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 مقاله پژوهشي

 ت مزمن:رويكرد تكاملي راجرزيبه هپات مبتالماران يل مفهوم مراقبت از خود در بيتحل
 

 1يپور دهکرد حسن يعل

 

 09/05/9313تاريخ پذيرش  25/02/9313تاريخ دريافت 

 

 دهيچک

 يماار ياين ب، وجه به سير مزمن بيماري هپاتيتمراقبت از خود ارائه شد. با ت يه پرستارياز اجزاء نظر يکي عنوان به، مفهوم مراقبت از خود و هدف: نهيزم شيپ

، هاا  يژگا يومفهاوم مراقبات از خاود و شاناخت      يسااز  روشنن مطالعه يافراد مبتال داشته باشد. هدف از ا يزندگ کيفيت بر ابعاد مختلف ياديرات زيتأث تواند يم

 .باشد يمت مزمن يبه هپات مبتالماران يآن در ب يامدهايپندها و يشايپ

معيار هاي ورود باه  .نموده استاستفاده جهت تحليل مفهوم مراقبت از خود Rodgersدر اين مطالعه از رويکرد تحليل مفهوم تکاملي ر پژوهشگ :ها شرومواد و 

 يارر پرسات يا در ماورد مراقبات از خاود در پرساتاري و       1199تاا   9191 يهاا  ساا  باين   منتشرشده به زبان انگليسي مقاالت،کتب و اطالعات علمي مطالعه 

طاه  يدر ح سانسيل فوق نامه انيپاک يمقاله و  56 ، کتاب 1 در اين پژوهش هاي اطالعاتي علمي انتخاب شدند.  پايگاه با استفاده ازبود که  (...و يپزشک، ي)بهداشت

 انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. ير پرستاريپرستاري و  

، يخاودکنترل ، ت خاود يريهااي ماد   مفهومي با ماهيت فرايندي با ويژگاي  عنوان بهت يماران مبتال به هپاتيب مفهوم مراقبت از خود درنشان داد که نتايج  :ها افتهي

، يستم )منااب  کااف  ي( مربوط به سنفس اعتمادبه، ييمربوط به مددجو )خود کارا يندهايشاينجا شامل پيند در ايشاين سه نوع پي. همچنمي باشدآموزش و تعامل 

، مفهوم مراقبت از خود کاهش اساتر   يامدهايپن مطالعه يدر ا مراقبت )مشارکت( وجود دارد. دهندگان ارائه( و مربوط به يمل فرهنگو عوا ياجتماع يها شبکه

 بودند. يماريرش بيو پذ يماريبا ب يش سازگاريافزا، يش دانش و آگاهيافزا، يوه زندگير شييتغ، يت زندگيفيش کيافزا

ت مازمن  يا مااران مباتال باه هپات   يب مخصوصاًماران مزمن يسا  گذشته در ب 11ان داد که مفهوم مراقبت از خود در طو  ج مطالعه نشينتا: يريگ جهينتبحث و 

پرساتاران در   کاه  يحاو ن  باه ان ارتقااء دهناد   ينه مراقبت از خود جهت ماددجو يدانش خود را در زم يتوجه  قابل طور  به اند توانستهافته است و پرستاران يتکامل 

ن موضاوع منجار باه    يا ا جاه يدرنترناد  يمراقبت از خود را به عهده بگ يها گروهت يمسئول اند توانستهو  اند شده اثرگذار يا مالحظه قابلبه شکل  يمراقبت يها گروه

 شده است. يت دانش پرستاريتقو تاًينهاو  يار و استقال  حرفه پرستاريش اختيافزا

 تيهپات، رزراج يروش تکامل، ل مفهوميتحل، مراقبت از خود:ها دواژهيکل

 

 044-010 ص، 9313شهريور ، 51 يدرپ يپ، شماره ششم، دوره دوازدهم، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه
 

 ايران، شهرکرد يياهان دارويقات گيمرکز تحق، شهرکرد يدانشگاه علوم پزشک، دانشکده پرستاري و مامايي، گروه پرستاريآدرس مکاتبه:

 11933931116تلفن: 

Email: ali20121968@yahoo.com 

 

                                                 
 ايران، شهرکرد، شهرکرد يدانشگاه علوم پزشک، يياهان دارويقات گيمرکز تحق، دانشکده پرستاري و مامايي، پرستاري گروه، ارياستاد9

 مقدمه
اي از اختالالت کبدي با علل و شادت   هپاتيت مزمن مجموعه

ي کبادي  هاا  سالو  باشد که فرآيند التهاابي و نکاروز    يممتفاوت 

(. بيمااري  1, 9شود) يمحداقل به مدت شش ماه در بيماران ديده 

از مشاکالت بهداشاتي در    از انواع شاي  هپاتيت و يکي Bهپاتيت 

ي رسامي منتشرشاده در   ها گزارشباشد. بر اسا   يمسراسر دنيا 

ميليون نفر در سراسار   011شود که حدود  يممقاالت تخمين زده 

 ي مربوط باه ها گزارش(. 3باشند ) Bدنيا مبتال به بيماري هپاتيت 

شيوع اين بيماري در کشورهاي مختلف جهان تفااوت زياادي باا    

 7/1تاا   1/9از  Bکه شيوع بيماري هپاتيت  طوري ند. بهيکديگر دار

 (.0در نقاط مختلف جهان گزارش شده است )

باشاد کاه موجاب     يما يکي ديگر از انواع هپاتيات  Cهپاتيت 

تارين علتاي    ي شاC(. هپاتيت 6شود. ) يمهاي مزمن کبدي يماريب

است که موجب نارسايي کبد شده و بيماران نيازمند پيوناد کباد   

ميليون نفر در سراسر دنيا مبتال به  971(.در حدود 7, 5)شوند يم

 هستند. Cهپاتيت 
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 پور دهکردي علي حسن

 

 پرستاري و مامايي اروميه دانشکده مجله  3151شهريور، 95پي در پي ، مشششماره ، همددوازدوره  744

 يناش يرهايوم مرگدرصد  11ت موجب حداقل ين نوع هپاتيا

 6تاا   9ن ير و بيا متغيدر دن Cت يوع هپاتي(. ش9ت است )ياز هپات

 (.9مختلف گزارش شده است ) يکشورهادرصد در 

 تواناد  يميماار يايان ب ، با توجه به سير مزمن بيمااري هپاتيات  

(. 1افراد مبتال داشته باشد. ) يختلف زندگبر ابعاد م ياديرات زيتأث

ت بيماري و ين بيماران اطالعات بيشتري از وضعيلذا الزم است تا ا

خاود داشاته و تشاويو شاوند کاه مسائوليت        يمراقبت يها برنامه

 (.91رند. )يسالمتي خودشان را به عهده گ

از اجازاء   يکا ي عنوان  به 1توسط اورم، 9مفهوم مراقبت از خود

(. اورم انسان و محيط 99مراقبت از خود ارائه شد ) يستاره پرينظر

، ده دارد کاه در ايان واحاد   يو عق شناسد يميک واحد  عنوان  بهرا 

متقابل  راتيتأثديگر  يها انسانانسان و  نيچن همانسان و محيط و 

از خود نشان  ييرفتارها ها انسانده دارد ي(. اورم عق91بر هم دارند)

