاذتي

ظهاًي آيٌسُ تا ضفتاض ذَزهطالثتي زاضاي ّوثؿاتگي 0/67

زض ًوطا

5
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جٌسيت

1تا  3ؾا

 4تا  6ؾا

 7تا  9ؾا

 10ؾا تِ

LDL
تاال

هيشاى تحصيالت
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جیٍل  .1زضنس تطذي ٍيػويّاي خوؿيدقٌاذتي زض تيواضاى تِ تفىيه خٌؿيد
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هٌثغ

هس

ظهاى اتتت تِ زياتد ٍ هيعاى تحهيت

هجوَع

df

F

Sig

R Square

211

3

0/75

0/52

0/011

0/20

424

5

90

0/47

0/021

0/32

ظهاى اتتت تِ زياتد

هيعاى تحهيت

تَاى آهار

جیٍل ً .5تايح تحليل ضوطؾيَى وام تِ وام زض پيفتيٌي ضفتاضّاي ذَز هطالثتي
ضزاية استاًیارد

هٌثغ تغييزات

R

هتغيزّا

هجذٍر
R

درجِ
آساد

F

-1ؾسز راتد
آيٌسُ

0/676

0/458

178/88

1

-2ؾسز راتد
آيٌسُ
ططحضيعي

0/257

0/491

101/65

1

B

استاًیارد

BETA

7/218

1/830

0/668

0/050

2/792

2/142

0/488

0/069

0/495

0/331

0/089

0/257

تَزُ ٍلي زض هطحلِ تؿسي تا افعٍزى طاطح ضياعي تاطاي

0/676

T

سطح هعٌادار

3/94

0/00

13/375

0/00

1/30

0/194

7/11

0/00

3/702

0/00

ٍخَز زاضز وِ ًكاى هيزّس ايي فطضيِ ًيع تأييس هيقَز

آيٌسُ ضطية ّوثؿتگي چٌسواًِ تاِ  0/25ضؾايس يؿٌاي
اضافِ قسى ططح ضيعي تِ هؿازلِ ،لاسض

خطا

ضزاية غيز استاًیارد

ٍ هؿازلِ ضوطؾيَى تِ نَض

پايفتيٌاي ضا

ظيط هحاؾثِ هيقَز:

(ططحضيعي تطاي آيٌسُ ( +)0/33 ×X2اضظـ ظهاًي

تِطَض هؿٌازاضي تا  0/42پاييي آٍضزُ اؾد .زض هدواَؼ

آيٌسُ  )Y( ;)0/67×X1هيعاى ضفتاضّاي ذَزهطالثتي

هتغيطّاي فَق لازض تِ پيفتيٌي  49زضناس اظ ٍاضيااًؽ




ضفتاضّاي ذَزهطالثتي ّؿتٌس .آظهَى فطضيِّاي پػٍّف
ًكاى زاز وِ اضظـ ظهاًي آيٌاسُ ( );0/67 ،p<0/01زض
همايؿِ تا ؾاايط هتغيطّاا تاِ ًحاَ تْتاطي پايثٌاسي تاِ

تحث

ضفتاضّاي ذَزهطالثتي ضا پيف تيٌي وطزُ اؾاد ٍ اضظـ

ّس

ظهاًي حا تِ زليل زاقتي ّوپَقي تا ؾاايط هتغيطّاا اظ

پايثٌسي تِ ضفتاضّاي ذَزهطالثتي زض تيي تيواضاى زيااتتي

هؿازلِ ضوطؾيَى ذاضج قسُ اؾد .زض ضاوي خاسٍ 6

ًَؼ زٍم تَز .يافتِ ّااي پاػٍّف ًكااى زاز ّواطاُ تاا

ًكاى هيزّس وِ ؾط هؿٌازاضي تطاي اضظـ ظهاًي آيٌسُ

افعايف اضظـ ازضان قسُ اظ آيٌسُ ٍ ططح ضياعي تاطاي

ٍ ططح ضيعي تاطاي آيٌاسُ وَچاهتاط اظ 0/01تاَزُ ٍ

آيٌسُ ًعز ايي تيواضاى ،پايثٌسي تِ ضفتاضّاي ذاَزهطالثتي

پػٍّف تا اطويٌاى  99زضنس تأييس هايقاًَس.

