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Abstract
Background and Objectives: Non-adherence to treatment in elderly
diabetics is associated with several problems. Existing studies have
been less addressed the dimensions of treatment adherence in this
population. This study examines the relationship between health
literacy of elderly diabetics and adherence to treatment.
Methods: : This descriptive-analytical study was conducted among 375
randomly selected elderly members of Babol Diabetes Association.
Data collection instruments included demographic sheet, abbreviated
mental test score, and questionnaires for health literacy of Iranian
adults and treatment adherence. The data were analyzed by Chi-square,
Pearson correlation coefficient, and regression test using version 22 of
SPSS software.
Results: A significant correlation was found between health literacy
and gender (P=0.003). The level of health literacy was higher among
the highly educated male elderly (P<0.001) as well as among
employees and retirees (P=0.003). The people over the age of 70 had
lower health literacy (P=0.004). There was no significant relationship
between health literacy and marital status (P=0.14) as well as health
literacy and duration of illness (P=0.19). The treatment adherence was
above-average in 99.2% of the elderly. There was a significant
relationship between health literacy and adherence to treatment
(P<0.001, r=0.21). The regression analysis also showed that the rate of
adherence to treatment increased with improvement in health
literacy.(P <0.001, β=0.08).
Conclusion: Our results showed that N-acetyl-cysteine could reduce
the disruptive effects of the freezing-thawing process.
Keywords: Health Literacy; Aging; Treatment Adherence and
Compliance; Diabetes Mellitus.
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ارتباط سواد سالمت سالمندان مبتال به دیابت با تبعیت از درمان در شهرستان بابل سال
1399
عبداله گلی روشن
1

کارشناسي ارشد پرستاری سالمندی،

دانشكده پرستاری و مامایي  ،دانشگاه
شاهد ،تهران ،ایران.

*2

 ،1سیده نوابه حسین خانی

 ،رضا نوروززاده

3

چکیده
زمینههه و هههد  :امروزه انجماااد مااایع مناي انسان نااهتنهااا برای افزایﺶ موفﻘیت روشهای کمﻚ
باروری مااورد نیاااز ماايباشااد بلكااه بانﻚ اسﭙرم برای مردان در مﻌرض شیميدرماني ،رادیوتراپي،

مربي گروه پرستاری ،دانشكده

ﺟراﺣي و نﻘایص انزالي به ﻃور مﻌمول انجام ميشود .در این راستا ،مطالﻌه ﺣاضار باا هادب بررساي

پرستاری و مامایي ،دانشگاه شاهد،

اثر ان-استیل سیستئین بر کیفیت پارامترهای اسﭙرم انسان و میزان آسیب Deoxyribonucleic ( DNA

تهران ،ایران.

 )acidدر نمونههای اسﭙرم منجمد-ذوب شده افراد آستنوزواسﭙرمي صورت گرفت.

2

استادیار گروه پرستاری ،دانشكده

روش بررسی :در این مطالﻌه  20فرد آستنوزواسﭙرمي مراﺟﻌهکننده به مرکز درمان ناباروری

پرستاری و مامایي ،دانشگاه شاهد،

ﺟهاد دانشگاهي قم در سه گروه (کنترل) ،اتجماد ،انجماد  +ان-استیل سیستئین ( 1میليگرم بر

تهران ،ایران.

میليلیتر) مورد ارزیابي قرار گرفتند .پارامترهای اسﭙرمي ،قابلیت ﺣیات و شكست  DNAبه ترتیب

3

با استفاده از دستورالﻌمل سازمان ﺟهاني بهداشت (  )WHO: World Health Organizationدر
سال  ،2010رنگآمیزی ائوزین-نیگروزین و استفاده از کیت ( SCD
*

Sperm Chromatin

 )dispersionدر هر سه گروه ارزیابي شدند .تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمونهای

نویسنده مسئول مكاتبات:

سیده نوابه حسین خانی؛ گروه
پرستاری ،دانشكده پرستاری و مامایي،

 ONE Way ANOVAو تﻌﻘیبي توکي صورت گرفت .تفاوت میانگینها در سطح ()P<0/05
مﻌنادار در نظر گرفته شد.
یافتهها :فرایند انجماد ،کاهﺶ پارامترهای ﺣرکتي را به دنبال داشت و افزودن آنتياکسیدان ان-

دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.

استیل سیستئین باعث بهبود میزان تحرک ،مورفولوژی و قابلیت ﺣیات اسﭙرمها شد .افزودن ان-

آدرس پست الكترونیكي:
navabehhosseinkhani@yahoo.com

استیل سیستئین به محیط فریز اسﭙرم ميتواند موﺟب کاهﺶ میزان آسیب  DNAگردد (.)P<0/05
نتیجهگیری :نتایج نشان دادند که ان-استیل سیستئین ميتواند اثرات مخرب ناشي از فرایند

تاریخ دریافت1399/12/08 :

انجماد-ذوب را کاهﺶ دهد.