رفتاار   هاا  آنمراقبت از خاود اسات و باه     دهدهن نشانکه  دهند يم

 (.93) نديگو يم3مراقبت از خود

و  ياحساا  پاوچ  ، يافساردگ  ازجملاه ن عوامل رواني يهمچن

بساازايي باار  ريتااأث يارزشاا يبااو  يتيکفااا يباااحسااا  ، يهااودگيب

مراقباات از خااود داشااته و موجااب عاادم توجااه بااه  يهااا تياافعال

ج ي(. نتاا 95, 96)شاود  يما مراقبات از خاود در آناان     يهاا  تيفعال

ن يارتباط ب، يفرد يها يژگيوکه اعتقادات  دهند يممطالعات نشان 

مار از عوامل يب يو فرهنگ ياجتماع نهيزم شيپ، ماريبا ب يم درمانيت

 کاه  آنجا از (.97-91مراقبت از خود هستند) يرفتارهاار بر ذگريتأث

ت از طارف  يمشارکت و قبو  مسائول ، اصل مهم در مراقبت از خود

از اثارات ناامطلوب بيمااري هپاتيات را      ياري. بسا باشد يمماران يب

(. 19، 11نماود )  خودکنتر مراقبت از  يرفتارها لهيوس  به توان يم

 ياديت زيماران از اهميمراقبت از خود در اين ب يرفتارها جهيدرنت

 Bمااران مباتال باه هپاتيات     يب کاه  يطور به(. 11برخوردار است. )

 ييتواناا ، شيمراقبت از خود بر آساا  يها رتمهابا کسب  توانند يم

 (.11باشند ) رگذاريتأث يماريند بيو فرآ يعملکرد

–يکمبود امکانات بهداشات ، يحفظ سالمت يبرا ها انساناز ين 

هماه افاراد    يبارا  يعدم در دستر  باودن امکاناات کااف   ، يدرمان

منجر باه   يو درمان يخدمات مراقبت آور سرسام يها نهيهزجامعه و 

(. در طو  زماان باه   13به مفهوم مراقبت از خود شده است ) توجه

مراقبات   مفهوم شده است. يمفهوم مراقبت از خود توجهات متفاوت

و ، يتيخودهاادا، يخودمختاااراسااتقال  و  ياز خااود را بااه معناا 

و  ياقتصااد ، ياسا يکه عوامال س  اند کردهف يتعر يفرد ييپاسخگو

هيم اجازاء نظرياه هاا را    مفا (.10دارند ) ريتأثآن  يبر رو ياجتماع

                                                 
1Self care 
2Orem 
3Self care behavior 

ايجاد مي کنند و براي اين که يک نظريه تشکيل و به تکامل برسد 

براي پيشرفت هر ديسيپليني  (16) وجود مفاهيم ضروري مي باشد

 ، توسعه و تکامل مفهوم از اهميت ويژه اي بار خاوردار اسات.   بسط

(15). 

در پرساتاري باراي بسااط و توساعه مفاااهيم از رويکارد هااا و     

تحليل مفهوم پاياه  (. 16)ژي هاي متعددي استفاده مي شوداسترات

 ،از فرايند هاي ماوثر جهات ارزياابي    و اسا  نظريه پردازي و يکي

در تحليل مفهاوم مفااهيمي    توسعه تئوري و دانش پرستاري است.

. مشخص شده اند واضا  تار و قابال درر تار ماي شاوند       که قبالً

 بنا بر .حليل نشده اندپرستاري به وضوح ت بسياري از مفاهيم اصلي

تجزيه و تحليل مفاهيم منجر به ايان ماي شاود کاه در ماورد      اين 

در تحليل مفهوم تالش مي شاود تاا ابعااد     مفهوم خوب فکر کنيم.

تحليل مفهاوم   منطقي و روانشناسانه مفاهيم تعيين و تفسير شوند.

نه تنها بر روي تعااريف و معااني مفااهيم تاکياد دارد بلکاه علات       

 (.15) فاهيم را بحث و گفتگو مي کندتوسعه م

در علوم پرستاري تحليل مفهوم پايش نيااز توساعه و تکامال     

از طرفي اگر بخواهيم علوم پرساتاري را بوسايله    تحقيو مي باشد.

تحقيو و از طريو علمي و منطقي بساط و توساعه دهايم باياد از     

 .(17) تحليل مفهوم استفاده کنيم

روش  و رد اصااالت گراياايرويکاا در تحلياال مفهااوم بيشااتر از

مفهوم  تحليل. استفاده مي شود استقرايي براي روشن سازي معاني

 پرستاري،عملکرد  معاني روياجماع و اتفاق نظر بر  ايجادمنجر به 

 .شود مي پرستاريو تکامل و پژوهش در  توسعه دانش،

( 9171ن )يتاولم  يهاا  دگاهيا دشه در يشتر ريب ينگرش تکامل

 (.19( دارد )9159-9163ن )ينگنشتايو

بار روي مفااهيم و   ، Rodgersرويکرد تحليل مفهاوم تکااملي   

در ديادگاه   در بساط و گساترش داناش تاکياد دارد     کارکرد آنهاا 

چرخشي و گام به  مفاهيم به صورت استقرايي،،  Rodgers  تکاملي

معااني مفااهيم   همچنين در اين رويکارد   .گام به تکامل مي رسند

مان توسعه پيدا مي کنند و زمينه يا بافت ثابت نيستند و در طو  ز

معتقد اسات   Rodgersاجتماعي بر روي معاني مفاهيم تاثير دارد. 

که مفاهيم بايد به طور پيوسته اصالح شوند تا معااني مفياد تار و    

 (.11)روشنتر آنها آشکار گردد

مفهاوم مراقبات از خاود در     آشکار کاردن اين مطالعه با هدف 

تعيين ويژگاي هاا، پيشاايندها و    و  ت مزمنيتبه هپا مبتالماران يب

 . شدانجام پيامدهاي آن 
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 تحليل مفهوم مراقبت از خود در بيماران مبتال به هپاتيت مزمن: رويکرد تکاملي راجرز
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 ها روشمواد و 

 Rodgersاز رويکرد تکااملي تحليال مفهاوم     پژوهشدر اين  

هر چند شش مرحله براي مطالعه پيشنهاد شده است . شداستفاده 

معتقد است که اين فعاليت ها مي توانند همزمان باا   Rodgersاما 

تحليال مفهاوم راجارز    فرايناد  ، (9)جدو  شاماره   وندهم انجام ش

جهاات راجاارز  يتکااامل روشدر  .اساات يرخطااي چرخشااي و 

 انعطااف واضا  و  ، ساختارمند يروشاز  ها دادهآوري و تحليل  جم 

حرفاه  فرهنگاي   و از رويکرد استقرايي در زميناه اجتمااعي  و  ريپذ 

 .(11)هاي گوناگون استفاده مي شود

 

 ايند تحليل مفهوم تکاملي راجرزمراحل فر (:1جدول )

 ا جانشينيهاي همراه  و اصطالحات و واژه موردنظر. تعيين مفهوم 9

 آوري اطالعات ( جهت جم موردنظر. تعيين و انتخاب محدوده و قلمرو مناسب )مجموعه و نمونه 1

 منظور بههاي مرتبط  آوري داده . جم 3

 هاي مفهوم: ن ويژگييين و تبيتع-الف

 پيشايندها و پيامدهاي مرتبط با مفهوم(، يا رشته نيب، فرهنگي-اجتماعي  يرهايمتغ ازجمله)مفهوم  يا نهيزم يا  و مبانن اسييتع-ب

 هاي مفهوم بر ويژگي اطالعات مبتني . تحليل 0

 . در صورت امکان بيان مثا  متناسب با مفهوم6

 بيشتر مفهومتوسعه  جهتتحليل  علتها و  . تعيين فرضيه5

 