هطتثط تا تيواضي ًيع افعايف هي ياتاس ٍ ّوچٌايي اضظـ

يؿٌي هي تَاى پيف تيٌي واطز ّواطاُ تاا افاعايف اضظـ

تال ظهاى حا ً ،عز ايي تيواضاى ياه ضاتطاِ هؿىاَؼ ٍ

ظهاًي آيٌسُ ٍ ططح ضيعي تطاي آيٌسُ هيعاى پايثٌاسي تاِ

هٌفي تا پايثٌسي تِ ضفتاضّاي ذَزهطالثتي زاضز .تا تَخاِ

ضفتاضّاي ذَزهطالثتي ًيع افعايف هيياتس.

تِ ايٌىِ زض ضٍـ آهاضي ضوطؾيَى چٌسهتغيطي ،تحليلّا

فطضيا

پػٍّف حاضاط تطضؾاي ضاتطاِ اًتػااضوطايي تاا

تايي اضظـ ظهااًي حاا ٍ پايثٌاسي تاِ ضفتاضّااي

تط پايِ ّوثؿتگي تفىيىي ٍ ًيوِ تفىيىي اًدام هيقَز،

p<0/01

ّوثؿتگي تيي هازُ ّا تاؾا هيقاَز تٌْاا هاَازي ٍاضز

ذَزهطالثتي ًيع ضاتطِ هٌفي ٍ هؿٌازاضي زض ؾط

تحليل قًَس وِ پؽ اظ حص
6

ارط ؾايط هتغيطّااي پايف
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جیٍل ً .4تايح تحليل ٍاضياًؽ تيي هس

تا ضفتاضّاي ذَز هطالثتي

وظامالديهقاسمیيهمكاران


تٌاتطايي حص

چٌسهتغيطي تسيي هؿٌا ًيؿد وِ ايي ؾاهل تا هتغيط ٍاتؿتِ

ًتايح ًْايي ظًسوي آًْا ًرَاّس وصاقد ٍ تْتط اؾد تاِ

ّوثؿتگي ًساضز تلىِ تسيي هؿٌي اؾد ايي هتغيط لاسض

آيٌسُ ووتط فىط وٌٌس ٍ حا وطا تاقٌس ،ووتط تِ ضغيانّاا

پيف تيٌي افعٍى تطي ًؿثد تاِ هتغيطّااي اضظـ ظهااًي

پايثٌس تَزًس ٍ ًؿثد تِ وطٍُ همايؿاِ ووتاط تاِ زًثاا

آيٌسُ ٍ ططحضيعي تطاي آيٌسُ ًساضز.