تاریخ پذیرش1400/01/22 :

کلیدواژهها :اسﭙرم ان-استیل سیستئین آسیب .DNA
لطفاً به این مﻘاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Goli Roshan A, Hosseinkhani SN, Norouzadeh R. The Relationship between Health
Literacy of Elderly Diabetics and Adherence to Treatment, Babol, Iran, 2021. Qom
]Univ Med Sci J 2021;14(12):70-80. [Full Text in Persian
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ارتباط سواد سالمت سالمندان مبتال به دیابت با تبعیت از درمان

مقدمه

تعریف سازمان بهداشت جهاني ،تبعیت را ميتوان میزان انجام

بهبود شرایط زندگي و امید به زندگي ،منجر به افزایش جمعیت

رفتار فرد شامل :مصرف دارو ،رعایت رژیم غذایي و یا اجرای

سالمندان شده است ( .)1سازمان بهداشت جهاني اعالم کرده است

تغییر در شیوه زندگي مطابق با توصیههای ارائهشده توسط

سالمند شدن جمعیت ،یک چالش مهم در قرن  21به شمار ميآید

کارکنان مراقبت از سالمت بیان کرد ( .)17عدم تبعیت به

( .)2رشد جمعیت باالی  60سال در ایران %2/5 ،برآورد شده است

رژیمهای درماني ،مشكل شایعي در بیماران دیابتي نوع دو ( )18و

( .)3همچنین علت توجه همهجانبه سیاستگزاران نظام سالمت به

بعد از اختالالت رواني بهعنوان دومین دلیل بستری شدن این

سالمندان به این دلیل ميباشد که این افراد همواره با مشكالت

بیماران محسوب ميگردد ( .)19،20عدم تبعیت از رژیم درماني

متعدد سالمت و هزینههای فراوان بهداشتي  -درماني دست به

در بیماران دیابتیک ،با هزینههای درماني باال ،تعداد زیاد

گریبان هستند ( .)4یكي از مشكالت مهم سالمندان ،ابتال به

ویزیتهای پزشک و افزایش قابلمالحظه موارد مرگ همراه

بیمارهای مزمني است که عملكرد سالمندان را محدود ميکند

است ( .)21در مطالعهای مشخص گردید  4-31درصد از بیماران

()5؛ ازجمله دیابت که به دلیل عوامل پیچیده ،بهبودی

دیابتي ،هرگز اقدام به تهیه داروهای تجویزشده خود نكرده و

غیرقابلپیشبیني و روند طوالني درمان ،ميبایست تحت

برخي دیگر نیز پس از تهیه دارو از مصرف آن خودداری

خودمراقبتي بسیار دقیق قرار گیرد ( .)6شیوع دیابت در سالمندی

ميکنند؛ بدین ترتیب شیوع عدم تبعیت از درمان بین -71

سه برابر سنین جواني بوده ( )7و دیابت کنترلنشده اغلب منجر به

18درصد گزارش شده است که این نتیجه ميتواند دلیلي جهت

عوارضي همچون بیماریهای قلبي ،سكته ،فشارخون باال ،نابینایي،

بستری شدن  %10سالمندان در بیمارستانها و  %32در خانه

بیماریهای کلیوی ،قطع عضو و عوارض روانشناختي نظیر

سالمندان باشد(.)22،23

افسردگي و کاهش کیفیت زندگي ميشود ( .)8در راستای

با توجه به مرور تحقیقات راجع به سالمندان مبتال به دیابت،

اهمیت آموزش در بیماریهای مزمني مانند دیابت؛ سازمان

اینگونه ميتواند نتیجه گرفت که عمده شواهد ،متمرکز بر

بهداشت جهاني آموزش در دیابت را مبنایي برای مدیریت بیماری

سنجش کیفیت زندگي مرتبط با سالمت این بیماران بوده و به

از طریق افزایش آگاهي ،تغییر در نگرش و رفتارهای خودمراقبتي

مسئله تبعیت از درمان در جمعیت سالمندان مبتال به دیابت بهعنوان

مطرح کرده است (.)9،10

یكي از مؤلفههای مهم کیفیت زندگي ،کمتر پرداخته شده است؛

یكي از متغیرهای تأثیرگذار بر میزان دانش و آگاهي بیماران از

لذا در این پژوهش سعي گردید تا ارتباط بین سواد سالمت

بیماری خود ،سواد سالمت است ( .)11سواد سالمت شامل

بیماران سالمند دیابتي نوع دو با تبعیت از درمان مورد بررسي قرار

مجموعهای از مهارتهای خواندن ،شنیدن ،تجزیه و تحلیل،

گیرد.

تصمیمگیری و توانایي بهکارگیری فعالیتهای مرتبط با سالمت
ميباشد ( .)12بسیاری از عواقب ناخوشایند مرتبط با سالمتي ،در

روش بررسی

نتیجه سواد سالمت ناکافي رخ ميدهند ( .)13سواد سالمت پایین

این پژوهش یک پژوهش مقطعي (توصیفي  -تحلیلي) است.