 :خاب نمونهانت  

. در (11، 19)باشاد   ماي  نظار  موردن مفهوم يين مرحله تعياول

شاد.   يت بررسا يا مفهوم مراقبت از خود در بافت هپات، اين تحقيو

ن يا باود کاه در ا   منتشرشده از مطالعات يريگ نمونهن مرحله يدوم

سا  اخير در مورد مراقبت از خود  11در  منتشرشدهمطالعه متون 

( مورد بررسي و ...و يپزشک، يبهداشت) يارپرستريدر پرستاري و  

، Rodgersتحليل دقيو قرار گرفات. بار اساا  رويکارد تکااملي      

 هاي اطالعاتي علمي پايگاه

Google for unindexed literature the Cochrane 

Database of Systematic Reviews and  )( Medline, 

CINAHL, PsycINFO, EMBASE, 

، هااي مراقبات از خاود    از واژه اولياه  انتخاب شدند. در جساتجوي 

در ايان  گر استفاده شاد.  ين دو با همديا ترکيب از نهايتاًت و يهپات

پژوهش و تحليل داده معيارهاي ورود متون جهت ورود به پژوهش 

تاا  9191هااي  ساا   باين به زبان انگليسي در  منتشرشدهمتون ، ها

، يتبهداشا ) يپرساتار ر يا پرساتاري و   زميناه  ميالدي در  1199

و کتاب   اولياه  منااب   از مفهاوم  بهتار درر براي ( بود. ...و يپزشک

مقاله  36عناوين ، . پس از جستجوي اوليه هم استفاده شدموجود 

هاي مارتبط باا    واژه ها آنمقاله که در عنوان يا خالصه  31کامل و 

 انتخاب گرديدند.، بودند کاررفته موردنظربهمفهوم 

 

 ها افتهي
ستجوي ابتدايي و جدر  شد. يمرور و بررس بار کي حداقلهر مقاله 

رعايت  توجه به باسپس  سي شدربرمقاله  175حدود ، اوليه

پيدا کاهش مورد  917به  خروج تعداد مقاالتمعيارهاي ورود و 

هاي  واژه که سانسيل فوقک مورد رساله يمقاله و  56، نهايتاًکرد. 

( در ...و يزشکپ، يبهداشت) يپرستارر ياصلي مطالعه پرستاري و  

متن کامل يا خالصه در  صورت  بهو  بودها  عنوان يا چکيده آن

جهت پوشش کامل و جام   .انتخاب شدند دستر  پژوهشگر بود

به طوري . شدکتاب پرستاري در فرايند تحليل استفاده  1از مفهوم 

کد هايي را  ها و مقاالت کتاب مکرر و دقيوبا مطالعه  پژوهشگر که

مفهوم مراقبت از خود بود مشخص مي کرد سپس که مربوط به 

پيشايند و ، ها يژگيواطالعات مربوط به  متون را مطالعه مجدد و

با مفهوم مراقبت از  هاي جانشين و مرتبط واژه ،پيامدهاي مفهوم

 . مي نمودبندي  خالصه و کد خود را

در اين مطالعه ابتدا با استفاده از فرايند چرخشي و تحليل درون 

موارد مشابه شناسايي و ساختار بندي شدند سپس درون مايه مايه 

 هاي اصلي مطالعه مشخص شدند.

جلوگيري از سوگيري و رعايت  جهت تامين اعتبار مطالعه،

موازين اخالقي مراحل تحليل به وسيله سه نفر از اساتيد برجسته و 

 .متبحر کنترو  شد
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 ت مزمنيماران مبتال به هپاتيت از خود در بخالصه متون مرتبط با مفهوم مراقب (:2جدول )

 کل مقاالت مرور شده

 مقدمات

والش ، (1116بندورا )، مارگارت، (1115مانکوز )، (1113ج )يلور، (1119) سامويتول، (1199همکاران )کسون و يد، (1111راجرز )

و همکاران  يپاالن يکر، (1115وپ و همکاران )جس، (1115داهگ دورم و همکاران )، (1119و همکاران ) يدانسک، (1115بن )، (9191)

 (1119ن و همکاران )يکاتر، (1113) هوبز ، (1111) ياول، (1115)

 ها يژگيو

کوستر  يد، (1116دسون و همکاران )يويد، (1191ادامز )، (1117پ )ي، (1115برد )، (1199کسون و همکاران )يد، (1111راجرز )

آلپ ، (1119نک )يم، (1119ل )يدان، (1117لد )يوا، (1110) يگ، (9113جانت )، (1119کاران )د و هميکودر، (1117پولزر )، (1116)

فانل ، (1111نورتروپ )، (1111) يتورم، (1117ک و همکاران )يهارتر، (1115ور )، (1116چ )يلور، (1115) يبرود، (1117کانت )

، (1117ا )يش کلمبيتيبر، (1111لور )يتا، (1116واش بوم )، (1113راجرز )، (1116لسون )يو، (1117ردمن )، (1115تان سند )، (1119)

 ، (1119کاتران )، (1115ناجل کرر و همکاران )، (1116مک گوان )، (1119) يمک کوب، (1110ک )يکراس، (1116ن فگلر )يف

 پيامدها
 يلور، (1119ن و همکاران )يکاتر، (1115برود ساندز )، (1115پتر و همکاران )يا، (1119جامو ) يتوم، (9191والش )، (1111راجرز )

(1113) 

هاي مرتبط و  واژه

 جايگزين

بندورا ، (1115وانگ و همکاران )، (1110اسکان برگ و همکاران )، (1116فار  و همکاران )، (1117پتر )، (1115ناجل کرر و همکاران )

(1116) 

 

 :1ها يژگيو

ه در م هساتند کا  يمفاه يو تکرار يديمشخصات کل ها يژگيو

در اولاين مرحلاه از   . (31)شاوند  يما افت يا مقاالت مربوطه ي متون

تحليل مفهوم ويژگيها را بايد مشخص کرد . با شناسايي ويژگي هاا  

. (11 ,17) مي توان تعريف دقيقتر و واقعي تري از مفهوم ارائاه داد 

مااران مباتال باه    يمفهاوم مراقبات از خاود در ب   ، در مطالعه حاضر

هااي   مفهومي با ماهيت فراينادي و داراي ويژگاي   عنوان بهت يهپات

 آشکار شد.6و تعامل 0آموزش، 3يخودکنترل، 1ت خوديريمد

 آموزش:

وجااود  يدر ارتباااط بااا آمااوزش مطااالب    هااا دادهدر همااه 

بار آماوزش    ير پرساتار يا و   يمقاالت پرساتار  که يطور بهداشت.

آموزش چهره به چهاره   يبرخ داشتند. ديتأکجهت مراقبت از خود 

 .(39)کردند يمه يرا توص يآموزش گروه يا و برخر

و خاود   يتيريخاود ماد   يآموزش مراقبت از خود جوهره اصال 

که آماوزش مراقبات از خاود     يمارانيب که يطور  به باشد يميمراقبت

و آموزش مراقبت از  شوند يم يمارستان بستريشتر در بيب اند دهيند

گارد   يما  يرماان د يش سواد و اطالعات بهداشتيخود منجر به افزا

 يم مراقبتا يآموزش مراقبت از خود کمتار باشاد تا    هرچقدر. (31)

و باا تعاداد    يشاتر يب يو مراقبتا  يدرماان  يها تيفعالمجبور است 

 کارکناان با کمبود امکانات و  عمالًانجام دهد که  يادتريز کارکنان

آموزش مراقبت از خود منجر به  ينيبال ازنظر ن کار مشکل است.يا

مثاا  در   ي. برا(31)گردد يمر در امر مراقبت از خود مايمشارکت ب

                                                 
1Attributes 
2Self management 
3Self monitoring 
4education 
5INTERACTION 

ج نشان داد يشد نتا انجام HIV زنان مبتال به يکه بر رو يمطالعات

منجار   يدرمان يبهداشت کارکنانآموزش مراقبت از خود توسط  که

. (0اسات ) مااران شاده   يمراقبات از خاود در ب   يبه بهبود رفتارها

که آماوزش باا مراقبات از     گر نشان داديج مطالعات دين نتايهمچن

داشاتند   يشاتر يکه آماوزش ب  يمارانيم دارد. بيمستق ارتباطخود 

بااالتر از   هاا  آن يت زندگيفيو ک کردند يماز خود  يشتريمراقبت ب

نداشتند  يچ آموزشيه اصالًا يبود که آموزش کمتر داشتند  يگروه

(33). 