وؿة آهَظـ هي ضفتٌس = <26تِ ّويي زليل ضٍاى قٌاؾاى

 (Linvelزض پػٍّكي ّوؿَ تاا

هؿتمسًس وِ اضظياتي هتَاظى ٍ تي ططفاًِ اظ آيٌسُ ًكاًِاي

ليًَل ٍ اضيي

يافتِّاي پػٍّف حاضاط هكارم وطزًاس واِ اًىااض،

اظ ؾتهد ضٍاى ،پرتگي ٍ ًيطٍهٌسي تِ حؿاب هيآيٌاس

ؾهثاًيد ،ؾسم پصيطـ تيواضي تا وااّف خْادوياطي

=.<27

)& Erin

ًؿثد تِ آيٌسُ ٍ زض ًتيدِ وٌتط ووتط زياتد زض تيي ايي

تيواضي ّاي هعهي ًػيط زياتد هي تَاًس ًاَؼ ًگااُ ٍ

تيواااضاى ّوااطاُ اؾااد =ّ ٍ <20وچٌاايي افااطازي تْتااط

ًگطـ تيواض تاِ ظًاسوي ٍ آيٌاسُ ذاَز ضا تاِ ؾاطؾد

هي تَاًٌس تا هكىت

زؾترَـ تغييط لطاض زّسٍ .اوٌف تِ تكاريم زياتاد،

تْساقتي هاعهي ٍ طاَلًي هاس

ؾاظواضي پيسا وٌٌس وِ تتَاًٌس تيواضي ضا تپصيطز ٍ لاازض

ٍاتؿتِ تِ تفىط ٍ ًگطـ افطاز ّوطاُ تا ذكان ،احؿااؼ

تاقٌس هياى اهيس ٍ ياؼ ذَز زض آيٌسُ تَاظى تطلطاض وٌٌس

وٌاُ ،افؿطزويً ،ااهيسي ٍ زضهاًسوي اؾد =.<19،28،29

= .<21،22،23زض ايااي تاايي اهيااسٍاضي تااطاي تْث اَزي ٍ

ايي ؾَاهل تاؾا هي قَز ؾلي ضغن ٍخَز پتاًؿيل تاطاي

ًگطـ هثثد تِ ظًسوي ٍ آيٌسُ اظ ؾَاهل هْن قرهايتي

وٌتط تْتط هتاتَليه ٍ ويفيد ظًسوي ،اياي تيوااضاى تاا

ّؿتٌس وِ تاؾا افعايف پايثٌسي زضايي تيواضاى هيقاَز

هَاًؿي زض پايثٌسي تِ ضغينّاي زضهاًي ٍ اخطا آى ضٍتطٍ

=.<24

تاقٌس .تٌاتطايي زضهاىّاي قٌاذتي -ضفتاضي =ّ ،<30واطاُ

ٍيٌتط ٍ ّوىاضاى زض  2004زض تطضؾاي هاَاًؿي واِ

تا آهَظـ تاٍضّاي هؿٌَي = ،<31زض وٌتاط افؿاطزوي،

تيواضاى هثتت تِ زياتاد ًاَؼ زٍ زض پايثٌاسي تاِ ضغيان

افعايف ًگطـ هثثد ٍ افاعايف پايثٌاسي اياي تيوااضاى

زضهاًي تا آى ضٍتطٍ ّؿتٌس تا ّس

تؿياض تأريطوصاض اؾد =.<32

تطضؾي ًگاطـّاا ٍ

افىاض هطتثط تاا تيوااضيً ،كااى زازًاس هياعاى پاصيطـ

ططح ضيعي تطاي آيٌاسُ ٍ فؿالياد زض خْاد ضفتااض

تيواضيً ،گطـ ايي افطاز تِ ظًسوي آيٌسُ ذاَز ٍ ظهيٌاِ

هماتلِ اي زض ايي تيوااضاى اظ اّوياد تااليي تطذاَضزاض

اختواؾيً ،ااهيسي اظ وٌتط زياتاد ٍ اؾتمااز تاِ ازاهاِ

اؾد .هطاتك تا ؾثا پػٍّكي تأييس قاسُ ،ضٍظ )،(Rose

پيكطفد تيواضي تا ٍخَز پايثٌسي تِ ضغين ّا اظ هْن تطيي

فيليگ ٍ ّوىااضاى

 (Fliegeزض  2002زض پػٍّكاي

ؾَاهل ؾسم پايثٌسي ايي تيواضاى تِ ضغيان ّااي زضهااًي

ّوؿَ هكرم وطزًس وِ هتغيطّاي شٌّي هاًٌاس اؾتمااز

تَنيِ قسُ اؾد=.<25

لَي تِ ذَزواضآهسي تطًاهِ ّا زض آيٌسُ ٍ ذَـ تيٌي زض

)et al

ٍيلس زض ايي ظهيٌِ هؿتمس اؾد وِ زاقاتي هاسيطيد

چكن اًساظ ظًسوي تا ضاضي تَزى اظ ضاتطِ پعقه ٍ تيواض

ؾتهد تْتط ٍ پيكگيطي ٍ وٌتط هٌاؾة تط تيواضيّااي