با نتایج نامطلوب بهداشتي ،رفتارهای بهداشتي زیانآور ،رضایت

جامعه بیماران را سالمندان دیابتي عضو انجمن غیرانتفاعي دیابت

کمتر بیمار و در برخي از موارد با مرگومیر باالتری همراه بوده

شهرستان بابل ،تشكیل ميدهند .معیارهای ورود به تحقیق شامل:

است ( .)14براساس مطالعهای در پنج استان ایران ،مشخص گردید

سن  60سال و باالتر ،سابقه ابتال به دیابت نوع دو حداقل به مدت

 %56/6افراد از سواد سالمت ناکافي برخوردار هستند ( .)15از

یک سال ،سكونت در شهرستان بابل حداقل از یک سال قبل و

طرفي ،یكي از رفتارهای مرتبط با بیماری که درمان موفقیتآمیز

معیار آخر اینكه اختالل شناختي واضح نداشته باشند.

بیماری را پیشبیني و از عوارض منفي ،همچنین شدت بیماری

در این مطالعه روش نمونهگیری بهصورت تصادفي بود و

ميکاهد ،تبعیت بیماران از رژیم درماني است ( .)16براساس

سالمندان در دسترس که تمایل به مصاحبه داشتند ،انتخاب
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ارتباط سواد سالمت سالمندان مبتال به دیابت با تبعیت از درمان

شدند .تعداد نمونه انتخابي برای پژوهش با استفاده از فرمول

شد .برای بررسي ارتباط بین دو متغیر کیفي (جنس ،شغل،

کوکران 341 ،سالمند ب رآورد شد که پس از اضافه کردن %10

تأهل) ،از آزمون کایاسكوئر یا کایدو استفاده گردید .در

ریزش احتمالي 375 ،نفر سالمند انتخاب شدند .از کل لیست

ادامه ،برای تعیین ضریب همبستگي متغیرهای خطي ،آزمون

اعضای انجمن مشتمل بر چند هزار نفر ،ابتدا سالمندان با ِرنج

پیرسون به کار برده شد .و در نهایت ،اثرات ابعاد یک متغیر

سني  60سال و باالتر انتخاب ،سپس با توجه به لیست مذکور،

کمّي خطي مثل سواد سالمت و تبعیت از درمان بر روی ابعاد

نمونهگیری انجام گرفت.

متغیر خطي دیگر همچون سواد سالمت و تبعیت از درمان به

 .ابزار پژوهش شامل چهار پرسشنامه:

کمک آزمون رگرسیون بررسي گردید .پس از جمعآوری

الف) برگه اطالعات دموگرافیک شامل :سن ،جنس ،میزان

اطالعات و ثبت آن ها در رایانه ،تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده

تحصیالت ،شغل ،وضعیت تأهل و مدت بیماری دیابت نوع دو؛

از نرم افزار SPSSنسخه 22انجام گرفت

ب) آزمون کوتاهشناختي ( Abbreviated Mental Test

یافتهها

 ،)Scoreکه نسخه فارسي پرسشنامه کوتاه شده شناختي توسط

در این تحقیق ،تعداد  375نفر از سالمندان دیابتیک در مطالعه

فروغان و همكاران (سال  )1393در سالمندان اعتبارسنجي شد و

شرکت داده شدند .دامنه سني سالمندان مورد بررسي  60-85سال

روایي و پایایي آن قابلقبول ميباشد ( =0/76ضریب آلفای

با میانگین سني  65/42±4/88سال بود 129 .نفر ( )%34/4مرد و

کرونباخ) همچنین نقطه برش نمره  7تعیین شده است (.)24

 246نفر ( )%65/6زن بودند 262 .نفر ( )% 69/9تحصیالت

ج ) پرسشنامه سنجش سواد سالمت جمعیت شهری ایران

زیردیپلم 60 ،نفر ( )% 16دیپلم و  53نفر ( )% 14/1تحصیالت

( )Health Literacy for Iranian Adults؛ این پرسشنامه

دانشگاهي داشتند .بیشتر افراد 220 ،نفر ( )%58/7خانهدار و  67نفر

توسط منتظری و همكاران در پنج گویه به ترتیب :گویه

( )%17/9بازنشسته بودند 336 .نفر ( )%89/6متأهل 8 ،نفر مجرد

دسترسي ( 6سؤال) ،گویه مهارت خواندن ( 4سؤال) ،گویه فهم

( )%2/1و  30نفر ( )%8از آنها همسرشان فوت شده بود .میانگین

( 7سؤال) ،گویه ارزیابي ( 4سؤال) و گویه تصمیمگیری و

سالهای بیماری افراد 13/62±8/20سال برآورد شد .کمترین

کاربرد اطالعات سالمت ( )12سؤال برای جامعه ایران

مقدار سالهای بیماری ،یک سال و بیشترین آن  42سال به دست

روانسنجي و پایایي شد (.)25

آمد .بررسي نمره پرسشنامه کوتاهشده شناختي نشان داد  77نفر

د) پرسشنامه تبعیت از درمان مدانلو شامل  40سؤال در حیطههای

( )%20/5نمره  72 ،7نفر ( )%19/2نمره  113 ،8نفر ( )%30/1نمره

اهتمام در درمان ( 9سؤال) ،تمایل به مشارکت در درمان (7

 ،9همچنین  113نفر ( )% 30/1نمره  10یا کامل را کسب کردهاند.