 :تعامل

تعامل ممکن  ني. اباشد يمه مراقبت از خود ياسا  و پا، تعامل

 .باشد و پرستاردوستان ، مار با خانوادهين بياست ب

نشاان   يمانند علوم اجتماع ير پرستاريو   يپرستار مطالعات

م يو تعامل مددجو با ت باشد يمتعامل مددجو  طرف کيکه  اند داده

. (30)باشاد  يمو مهم  ياتيح يجهت مراقبت از خود امر يبهداشت

 يمراقبتا  يزيا ر برناماه  يم مراقبتا يتا ان با يو تعامل مددجوياز طر

 ين برنامه مراقبتا يمار در ايو ب شود يم يطراح يمشارکت صورت به

ج مطالعات نشان دادند که تعامل مددجو با ينتا مشارکت فعا  دارد

 يضاارور يمااددجو اماار يازهاا يکااردن ن باارآورددر  يم درمااانيتا 

 .(36)باشد يم

، يتعامل روحگر نشان دادند که نداشتن ين مطالعات ديهمچن

 يقلب ييماران مبتال به نارسايدر آموزش مراقبت از خود در ب يروان

و تعامال  يا از طر  .(31)شاود  يما مراقبات از خاود    منجر به نقاص 

باه امار    تواناد  يمت کند و بهتر يريمشکالت را مد تواند يممددجو 

کر و همکاران در مطالعه خاود باه   يب(. 33)مراقبت از خود بپردازد 

 دهناده  ارائاه م يان باا تا  ين مددجويدند که تعامل بيرسجه ين نتيا
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توساعه مفهاوم مراقبات از خاود      يبرا، يه بهداشتياول يها مراقبت

 يمشاارکت  يهاا  روش کاه  يطاور   به .باشد يم يمهم و ضرور يامر

به  مبتالماران يدر امر مراقبت از خود در ب ياديز يمنجر به اثربخش

 .(35)مزمن شده است  يها يماريب

 :9ينترلخودک

که با مفهوم مراقبت از خاود ارتبااط    ييها يژگيوگر از يد يکي

ل يا ک مطالعه تحليدر 3نيو گارو 1لديوا .باشد يم يخودکنترلدارد 

 يخااودکنترلان کردنااد مراقباات از خااود و  يااب، يمفهااوم تکااامل

 يبستگ يخودکنترلکه مراقبت از خود به  باشند يمدوطرفهينديفرا

البتاه   باشاد  يما راقبت از خود وابساته  هم به م يخودکنترلدارد و 

ن دو مفهاوم تاا   يا ن اساتفاده از ا يان کردند کاه ارتبااط با   يب ها آن

شتر از مفهوم مراقبت از يب يخودکنترلمبهم است و مفهوم  يحدود

ان کردناد کاه   يا هام ب  يگار يد يهاا  دگاهيد.شود يمخود استفاده 

. (37)باشااد يمااک روش مراقباات از خااود ياا اساساااً يخااودکنترل

در افاراد   يتيريت خاود ماد  يا و اهم يتحت عنوان معنا  يا العهمط

و  يخودکنترلند يج پژوهش نشان داد که فرايسالمند انجام شد نتا

 .(39)منجر با ارتقاء سالمت سالمندان شاده اسات    0يميخودتنظ

ابات  يدر د يخاودکنترل ل مفهاوم  يتحت عنوان تحل يگريمطالعه د

ناه  يو زم يات زنادگ يا بج نشاان داد کاه تجر  يانجام شد نتاا  1نوع 

 ينقاش اساسا   يخاودکنترل  يابت بار رو يبه د مبتالافراد  يفرهنگ

 (.31)دارند 

 يجاا   باه و مراقبات از خاود    يخاودکنترل مواق  مفهوم  يبرخ

 يلا يتحل يفا يک مطالعاه ک يا در  .(31)شاوند  يمگر استفاده يهمد

ک يو  گستردهار يبس يمفهوم يخودکنترلجه گرفتند که مفهوم ينت

و  رديا گ يما را در نظر  فرد 6تيت از خود است که تمامروش مراقب

 ... راو يناات ورزشا  يتمر، بهداشت، خوردوخورارل ياز قب يعناصر

 .رديگ يمدر بر 

 :5ت خوديريمد

 (تيا هپات يماريط مزمن )بيت خود همراه با شرايريمفهوم مد

و ارائاه   ين مفهاوم در طراحا  يا چنان در تفکر ما نفوذ کرده که از ا

بار   ياديا مطالعاات ز (. 01-03)شود يماستفاده  يتخدمات بهداش

-61)اناد  کردهديا تأکت خاود  يريمفهوم مد ياثربخشکاربرد و  يرو

00.) 

ت اخالق يت خود رعايرينه مديدر زم ياصل يها ينگراناز  يکي

گر شامل عدم وجاود منااب    يد يها ينگران باشد يم يو اصو  اخالق
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ت خود يريمهارت مد ه و داشتنياول يآمادگ، انيمددجو يبرا يکاف

توساط   يو پزشاک  يپرساتار  يهاا  مراقبات بالقوه انجاام   و خطرات

 .(69)باشد يمان يمددجو

، ءاجراکم کردن مشکالت مربوط به  يمهم برا ياز کارها يکي

مثاا  انجمان    يبارا  .باشاد  يما ت خود يريمد يجاد استانداردهايا

ن يا ا کاه در ( 61)نام بارد  توان يمابت را يآموزش مراقبت از خود د

حل ، مراقبت از خود يرفتارها، يريگ ميتصمدر ارتباط با  ها انجمن

، ينيباال  يامادها يپبهباود   يبارا  يم درماان يمشارکت با تا ، مسئله

 يتيهار فعاال   يطورکل  بهو  يت زندگيفيارتقاء ک، يت بهداشتيوضع

الزم  يهاا  آماوزش  کند يمکمک  يدرمان و نوتوان، يريشگيکه به پ

 .(61)برد  شود يمان داده يبه مددجو

باا مفهاوم    يکيت خود ارتباط نزديريمفهوم مد که نياعالوه بر 

 يبار رو  يو اجتمااع  ياسا يس يمراقبت از خود دارد عوامل اقتصاد

ت خود يريمفهوم مد گريد عبارت به؛ دارند ريتأثت خود يريمفهوم مد

د يا با دهاد  يما که انجاام   ييدر مقابل کارها يهرکسن است که يا

 (.63پاسخگو باشد )

افاراد   يت خاود ممکان اسات بارا    يريمواق  مفهوم ماد  يبعض

کساان  يافاراد   يبرا که نياا يداشته باشد و  يمتفاوت يمتفاوت معن

ت يريبرنامه مد در داشته باشد. يمتفاوت يمتفاوت معن يها زماندر 

ن يپژوهش و بال، يپرستار يها تيفعالدر  اش خانوادهخود مددجو و 

 .(60)نقش دارند

ت يا باه هپات  مباتال مااران  يمراقبت از خاود در ب  7يهانديشايپ

 مزمن

مشااخص کااردن   Rodgersمرحلااه دوم در تحلياال مفهااوم  

 يعي( پيشاايندها وقاا  05) پيشايند هاي مفهوم مورد نظر مي باشد

. ساه ناوع   (11)افتناد  يما هستند که قبل از مراقبت از خود اتفاق 

خاود  )ماددجو  مرباوط باه    يندهايشاا ينجا شاامل پ يند در ايشايپ

، يمناااب  کاااف) سااتميسبااه  ( مربااوطنفااس  بااه اعتماااد، 9ييکااارا

 دهنادگان  ارائاه ( و مربوط به يو عوامل فرهنگ ياجتماع يها شبکه

 مشارکت( وجود دارد.مراقبت )

 :ييخود کارا

 ياديا کااربرد ز  ياجتماع، يشناخت يها هينظردر  ييخود کارا

و آن يو از طر باشد يمژه يک رفتار ويانجام مطمئن  ييدارد و توانا

کارد   ينا يب شيپان را يانجام مراقبت توسط مددجو ييتوانا توان يم

(39.) 