ٍ وٌتااط تْتااط  HAba1cزض ّااط زٍ ًااَؼ زياتااد ّوااطاُ

ٍاتؿتِ تِ ؾاثه ظيؿاتي (هاًٌاس ًااضاحتيّااي للثاي-

هي تاقس = .<33افطاز ذَزواضآهس ٍ زاضاي تطًاهِ ،تْتاط اظ

ؾطٍلي ،زياتد) تِ ايي تؿتگي زاضز وِ ضٍـ ّاي هماتلِ

هسيطيد تيوااضي ذاَز تطهايآيٌاس ٍ زض ٌّگاام اًداام

تا ايي هؿائل تا چِ حس هيتَاًاس اضظـ ازضان قاسُ اظ

زؾتَضا

تْساقتي تِ ذَز تاٍض زاضًس وِ هايتَاًٌاس اظ

آيٌسُ ضا افعايف زّس = .<18تٌاتطايي هاثرطتطيي ضاُ تاطاي

زؾتَضا

پيطٍي وٌٌس ٍ ؾتهتي ذَز ضا حفع وٌٌس =.<8

واؾتي ؾثه ظيؿتي ًاؾالن تال تطزى اضظـ ظهاى آيٌاسُ

يافتِ ّاي خاًثي ًكاى زاز وِ تٌْا تيي ؾي ٍ پايثٌسي

ًؿثد تِ حا ًعز ايي تيواضاى اؾد .زض ايي ظهيٌِ هىَضز

تِ ضفتاضّاي ذَزهطالثتي ّوثؿاتگي هثثاد ٍ هؿٌاازاضي
7
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تيي لثلي ،تا هتغيط ٍاتؿتِ ٌَّظ ّوثؿتگي ًكاى هيزٌّاس.

)(McCord

زض پػٍّكي ّوؿَ تا يافتِّاي اياي پاػٍّف

بررسیرابطهبيهاوتظارگرايی(ارزشمىدیزمان)يميسانپايبىدیبهرفتارهایخًدمراقبتیدربيمارانديابتیوًعديم


طَض ًؿثي وٌتط قَز.

ظهاى اتتت تِ تيواضي تا ايي هتغيط ضاتطاِاي ٍخاَز

ًساضز .وطچِ ّط يه اظ ايي ؾَاهل تِ تٌْايي ًوايتَاًاس
تأريط ٍ تفاٍ

تط هيعاى پايثٌسي تِ ضفتاضّاي ذَزهطالثتي

سپاسگشار

زض ايي تيواضاى زاقتِ تاقٌس .اها خاًؿَى زض  2002هيعاى

ايي پػٍّف تا حواياد هاالي ،هطواع تحميماا

پايثٌسي ضا زض ًَخَاًاى ووتط اظ وَزواى واعاضـ واطز

اًؿاًي ؾتهد زاًكىسُ هسيطيد ٍ اطتؼ ضؾاًي زاًكگاُ

لثلي ًكاى زازُ اًس وِ تيي ظًااى

ؾلَم پعقىي انفْاى اًدام قس وِ تاسيي ٍؾايلِ اظ آى

ٍ هطزاى اظ لحاظ هيعاى پايثٌسي تِ ضفتاضّاي ذَزهطالثتي

هطوع ،لسضزاًي هي قَزًَ .يؿاٌسواى همالاِ ّوچٌايي اظ

ٍخَز زاضز = ٍ <34وٌتط تْتط ولؿيويه تا ؾاي،

واضوٌاى هطوع غسز ٍ هتاتَليؿن نسيمِ طااّطُ انافْاى

=ّ .<23وچٌيي تحميما
تفاٍ

زضآهس ٍ هيعاى تحهيت

ّوثؿتِ هيتاقس =.<35

ذهَنا خٌاب زوتط اهيٌي ٍ ذاًن هيطظايي ووا تكاىط

ّط اًؿاًي تا لطؽ ًػاط اظ ٍضاؽ هعاخاي ذاَز ،تاِ
تطًاهِضيعي تطاي آيٌسُ ٍ تطثيك زازى ذَز تاا اّاسا

ؾلاَم

ضا زاضًس.

ٍ

اضظـ ّايف ًياظ زاضز اها تيواضي هعهٌاي هاًٌاس زياتاد

هٌاتغ

هي تَاًس خْدويطي تِ ؾَي حا ٍ اوٌاَى ضا تاط فاطز
تحويل وٌس ٍ تَاًايي تطًاهِضيعي ٍ تتـ ٍ وَقف ٍي

 .1كاسپر ،ال .دويس( .)1334اصًل طب داخلي َاريسًن (.)2005
ترجمٍ باقر الريجاوي ي ديگران .تُران :اوتشارات تيمًرزادٌ.
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ٍخَز زاضز ٍ تيي ؾايط هتغيطّا ًػيط :هياعاى تحهايت ،
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