سؤال) ،توانایي تطابق ( 7سؤال) ،تلفیق درمان با زندگي (5

از تعداد افرادیکه نمره  7را کسب کردند  %98/7آنها در تكرار

سؤال) ،چسبیدن به درمان ( 4سؤال) ،تعهد به درمان ( 5سؤال) و

آدرس %96/1 ،در سال تولد و  %54/5در برعكس شمردن اعداد

تدبیر در اجرای درمان ( 3سؤال) ميباشد ( .)26برای شروع کار،

از  20دچار مشكل بودند .افرادیکه نمره  8را کسب کردند

ابتدا پژوهشگر و یا پرسشگر آموزشدیده به محل انجمن و یا به

 %94/4در تكرار آدرس %52/8 ،در سال تولد و  %16/7در بیان

منزل و محل کار ،همچنین هر مكان مورد توافق با سالمند

سال رخداد انقالب ،مشكل داشتند .سالمنداني که نمره  9گرفتند

مراجعه و پس از توضیحات کافي در مورد روش پر کردن

 %94/7در تكرار آدرس %2/7 ،در سال تولد و  %0/9در ذکر شغل

پرسشنامهها ،بر تكمیل با حوصله و صادقانه پرسشنامه به

یا نسبت دو نفر از اطرافیان دچار مشكل بودند .بیشترین راههای

آزمودنيها تأکید گردید؛ درصورتيکه سالمند بيسواد و یا کم

کسب اطالعات مربوط به سالمت و بیماری ،پرسش از پزشک و

سواد بود ،آیتمهای پرسشنامه بهوسیله پژوهشگر و یا پرسشگر

کارکنان بهداشتي و درماني تعداد  316نفر ( ،)% 84/3و رادیو و

آموزشدیده سؤال ميشد و پاسخهای اخذشده در پرسشنامهها

تلویزیون  222نفر ( )%59/2و کمترین میزان آن مربوط به تلفن

وارد ميگردید .سطح معنيداری ،کمتر از  0/05در نظر گرفته

گویا و اظهار بياطالعي با  4مورد ( )% 1/1گزارش شد.
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عبداله گلي روشن و همكاران

ارتباط سواد سالمت سالمندان مبتال به دیابت با تبعیت از درمان

در بررسي میزان سواد سالمت سالمندان مبتال به دیابت ،بیشترین

بُعد مهارت خواندن ( ،)%58/7بُعد فهم ( )%38/7و در بُعد ارزیابي

میانگین مربوط به بُعد تصمیمگیری و رفتار ( )77/95± 19/84و

( )%47/5مربوط به سطح ناکافي بود .در بُعد تصمیمگیری نیز

کمترین مقدار مربوط به بُعد مهارت خواندن با میانگین 35/88

بیشترین فراواني مربوط به بُعد عالي ( ،)%48/3گزارش شد (جدول

 51/51±گزارش شد .بیشترین فراواني در بُعد دسترسي (،)%38/1

شماره .)1

جدول شماره  :1میانگین امتیاز (از  )100و سطح سواد سالمت به تفكیک ابعاد سواد سالمت
میانگین

ناکافی

نه چندان کافی

کافی

عالی

حیطه سواد سالمت

(انحراف معیار)

(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

دسترسی

59/22±01/73

(143)38/1

(73)19/5

(65)17/3

مهارت خواندن

51/35±51/88

(220)58/7

(10 )2/7

(42)11/2

(103)27/5

فهم

(±99/63)27/29

(145)38/7

(47)12/5

(62)16/5

(121)32/3

(94 )25/1

ارزیابی

52/25±25/3

(178)47/5

(76)20/3

(87)23/2

(34)9/1

تصمیمگیری و رفتار

77/19±95/84

(40)10/7

(39)10/4

(115)30/7

(181)48/3

سواد سالمت کل

60/21±94/27

(120)32

(96)25/6

(89)23/7

(70)18/7

بین سواد سالمت و جنسیت ،ارتباط معنيداری مشاهده گردید ()p=0/003؛ بهطوریكه مردان دارای سطح سواد سالمت بیشتری بودند و افراد با
سطح تحصیالت باالتر نیز بهطور معنيداری از سطح سواد سالمت بیشتری برخوردار بودند ( .)p>0/001افراد کارمند و بازنشسته نسبت به سایر
افراد پژوهش ،سطح سواد باالتری داشتند که این اختالف معنيدار بود ( .)p=0/003همچنین سالمندان با سن باالتر از  70سال ،بهطور
معنيداری از سطح سواد پایینتری برخوردار بودند ( ،)p=0/004اما وضعیت تأهل ( )p=0/14و مدت بیماری ( )p=0/19افراد با سطح سواد
سالمت ،ارتباط معنيداری را نشان نداد (جدول شماره .)2
جدول شماره  :2میزان سواد سالمت برحسب ویژگیهای جمعیت شناختی افراد مورد مطالعه
ناکافی