انجام کار توسط ماددجو و   ييعبارت است از توانا ييخود کارا

 ريتاأث  مراقبات از خاود   ياست که بر رو يمهم ياز فاکتورها يکي

توسط  يماران قلبيب يکه بر رو يفيک يا مطالعهمثا  در  يدارد برا

                                                 
7Antecedents 
8Self efficacy 
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، ييج نشاان داد کاه خاود کاارا    ين و همکاران انجام شد نتاکسويد

 ريتاأث مراقبت از خود  يبر رو نفس  به اعتمادو  يافسردگ، اضطراب

باا   توانند يمماران مبتال به هپاتيت مزمن يب که يطور به (.31)دارند

ا يا  يعملکرد ييتوانا، شيمراقبت از خود بر آسا يها مهارتکسب 

 .(11)باشند  رگذاريتأث يماريند بيو فرآ ييخودکارا

 :نفس  هب اعتماد

ماران مبتال يت مراقبت از خود در بياز عوامل مهم در فعال يکي

ناه بنادورا   ين زميا ا در .باشد يم نفس  به اعتمادبه اختالالت مزمن 

ج مطالعه نشاان  يان انجام داد نتايدر سه گروه از مددجو يا مطالعه

برخاوردار   ييباال ييکارا و خود نفس  به اعتماد ازک گروه يداد که 

از يا ت نيا ن حمايکمتار  خاود باه  ن در امر مراقبات از  يبودند بنابرا

برخاوردار بودناد و باه     يمتوساط  يها ييتوانادوم از  گروه داشتند.

 ييت و راهنماا يا جاه باه حما  ينت خود شک داشتند در يها ييتوانا

درماناده و از   د ويا نام شدت بهگروه سوم  ياز داشتند ولين يشتريب

برخااوردار بودنااد و در  ينييار پااايبساا ييو کااارا نفااس  بااه عتمااادا

ن ينداشاتند بناابرا   ينقشا  گونه چيه يو مراقبت يدرمان يها تيفعال

مدون جهت  يزير برنامهرا جهت  ياديوقت ز يدرمان يم بهداشتيت

ن ي. همچنا (66)کرد  ماران صرفين بيآموزش مراقبت از خود در ا

شاده   HIVکاه دچاار    يکه افاراد نشان داد  يگريج مطالعه دينتا

در  جاه ينت دربرخاوردار بودناد    يکمتار  نفاس   باه  اعتمادبودند از 

و مشکالت  يافسردگ، يديل نااميمراقبت از خود به دل يها تيفعال

. لاذا الزم  (65)ن نقاش را داشاتند   يکمتار  يو جسم يروان، يروح

ت مازمن اطالعاات بيشاتري از    يبه هپات مبتالن بيماران ياست تا ا

خود داشته و تشاويو شاوند    يمراقبت يها برنامهت بيماري و يضعو

ماران يرند. مشارکت بيکه مسئوليت سالمتي خودشان را به عهده گ

خود مراقبتي عالوه بر  يها برنامهت مزمن در يمبتال به بيماري هپات

ر رفتاار  ييموجب تغ يدرمان -با تيم بهداشتي ها آنهمکاري بيشتر 

 نفس  به اعتمادش يدرماني و افزا -ي بهداشتيآنان مطابو با الگوها

 .(91)شود يم ها آن

 :يو عوامل فرهنگ ياجتماع يها شبکه، يمناب  کاف

 يهاا  تيا حما ينا يب شيپا در  مناد  نظاام و  يساتم يساختار س

ت يفعال يبر رو يعوامل فرهنگ ريتأثمناب  در دستر  و ، ياجتماع

 .(59-67)دارد  يمراقبت از خود نقش اساس

ن يا اگر ا نشان داد HIVماران مبتال به يب يطالعه بر روج مينتا

برخاوردار باشاند    يو منااب  کااف   ياجتمااع  يها تيحماماران از يب

 يها پروتکل اجراآموزش مراقبت از خود جهت  يبرا يزش کافيانگ

و  يروحا ، يرا خواهند داشت و کمتر دچار مشکالت جسم يدرمان

ش يده منجار باه افازا   خاانوا  يها تيحمان ي. همچنشوند يم يروان

ان کارد کاه   يا ب9. سودرهامن(65)گردد يم ها آندر  نفس  به اعتماد

مراقبات از   ييش تواناا يمنجر به افزا يو اجتماع يفرد يها تيحما

 .(51)شود يم خود در سالمندان

تحت عنوان  فلت از مراقبت از خود در افراد مباتال   يا مطالعه

در  يخودفروشا و  يگريل روساپ ياز دال يکينشان داد که  HIVبه 

عوامال   (53)باوده اسات    يو اجتمااع  يفرد يها تيحما عدمزنان 

د در يا ن بايدارند بنابرا يمراقبت از خود نقش مهم يبر رو يفرهنگ

فرهناگ ارتقااء ساالمت و مراقبات باا       يدرماان ، يستم بهداشتيس

 شاود و ف يا ک هادف تعر يا  صاورت   بهماران مزمن يب يت برايفيک

 .(50)ن هدف تالش کنند يبه ا يابيتد جهت دسيبا کارکنان

 مشارکت:

مراقبات باا ماددجو نقاش      دهنادگان  ارائهت و مشارکت يحما

 يها يماريببه  مبتالان يند مراقبت از خود در مددجويدر فرا يمهم

ان يداناش ماددجو   يجهت بررسا  يا مطالعهمثا   يمزمن دارد برا

ماددجو و   ج نشان داد کاه اگار  يز انجام شد نتاياليانجام همود يبرا

رناد و  يت درمان را به عهده بگيمراقبت هر دو مسئول دهندگان ارائه

 يدرماان ، يم بهداشات يت مراقبت از خود توساط تا  يمددجو در فعال

 کرد ودا خواهد يپ يشتريب يستگيت شود مددجو احسا  شايحما

که در امر مراقبت از خود مشارکت فعا  داشته باشد  کند يمتالش 

مااران مازمن جهات    يک مد  مراقبات از ب ي1ن واگنري. همچن(56)

آن بر مشاارکت فعاا     ديتأکشنهاد داده که يارتقاء سط  سالمت پ

شده است که اگر مددجو  يزير هيپان فلسفه يو بر ا باشد يممددجو 

 يت زنادگ يا فيدر مراقبات از خاود داشاته باشاد از ک     ينقش فعال

اقبات از  اصال مهام در مر   که آنجا از. (50)برخوردار است  يباالتر

 ياري. بسباشد يمماران يت از طرف بيمشارکت و قبو  مسئول، خود

 لهيوسا   باه  تاوان  يما از اثرات نامطلوب بيماري هپاتيات مازمن را   

ن مشاارکت و  يهمچنا  (11)نماود   خودکنتر مراقبت از  يرفتارها

ت مزمن در مراقبات از خاود   يبه هپات مبتالماران يش مهارت بيافزا

 .(91)گردد يمرتقاء سالمت آنان ر رفتار و اييموجب تغ

 :ت مزمنيبه هپات مبتالماران يمراقبت از خود در ب 3يامدهايپ

. (31)باشند يممراقبت از خود  يها تيفعالاز  يامدها ناشيپ

، ن مطالعه کاهش استر يمفهوم مراقبت از خود در ا يامدهايپ

، يش دانش و آگاهيافزا، يوه زندگير شييتغ، يت زندگيفيش کيافزا

 .(55،57)بودند  يماريرش بيو پذ يماريبا ب يش سازگاريافزا

نشاان داد کاه بعاد از     شاده   انجامج مطالعات ينتا که يطور به

ت يا فيت مزمن کيبه هپات مبتالماران يآموزش مراقبت از خود در ب

ماااران روش محافظاات از خااود و يبافاات، يارتقاااء  هااا آن يزناادگ

                                                 
1SoÈ derhamn 
2Wagner 
3Consequences 
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ت يا آموختاه و رعا  يخاوب  هبگر را يبه د يمارياز انتقا  ب يريجلوگ

م يتنظ شان يماريبخودشان را با توجه به  يبرنامه زندگ، کردند يم

رفتاه و خاانواده و   يخود را پذ يماريب که نياو با توجه به  کردند يم

 کارد  يما ت يرا حما ها آنهم  يا مشاورهو مراکز  يتيحما مؤسسات

 يغلشا  يهاا  تيفعالدا کرده بود و به يکاهش پ ها آنزان استر  يم

گار  ين مطالعاات د يهمچن، (59, 55, 11)خود مشغو  شده بودند 

مزمن هساتند و مشاکالت    يها يماريبکه دچار  ينشان داند افراد

، خانواده، دوستان لهيوس  بهدارند اگر  ياديز يو روان يروح، يجسم

مراقبت  يآموزش يها کال در ، ت شونديو اجتماع حما يم درمانيت

ت يا فيافات کنناد ک  يدر يخاوب  يها بتمراقاز خود شرکت کنند و 

باه   هاا  آن يوابستگ جهينت دردا خواهد کرد يش پيافزا ها آن يزندگ

 .(50)شود يمکمتر  يم بهداشتيت

ج مطالعااات نشااان داد کااه اگاار مااددجو و  يمثااا  نتااا يباارا

رناد  يت درمان را باه عهاده بگ  يمراقبت هر دو مسئول دهندگان ارائه

مار مراقبات از خاود در    ل مشاارکت در ا يبه دل يستگياحسا  شا

 يت زنادگ يا فيش کيمنجر به افزا جهينت در ابدي يمش يمددجو افزا

 .(56)شود يممددجو 

 :1نهيا زميبافت 

ج مطالعه نشان داد کاه در مراکاز ارائاه    يدر ارتباط با بافت نتا

ه و بهداشت جامعه مفهوم مراقبت از خود ياول يبهداشت يها مراقبت

اگرچااه در مراکااز  باشااد يماا يا مفهااوم مرکاازيااو  يمفهااوم اصاال

 يا در مراکاز درماان  يا و حااد و   ياورژانسا  يهاا  مراقبت دهنده ارائه

. در طاو   شاود  يما ن مفهاوم اساتفاده   يا هام از ا  (هاا  مارستانيب)

مکرر از مفهوم مراقبات از خاود اساتفاده     طور  بهگذشته  يها سا 

ر نقاش و  ييا ن مفهوم منجر باه تغ يوسعت و عملکرد ا، شده و نقش

در جامعاه شاده    يه بهداشتياول يها مراقبت دهندگان هارائعملکرد 

( در يو روان يروح، يجسم يها مراقبت)شامل  يمراقبت خود است.

 يهاا  کيا نيکلدر ، هياول يبهداشت يها مراقبت، يماريمرحله حاد ب

 .شاود  يما انجاام   ييو روساتا  ين در مناطو شاهر يهمچن، يدرمان

ز و يمتاآناال ، يمارور ، ينظار  يهاا  ماد  در  الب  يمتعدد مقاالت

 ير پرساتار يو   يپرستار يها پژوهشاز مقاالت بر اسا   يتعداد

مطالعاات   جينتاا  .اند پرداخته يرامون مفهوم خود مراقبتيبه بحث پ

ه يا اول يهاا  مراقبت يها برنامهو ارائه يمتعدد نشان دادند که از طر

ان يمراقبات از خاود را در ماددجو    يهاا  تيا فعال توان يم يبهداشت

تر و  صرفه  به  مقرون يه بهداشتياول يها مراقبترا ارائه يزارتقاء داد 

ت خواهند بود. يهپات مخصوصاًمزمن  يها يماريباز درمان  تر راحت

 يبر رو يان شد مطالعات مختلفيکه در مطالب گذشته ب طور همان

کاه   شاده  انجاام ت يا هپات ازجملهبه اختالالت مزمن  مبتالماران يب

                                                 
1Contexts 

ناد مراقبات از خاود در بافات     يفرا نشاان داد کاه اگار    ها آنج ينتا

ت يا فيش کيانجام شود منجار باه افازا    يماريمربوط به ب ياجتماع

ن نشاان داد  يمطالعات همچنا  جينتا ان خواهد شد.يمددجو يزندگ

باه   يرپرساتار ي  يهاا  پژوهشنسبت به  يپرستار يها پژوهشکه 

شاوند باه    يه ميم و نظريد و تکامل مفاهيباعث تول يتوجه قابلنحو 

 .نديگو يمبر شواهد  يدانش مبتن ينوع دانش در پرستار نيا

 :2هاي جايگزين و مفاهيم مرتبط واژه

، هاا  تفااوت م مرتبط کمک به درر ين و مفاهيگزيجا يها واژه

ف مفهاوم و واژه ماورد مطالعاه    يو توصا  ي  معاان يتوض، ها شباهت

م مارتبط  ين و مفاهيگزيجا يها واژهن پژوهش ي. در ا(51)کنند يم

کاه در هماه    باشاند  يم3يميخودتنظو  يخودکنترل، ت خوديريمد

 هرچنداست؛  شده  اشاره ها آنبه  ير پرستاريو   يمقاالت پرستار

 هاا  واژهن يا ا ير پرساتار يا نسبت به مقاالت   يدر مقاالت پرستار

 .(71)اند شدهشتر تکرار يب

در مقاالت  "مراقبت از خود"واژه  يجا به "ت خوديريمد"واژه 

اساتفاده   يگار يواژه د شتر از هريب مکرراً ير پرستاريو   يپرستار

گار نشاان داد کاه واژه    يج مطالعاات د ياما نتا (05, 37)شده است 

ت يريواژه ماد  يجاا   باه  شتر از واژه مراقبت از خاود يب يخودکنترل

 .(37)خود استفاده شده است 

 :4نمونه الگو

براي درر بهتر مفهوم از    Rodgersدر رويکرد تحليل تکاملي

   استفاده مي شود.مثا

ار يا معتااد باه تر  ، ياخراجا  يدانشاجو ، سااله  36ن ع  يآقا

او  يش باارايسااا  پاا 91 متأهاال، يقاايو تزر يخااوراک صااورت بااه

ص در دوران عقاد  يدر زمان تشاخ ، شده  داده Bت يص هپاتيتشخ

ت مبتال نشده است و يبه هپات يکس کنون تا ها آندر خانواده ، بوده

 هاا  آناز  کدام چيهرا يز؛ خبر ندارد اگر هم مبتال است مددجو از آن

دانشاگاه   کينيکلاد به ي. جهت مشاوره و ترر اعتاند ندادهش يآزما

 .کند يممراجعه 

ص يم تشاخ ين باار بارا  يکاه اولا   يزمان کند يمان ين ع ب يآقا

ن و زمان دور سرم چرخ خورد تا مادت دو  يداده شد زم Bت يهپات

ن يا به خود آمدم گفاتم ا  که آنساعت دچار بهت شده بودم بعد از 

مان را   هاا  آنرا يا م زيمشکل را چگوناه باه خاانواده همسارم بگاو     

گذاشته بودند کاه مان معتاادم مان هام مرتاب قسام         فشار تحت

 يروان، مشکالت روحي ستم و... مددجو دچاريکه معتاد ن خوردم يم

با کساي   خواست يمدلم  ديگو يماو ، شود يمو سردرگمي شديدي 

که آبرويم برود و چناان دلهاره پيادا     دميترس يممشورت کنم ولي 

                                                 
2 Surrogate terms and related concepts 
3Self regulation 
4Model case 
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سرخورده شده بودم بغض ، آروم بنشينم توانستم ينمکرده بودم که 