نه چندان کافی

کافی

عالی

(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

(29)22/5

(29)22/5

(42)32/6

(29)22/5

زن

(91)37

(67)27/2

(47)19/1

(41)16/7

زیر دیپلم

(115)43/9

(85)32/4

(44)16/8

(18)6/9

دیپلم

(4)6/7

(5)8/3

(27)45

(24)40

دانشگاهي

(1)1/9

(6)11/3

(89)34

(28)52/8

خانه دار

(95)43/2

(65)29/5

(36)16/4

(24)10/9

آزاد

(11)27/5

(9)22/5

(9)22/5

(11)27/5

کارمند

(1)3/8

(6)23/1

(13)50

(6)23/1

بازنشسته

(4)6

(8)11/9

(26)38/8

(29)43/3

کشاورز

(5)35/7

(7)50

(2)14/3

(0)0

مجرد

(6)75

(1)12/5

(1)12/5

(0)0

متاهل

(107)31/8

(84)25

(81)24/1

(64)19

همسر فوت شده

(7)23/3

(11)36/7

(6)20

(6)20

65-60

(63)28

(56)24/9

(56)24/9

(50)22/2

70-66

(33)30/3

(33)30/3

(25)22/9

(18)16/5

بیشتر از 70

(24)58/5

(7)17/1

(8)19/5

(2)4/9

5-0

(26)39/4

(14)21/2

(18)27/3

(8)12/1

10-6

(30)28/6

(26)24/8

(24)22/9

(25)23/8

20-10

(46)34/6

(37)27/8

(31)23/3

(19)14/3

بیشتر از 20

(14)26/9

(13)25

(9)17/3

(19)30/8

متغیر
جنس

مرد

تحصیالت

شغل

تأهل

سن

مدت بیماری

*آزمون کایدو
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*p-value

0/003
>0/001

0/003

0/14

0/004

0/19

عبداله گلي روشن و همكاران

ارتباط سواد سالمت سالمندان مبتال به دیابت با تبعیت از درمان

طبق نتایج ،در بررسي ابعاد میزان تبعیت از درمان سالمندان مبتال به

جدول شماره  :4میانگین تبعیت از درمان سالمندان مبتال به دیابت

دیابتتت ،بیشتتترین میتتانگین مربتتوط بتته حیطتته اهتمتتام در درمتتان

(از )100

( )82/13±10/59و کمترین مقدار مربوط به حیطه تدبیر در اجرای
درمتتتان ( )27/48±22/69بتتتود .میتتتانگین تبعیتتتت از درمتتتان نیتتتز

میزان تبعیت از

فراوانی

درصد

ضعیف

0

0

-

متوسط

3

0/ 8

44/79±5/07

خوب

323

86/1

64/71±5/66

بسیار خوب

49

13/1

80/93±6/19

جمع کل

375

100

66/64±8/22

درمان

 66/8±64/22محاسبه گردید (جدول شماره .)3
جدول شماره  :3میانگین حیطههای تبعیت از درمان سالمندان
مبتال به دیابت (از )100

میانگین±انحراف
معیار

میانگین±انحراف معیار

حیطه
اهتمام در درمان

82/10±13/59

تمایل به مشارکت در درمان

81/29±12/28

توانایی تطابق

78/0±15/74

تلفیق درمان با زندگی

78/01±13/99

چسبیدن به درمان

80/36±17/62

تعهّد به درمان

39/26±18/34

تدبیر در اجرای درمان

27/48±22/69

تبعیت از درمان

66/64 ±8/22

نتایج تحلیل همبستگي پیرسون نشان داد در بررسي ارتباطي بین
سواد سالمت سالمندان مبتال به دیابت با تبعیت از درمان ،بیشترین
همبستگي بین تصمیمگیری و کاربرد اطالعات سالمت و تبعیت از
درمان ( )r=0/53 ،p>0/001و کمترین همبستگي بین تمایل به
مشارکت در درمان و مهارت خواندن ( )r=0/08 ،p=0/12بوده
است .همچنین همبستگي بین تبعیت از درمان و سواد سالمت