و  کاردم  يما را  ام ناده يآمرتب فکار   داد يمسنگيني گلويم را فشار 

با توکل به  يد بکنم. بعد از مدتيکه چه با دميپرس يماز خود  مرتباً

م و يايا کناار ب  يتاا حادود   يماار يخدا و کمک مشاور توانستم با ب

ن جهات کساب   يرم. همچنا يا را باه عهاده بگ   ام يسالمتمسئوليت 

نکه يل ايکردم. مردم به دل ياديمراقبت از خود تالش ز يها مهارت

نگااه   يدزيا ماار ا يک بيا اطالع ندارند ما را به چشم  يمارين بياز ا

 جاه ينت در گذارناد  ينما  يدزيمار ايک بين ما و يب يو فرق کنند يم

و  کارکناان  ينداند حتا  يکنم تا کس يم را مخفيماريرم بمن مجبو

که  شوند يمو تا متوجه  کنند يمپزشکان هم به چشم بد به ما نگاه 

 يبارا  دهناد  ينما به ما  يخدمات پزشک گونه چيهم يت داريما هپات

م نوشت که باه اتااق   يش دکتر او برايم شکسته بود رفتم پيمثا  پا

ت نکاات  يا ت دارم تاا رعا يا اتعمل بروم من هم به پزشک گفتم هپ

موضوع را به پزشاک گفاتم مان را     نکهيا از بعدرا بکنند  يبهداشت

و يا عمال را باه تعو   يمختلاف چناد روز   يها بهانهعمل نکرد و به 

مراجعاه   يگار يکه من مجبور شدم به پزشاک د  يانداخت به شکل

ت دارم او هم من را بالفاصاله عمال   يبه او نگفتم که هپات يکنم ول

 يبه ائماه اطهاار توانسات تاا حادود      توسلل به خدا و کرد و توک

ن فکر افتادم که به مشاور مراجعاه کانم   يمشکالتم را کم کند. به ا

کاه   ين فرديدم بهتريبعد از چند ماه که به مشاور مراجعه کردم د

ن تالش کردم تاا باا   يبه من کمک کند خودم هستم بنابرا تواند يم

وران مرکز مشاوره دانشگاه مشا، يدرمان يبهداشت کارکنان يهمکار

انتقاا  و   يهاا  راه، تيا در ماورد هپات  ياديا اطالعات ز ام خانوادهو 

نه بود ين زميکه در ا ياديز يها کال و...کسب کنم در  يريشگيپ

ت مطالعاه و از  يا در ماورد هپات  ياديا ز يهاا  کتااب شرکت کاردم  

از  ينکه به سطحيو و... استفاده کردم تا ايون و راديزيتلو يها برنامه

از خودم مراقبات کانم از انتقاا      توانم يمدم که خودم يرس يآگاه

جانااتم مسالط   يو ه بار احساساات  و  يريگران جلوگيبه د يماريب

افت برنامه يکاهش  مالحظه  قابل طور  بهمن  يروح يشدم فشارها

 لهيوسا   باه ن يم کردم همچنيتنظ ام يماريبرا با توجه به  ام يزندگ

مان   يمشاکالت ماال   يدرم تا حدودپ مخصوصاًخانواده  يها کمک

 هاا  سا ن يهمسرم در همه ا يروان، يروح يها تيحماشد.  برطرف

 يماار يرش بيدر پاذ  يو کمک او در مراقبت از خودم نقاش مهما  

ش يل افازا يا مراقبت از خاودم و باه دل   جهيدرنتکه  ينحو  بهداشت 

 دا کرد.يش پيمن افزا يت زندگيفيو ک يد به زندگيدانش و ام

 ا:ندهيشايپ

 يماريبا توکل به خدا و کمک مشاور توانستم با ب يبعد از مدت

رم يا را باه عهاده بگ   ام يساالمت م و مسائوليت  يايکنار ب يتا حدود

 ياديا مراقبات از خاود تاالش ز    يها مهارتکسب  ن جهتيهمچن

 کردم.

 :1ها يژگيو

ماران مباتال باه   يمفهوم مراقبت از خود در ب، در مطالعه حاضر

و  0آموزش، 3يخودکنترل، 1ت خوديريهاي مد يت داراي ويژگيهپات

 بود.6تعامل

ن فکر افتادم که به مشاور مراجعه کنم بعد از چند ماه که يبه ا

باه مان    تواناد  يما که  ين فرديدم بهتريبه مشاور مراجعه کردم د

 کارکنان ين تالش کردم تا با همکاريکمک کند خودم هستم بنابرا

 ام خاانواده ره دانشاگاه و  مشااوران مرکاز مشااو   ، يدرماان  يبهداشت

 يريشاگ يانتقاا  و پ  يهاا  راه، تيا در ماورد هپات  ياديا اطالعات ز

ناه باود شارکت    ين زميکه در ا ياديز يها کال و...کسب کنم در 

 يهاا  برناماه ت مطالعاه و از  يا در مورد هپات ياديز يها کتابکردم 

 ياز آگااه  ينک باه ساطح  يکردم تا ا ... استفادهو ويون و راديزيتلو

به  يمارياز خودم مراقبت کنم از انتقا  ب توانم يمکه خودم  دميرس

 جاناتم مسلط شدم.يو ه بر احساساتو  يريگران جلوگيد

 :6امدهايپ

، يوه زنادگ ير شا ييتغ، يزندگ تيفيکش يافزا، کاهش استر 

رش يو پاذ  يماار يباا ب  يش ساازگار يافازا ، يش دانش و آگاهيافزا

 .ت بودنديهپات يماريب

 :7بحث

زماان و   ازجملاه  يد سا  گذشته عوامال متعادد  در طو  چن

ماران مزمن در مطالعات يمراقبت از خود در ب ينه بر رويا زميبافت 

ناه مطالعاات   ين زميو در ا اند داشته ريتأث ير پرستاريو   يپرستار

 (.71، 79، 06، 31)ماران مزمن انجام شده استيدر ب يمتعدد

اهاداف و   نياي تع، حل مسائله  يها مهارتو ياز طر يطورکل به

ن کارد  ياي مفهوم مراقبت از خاود را تع  يها يژگيو توان يم يابيارز

(05 ,79 ,71). 

و  يپرساتار  يهاا  رشتهدر ارتباط با مفهوم مراقبت از خود در 

ن اخاتالف  يا دارند کاه ا  يپژوهشگران نظرات متعدد ير پرستاري 

ا يا نقاش و محادوده   ، تجرباه ، آماوزش ، از عملکرد يناش ها دگاهيد

 .(71-70، 60)باشد يمته وسعت هر رش

ماران مبتال باه  يمفهوم مراقبت از خود در ب، در مطالعه حاضر 

هااي   مفهومي با ماهيت فراينادي و داراي ويژگاي   عنوان بهت يهپات

9ت خوديريمد
 آشکار شد. و تعامل91آموزش، 1يخودکنترل، 
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ر يا و   ين پاژوهش نشاان داد کاه مقااالت پرساتار     يا ج اينتا

 داشاتند.  ديتأکزش جهت مراقبت از خود بر آمو يمتعدد يپرستار

ه يرا توصا  يآموزش گروه يآموزش چهره به چهره را و برخ يبرخ

و  يتيريخاود ماد   يآموزش مراقبت از خود جوهره اصال  کردند يم

که آماوزش مراقبات از    يمارانيب که يطور  به باشد يم يدرمان خود

ن يهمچنا  .شوند يم يمارستان بستريشتر در بيده بودند بيخود ند

از  اثاربخش  يهاا  مراقبات منجر به ارائه  يسواد و اطالعات بهداشت

ج يآماوزش نتاا  -داناش  يژگا يدر ارتباط با و (76, 39)شد يمخود 

ت يريدر ماد  يو اطالعات بهداشات  يآگاه، مطالعات نشان داد سواد

در  يتيريش خاود ماد  يو منجار باه افازا    دارناد  يخود نقش اساس

 .(76, 57, 59)شود يمماران مزمن يب

 يهاا  ساتم يسگر مطالعات نشان داد کاه در  يج دين نتايهمچن

کاه در اثار آماوزش باه      يسواد و اطالعات بهداشت يبزرگ بهداشت

ت يريماد  ييتواناا  يبار رو  اثاربخش از عوامل مهم و  نديآ يموجود 

 يهاا  تيفعالانجام  ييبر قدرت و توانا ياديز ريتأثباشندکه  يخود م

 يهاا  پاژوهش از  رشاده منتشج ينتاا  .(59)مراقبت از خاود دارناد   

مساتقل از   توانناد  يم يآموزش يها ياستراتژ نشان داد که يپزشک

در  يهار فارد   که ينحو  بهباشند  ياجتماع–يسن و عوامل اقتصاد

در ارتباط با  تواند يمکه باشد  ياجتماع – يهر سن و سط  اقتصاد

ات يا ادب کاه  يدرحاال اطالعات الزم را بدست آورد.  يمسائل بهداشت

، يعوامال اجتمااع   ازجمله يعوامل متعدد ير پرستارمنتشرشده د

ماددجو و   يابيا ارز، آماوزش ، يبررسا  يبار رو  يا نهيزمو  يفرهنگ

گار در  يج مطالعاات د ينتا يطورکل به. (05, 39)خانواده نقش دارند 

 .باشد يمه به مطالعه انجام شده ينه مفهوم آموزش شبيزم

 که يطور به در مطالعه حاضر تعامل بود ها يژگيوگر از يد يکي

است و ، ه مراقبت از خودياسا  و پا، ج مطالعه نشان داد تعاملينتا

باشاد و تعامال    و پرساتار دوساتان  ، مار با خاانواده ين بيب تواند يم

و مهام   ياتيا ح يجهت مراقبت از خود امر يم بهداشتيمددجو با ت

مددجو  يازهاين يم مراقبتيان با تيو تعامل مددجوي. از طرباشد يم

 جينتاا  باه امار مراقبات از خاود بپاردازد.      تواناد  يمو بهتر  برطرف

ان يمطالعات نشان داد که پرستاران جهت رفا  مشاکالت ماددجو   

 يو بارا  (75، 79)باشاند  يما مشاارکت  -در ارتبااط  هاا  آنبا  مکرراً

و مهام   ياساسا  يمشارکت امر –جهت مددجو ارتباط  يزير برنامه

 ينشاود مراقبات امار    برقارار ن ارتبااط  ياگر ا که ينحو  به باشد يم

ارتبااط   –بادون مشاارکت    رممکن خواهاد شاد  ي  يمشکل و حت

د يکه مالحظه گرد طور همان( 77)دشوار است يمراقبت يزير برنامه

گر را يکساان اسات و هماد   ين مطالعات با مطالعاه حاضار   يج اينتا

 .کنند يمت يتقو

که با مفهوم مراقبت از خاود ارتبااط    ييها يژگيوگر از يد يکي

مراقبات از   ج مطالعاه نشاان داد کاه   ينتا باشد يم يودکنترلخدارد 

 اساساً يخودکنترلو  باشند يم دوطرفه ينديفرا يخودکنترلخود و 

ناه  يو زم يات زنادگ يا کاه تجرب  باشد يمک روش مراقبت از خود ي

دارنااد  ينقاش اساسا   يخاودکنترل  يباار رو مباتال افاراد   يفرهنگا 

ک روش يا و  گساترده ار يبس يمفهوم يخودکنترلن مفهوم يهمچن

و  رديا گ يما را در نظار   فارد  9تيا مراقبت از خاود اسات کاه تمام   

 ... راو ينات ورزشيتمر، بهداشت، خورار و خوردل ياز قب يعناصر

گار مطالعاات   يه دين مطالعاه شاب  يا ج اينتاا  ؛ کاه رديا گ يما در بر 

 ير پرساتار يا و   يدر مطالعات پرستار يخودکنترل. (56)باشد يم

باا مراقبات از    يخودکنترلکاربرد  ن مطالعهيج ايبرد دارد که نتاکار

مخاالف   گار يج مطالعاات د يان کرد اما نتاا يآشکار ب طور  بهخود را 

لاد و همکااران   يکه توسط وا يا مطالعهدر  (.56)مطالعه حاضر بود 

در  يخاودکنترل ج مطالعاه نشاان داد کاه مفهاوم     يانجام گرفت نتا

کاه  دارد  يشترينسبت به مفهوم مراقبت از خود کاربرد ب يپرستار

 .(37)ج مخالف مطالعه حاضر بود ينتا

ج ينتاا  خاود باود  ت يرين مطالعاه ماد  يا ا گر دريد ها يژگيواز 

 يو ارائه خدمات بهداشت ين مفهوم در طراحيمطالعه نشان داد از ا

حال  ، يريا گ ميتصم، کم کردن مشکالت مربوط به مراقبت از خود

بهبود ، ينيبال يامدهايپبهبود  يبرا يم درمانيمشارکت با ت، مسئله

 يتيهار فعاال   يطورکل  بهو  يت زندگيفيارتقاء ک، يت بهداشتيوضع

 .شاود  يماستفاده  کند يمکمک  يدرمان و نوتوان، يريشگيکه به پ

 (.56)باشد يمه به مطالعه حاضر يگر شبيمطالعات د جينتا

 
 يريگ جهينتبحث و 
ل مفهاوم مراقبات از خاود از روش    يتحل جهت ن مطالعهيدر ا

در  منتشرشاده  متاون راجارز باا اساتفاده از     يتکامل مفهومل يتحل

 مانعکس  يهاا  يژگا يو. استفاده شاد  پرستارر يو   ينه پرستاريزم

و  يخاودکنترل ، تعامال ، آماوزش ، از مفهاوم مراقبات از خاود    شده 

ج مطالعه نشان داد که مفهاوم مراقبات از   يت خود بودند. نتايريمد

مااران  يب صاًمخصوماران مزمن يگذشته در ب سا  11خود در طو  

  به اند توانستهافته است و پرستاران يت مزمن تکامل يمبتال به هپات

جهات   ناه مراقبات از خاود   يدانش خاود را در زم  يتوجه قابل طور

 يمراقبت يها گروهپرستاران در  که ينحو  بهان ارتقاء دهند يمددجو

ت يمسائول  اناد  توانساته و  اناد  شاده اثرگذار يا مالحظه قابلبه شکل 

ن موضاوع  يا ا جهيدرنترند. يمراقبت از خود را به عهده بگ يها گروه

ت يا تقو تااً ينهاو  يار و استقال  حرفه پرستاريش اختيمنجر به افزا

 .شده است يدانش پرستار

                                                 
1holistic 
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Abstract 
Background &Aims: Self – care concept is one of the components of self – care nursing theory. 

Regarding chronic course of hepatitis, it can cause numerous consequences on various aspects of 

patient's life.This study aims to clarify the concept of self-care and its attributes, antecedents, and 

consequences for patients diagnosed with chronic hepatitis 

Materials & Methods:This approach has been used to analyze the concept of Rodgers evolution. The 

literature published between 1989 and 2011 in the care of nursing and non-nursing (health, medicine, 

etc.) were selected for searching scientific databases.After applying the selection criteria and final 

sampling, 2 books, 65 articles and a graduate thesis in the area of nursing and non-nursing (health, 

medicine, etc.) were selected and analyzed.  

Results:The analysis showed that the concept of self-care is a complex conceptand the concept of self-

care in patients with hepatitis is a process of conceptual nature, and its self-management, self-

monitoring, education and interaction revealed as well.Here are three types of antecedents including 

the clients (self-efficacy, self-esteem), the system (resources, social and cultural factors), and the care 

providers (participation).Self-care is very extensive and influenced by personal factors (client) system, 

and care providers. In this study the concept of self-care outcomes, included stress reduction, 

increasing of the quality of life, changing lifestyles, increasing knowledge and awareness, increasing 

patient adaptation and acceptance of the disease.  

Conclusion:The results showed that the concept of self-care during the last 22 years in chronic 

patients, especially patients with chronic hepatitis has been evolved. And the nurses have been able to 

significantly enhance their knowledge in the areas of self-care for their patients, so thatnursescare 

teamscould haveconsiderableinfluenceon their patients. As a result, this leadsto an increase inthe 

authorityandnursing profession independency.  

Key words: self-care, concept analysis, evolutionary approach Rogers, hepatitis 
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