بهطورکلي %86/1 ،از افراد تبعیتت درمتان ختوب و  %13/1تبعیتت

( )r=0/21 ،p>0/001مشاهده گردید .با توجه به اینكه ضریب

درمان بسیار خوب داشتند و  %99/2از افراد ستالمند تحتت مطالعته

همبستگي مثبت به دست آمد؛ مشخص گردید با افزایش سواد

نیز تبعیت درمان آنها از میزان متوسط باالتر گزارش شد (جتدول

سالمت ،میزان از تبعیت از درمان نیز افزایش ميیابد (جدول

شماره .)4

شماره .)5
جدول شماره  :5همبستگی بین مؤلفههای سواد سالمت و تبعیت از درمان در سالمندان مبتال به دیابت

خرده مقیاس

دسترسی

اهتمام در درمان

مهارت

فهم

ارزیابی

خواندن

تمایل به مشارکت در
درمان
توانایی تطابق
تلفیق درمان با زندگی
چسبیدن به درمان
تعهّد به درمان
تدبیر در اجرای درمان
تبعیت از درمان کل

تصمیم گیری و کاربرد

سواد سالمت کل

اطالعات سالمت

0/ 3

0/21

0/30

0/36

0/52

0/40

P>0/001

P>0/001

P>0/001

P>0/001

P>0/001

P>0/001

0/17

0/08

0/18

0/23

0/35

0/21

p=0/001

P=0/12

P=0/001

P>0/001

P>0/001

P>0/001

0/36

0/26

0/36

0/43

0/61

0/47

P>0/001

P>0/001

P>0/001

P>0/001

P>0/001

P>0/001

0/11

0/12

0/14

0/23

0/28

0/21

P=0/03

P=0/01

P=0/007

P>0/001

P>0/001

P>0/001

0/32

0/21

0/34

0/39

0/53

0/42

P=0/03

P>0/001

P>0/001

P>0/001

P>0/001

P>0/001

-0/35

-0/21

-0/25

-0/28

-0/46

-0/36

P>0/001

P>0/001

P>0/001

P>0/001

P>0/001

P>0/001

-0/32

-0/16

-0/24

-0/26

-0/43

-0/33

P>0/001

P=0/002

P>0/001

P>0/001

P>0/001

P>0/001

0/09

0/10

0/23

0/23

0/28

0/21

P=0/07

P=0/04

P>0/001

P>0/001

P>0/001

P>0/001
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عبداله گلي روشن و همكاران

ارتباط سواد سالمت سالمندان مبتال به دیابت با تبعیت از درمان

در نتایج رگرسیون خطي گام به گام برای میزان پیشتگویي تبعیتت

 .)p>0/001همچنین سواد سالمت کل نیز توانست  %4از واریانس

از درمان بهوسیله ابعاد ستواد ستالمت در متدل نهتایي ،تنهتا متغیتر

را پیشبیني کند که نشان داد با افزایش متغیر سواد سالمت ،تبعیت

تصمیمگیری معنيدار شد و در مدل باقي ماند کته توانستت  %8از

از درمتتتان بتتتهطور معنتتتيداری افتتتزایش یافتتتته استتتت (،β=0/08

واریتتتانس را پیشبینتتتي کنتتتد و مشتتتخص گردیتتتد بتتتا افتتتزایش

( ) p>0/001جدول شماره .)6

تصمیمگیری ،میزان تبعیت از درمان نیز افزایش ميیابتد (،β=0/12
جدول شماره  :6خالصه نتایج تحلیل گام به گام جهت پیشبینی تبعیت از درمان
متغیر

مقدار t

ضرائب
استاندارد نشده

pvalue

R

r2

استاندارد شده

β

انحراف استاندارد

B

تصمیمگیری

0/12

0/02

0/28

5/66

>0/001

0/28

0/08

سواد سالمت

0/08

0/02

0/21

4/08

>0/001

0/21

0/04

بحث

سالمت سالمندان مرد ،پایینتر از زنان سالمند است که نتیجته ایتن

نتایج این مطالعه نشان داد بتین ستواد ستالمت و جنستیت ،ارتبتاط

قسمت از پژوهش با نتتایج مطالعته حاضتر همستو نبتود .در بختش

معنيداری وجود دارد .در پژوهش حاضر ،متردان از ستطح ستواد

دیگتتری از ایتتن تحقیتتق نیتتز ستتالمنداني کتته یتتک تتتا شتتش ستتال

ستالمت بیشتتری برختتوردار بودنتد ،همچنتتین افرادیکته از ستتطح

تحصیالت داشتند ،از سالمندان با تحصیالت باالتر از ستطح ستواد

تحصیالت باالتری برخوردار بودند؛ بهطور معنيداری سطح ستواد

پایینتری برخوردار بودند ،کته ایتن بختش از یافتتهها در راستتای

سالمت آن ها بیشتر بود .افراد کارمنتد و بازنشستته نستبت بته ستایر

تحقیق حاضر بتود ( .)29نتتایج پتژوهش مطالعته حاضتر در مؤلفته

افراد پژوهش نیز سطح سواد بتاالتری را نشتان دادنتد و افرادیکته

تبعیت از درمان نشتان داد  %86/1از افتراد تبعیتت درمتان ختوب و

سن بتاالتر از  70ستال داشتتند؛ بتهطور معنتيداری از ستطح ستواد

 13%/1تبعیت درمان بسیار خوب داشتهاند و بتهطورکلي  %99/2از

پایینتری برخوردار بودند .همچنین وضعیت تأهل و مدت بیماری

افراد سالمند تحت مطالعه ،تبعیتت درمتان آنهتا از میتزان متوستط

افتراد بتتا ستتطح ستواد ستتالمت ،ارتبتتاط معنتيداری را نشتتان نتتداد.

باالتر بوده است .نتایج پژوهش ستاکني و همكتاران (ستال )1398

درمطالعه فرقاني و همكاران (سال  )1399با عنوان "بررسي ارتبتاط

نیز نشان داد عدم تبعیت از درمان در بسیاری از اختالالت موجتب

سواد سالمت با رفتارهتای ختودمراقبتي در ستالمندان دیتابتي نتوع

صدمات جبرانناپتذیری ميشتود .بنتابراین کودکتان ،ستالمندان و

دو" که در شهر فریمان انجام گرفت ،نتایج نشان داد زنان ستالمند

بیماران با مشكالت روانشتناختي ،ازجملته گروههتایي هستتند کته

و دیگر سالمندان با سطح تحصیالت کمتر ،از میزان سواد ستالمت

میزان تبعیت از درمتان در میتان آنهتا پتایین بتوده استت ( .)30در

کمتتتری برخوردارنتتد ( . )27همچنتتین نتتتایج پتتژوهش بتتتولي و

پژوهش  Gomesو همكاران (ستال  )2020بتا عنتوان "متدیریت و

همكاران (سال  )1399در یک تحلیتل متروری مطالعتات پیرامتون

پیگیری روزانه داروهتا در ستالمندان چنتد پزشتكي :یتک مطالعته

سواد ستالمت ،نشتان داد میتانگین نمتره ستواد ستالمت بهصتورت

مقطعي در پرتغال" .اطالعات مربوط به برنامه روزمتره و متدیریت

معنيداری در سالمندان مرد ،افتراد بازنشستته ،افتراد ستاکن شتهر،

داروهایي که ميتوانند برای توسعه استتراتژیهای آموزشتي مفیتد

افراد با میزان تحصتیالت بتاالتر و دارای وضتعیت اقتصتادی بهتتر،

باشند با تمرکز بر ستواد ستالمت و بهبتود تبعیتت از دارو در افتراد

بیشتر از سایرین است که با نتایج مطالعه حاضتر همختواني داشتت

سالمندی که در خانه اقامت دارند و همزمان از درمان دارویي چند

()28؛ البته  Qinو همكاران (سال  )2016در یک مطالعه مقطعي بر

پزشک استفاده ميکنند را نشان داد .نتایج بدین صتورت بتود کته

روی ستتالمندان روستتتایي در چتتین مشتتاهده کردنتتد ستتطح ستتواد

 47%/7از سالمندان اصالً از اصول درمتاني تبعیتت نميکردنتد کته
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عبداله گلي روشن و همكاران

ارتباط سواد سالمت سالمندان مبتال به دیابت با تبعیت از درمان

این یافته با نتیجه مطالعه حاضر در قسمت تبعیت از درمان مغتایرت

افزایش فعالیتهای خودمراقبتي در این سالمندان توأم است (.)35

داشت ( .)31در پژوهش قانعي قشالق و همكاران (سال  )1397نیز

نتایج پژوهش  Hussainو همكاران (سال  )2019بتا عنتوان "تتأثیر

با عنوان بازدارندهها و تسهیلکنندههای تبعیت ازرژیمهای درماني

سواد ستالمت بتر تبعیتت از مصترف دارو در زنتان مستن مبتتال بته

در بیماران دیابتي نوع دو( :یک مرور یکپارچه و مترور 53مقالته

دیابت نوع  2در پاکستان" نشان داد افراد با سواد سالمت کافي در

مرتبط) مشخص گردید افسردگي ،مشكالت مالي ،تجربه عوارض

مقایستته بتتا افتتراد بتتا ستتواد کتتم ،بیشتتتر مصتترف دارو را بتته ختتاطر

دارویي و بیماری ،مشكالت حافظه ،مصرف همزمان چنتدین دارو

ميآورنتتد و بتتدون نظتتارت پزشتتک در دوز دارو تغییتتری ایجتتاد

و پیچیده بودن رژیمهای درماني ،از مهمترین بازدارندههای تبعیت

نميکنند ( .)36نتایج پژوهش متذکور همستو بتا یافتتههای مطالعته

از رژیم درماني بیمتاران دیتابتي ميباشتد ( .)32در نتتایج پتژوهش

حاضر ،مؤید این مسئله است که با افتزایش ستواد ستالمت ،میتزان

 Smajeو همكاران (سال  )2018با عنوان "عوامل مرتبط با تبعیتت

تبعیت سالمندان از رژیم درماني باالتر ميرود.

دارو در بیماران مسن :یک بررسي متنظم" کته از مطالعته مجمتوع

محقق در زمان نمونهگیری با اپیدمي بیماری کرونا مواجته گردیتد

 25نشریه به دست آمد مشتخص گردیتد بررستي مكترر داروهتا و

که البته مخاطرات این بیماری بیشتر متوجه سالمندان عزیز کشتور،

افزایش دانش در مورد هدف از دریافت این داروها با تبعیت مثبت

بهخصوص سالمندان مبتتال بته دیابتت بتود؛ بنتابراین دسترستي بته

از طرف بیمار همتراه استت .عوامتل مترتبط بتا تبعیتت ضتعیف در

سالمندان دیابتي را برای نمونهگیری بسیار دشوار ميکرد.

مصتترف داروهتتا عبتتارت بودنتتد از :چنتتد شتتكلي بتتودن داروهتتای
مصترفي ،اختتالل شتناختي ستالمند ،رژیمهتای پیچیتده درمتاني از

نتیجهگیری

طرف پزشک تجویزکننده چندگانته دارو و مشتكالت مربتوط بته

در نتایج مطالعه حاضر مشاهده گردیتد میتان مؤلفتههای تبعیتت از

ذخیره دارو و فرموالستیون داروهتا ( .)33نتتایج پتژوهش متذکور

درمان ،بیشترین همبستگي بین مؤلفتههای تصتمیمگیری و کتاربرد

همستتو بتتا یافتتتههای مطالعتته حاضتتر نشتتان داد بتتا افتتزایش دانتتش،

اطالعتتات ستتالمت و تبعیتتت از درمتتان و کمتتترین همبستتتگي بتتین

بهعبارتي سواد ستالمت میتزان تبعیتت از دارو و درمتان ستالمندان

مؤلفههای تمایل به مشارکت در درمان و مهارت خواندن ميباشد.

افزایش ميیابد .نتایج تحقیق  Bastaniو همكاران (ستال  )2020بتا

همان گونه که توضیح داده شد سواد سالمت با تبعیت از درمان در

عنوان "عوامل مؤثر بر تبعیت از دارو در افراد مستن :یتک مطالعته

سالمندان دارای دیابت نوع دو ،ارتباط تنگاتنگي دارد .نقتص ایتن

کیفي" .نیز نشان داد عوامل مختلف فردی و ختارجي ميتوانتد بتر

مؤلفه نیز باعث ضعف و ناکارآمدی عملكردی ستالمندان در کتل

پایبندی به دارو در سالمندان تأثیرگذار باشد .بتا توجته بته اهمیتت

مي شتتود .بتتا توجتته بتته گستتترش روزافتتزودن دیابتتت نتتوع دو در

این موضوع برای سالمتي در افتراد مستن و کتل جامعته ،تغییترات

سالمندان ،توجته هرچته بیشتتر بته افتزایش و ارتقتای میتزان ستواد

مثبتي برای متدیریت رونتد پیگیتری دارو الزم استت .برنامتهریزی

سالمت سالمندان از اهمیت باالیي برخوردار است.

اساسي و علمي ،مداخالت مناسب و همكاری همهجانبه بتین کلیته

لذا پیشنهاد ميشود مطالعاتي با حجم نمونه بزرگتر و محدوده

سطوح سیستم بهداشتي برای اجرای چنین تغییراتي ضروری است.
نتایج پژوهش مذکور همسو با یافتههای مطالعته حاضتر مؤیتد ایتن
مستتئله استتت کتته ازجملتته عوامتتل مختلتتف فتتردی ماننتتد داشتتتن
تحصیالت بتاال ميتوانتد در افتزایش تبعیتت از ایفتای نقتش کنتد
( .)34در پژوهش  Jeongو همكاران (سال  )2014باعنوان "تتأثیر
ستتواد ستتالمت و دانتتش دیابتتت بتتر فعالیتهتتای ختتودمراقبتي در
ستالمندان کمدرآمتتد کتترهای" مشتتخص گردیتتد دانتتش راجتتع بتته
دیابت ،فعالیت جسماني و تجربیات مربوط بته آمتوزش دیابتت بتا

جغرافیایي وسیعتر انجام گیرد؛ تا ادبیات متراکم و منسجمي
درخصوص نحوه بهکارگیری متغیرهای ذکرشده فراهم آید؛ به
عبارت دیگر ،در این پژوهش نمونهها از یک مرکز غیرانتفاعي که
شاید جامعیت کامل را در تعداد جمعیت و تنوع جغرافیایي نداشت
انتخاب شدند؛یعني عالوه بر انجمن مذکور درصورتيکه نمونهها
از مراکز درماني دولتي و خصوصي انتخاب ميشدند ،شاید نتایج
دیگری به دست ميآمد.
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