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مقدمه :با توجه به اهمیت خودمراقبتی ،مطالعه حاضر به شناسایی ابعاد و مولفههای اطالعرسانی خودمراقبتی به بیماران در نظام
اطالعرسانی پزشکی کشور میپردازد .
روش پژوهش :روش این مطالعه با توجه به گزارههای تحقیق ،از نوع توصیفی و کیفی است که در دو مرحله کتابخانهای و
اجرای روش دلفی فازی با مراجعه به 10نفر از خبرگان ،پژوهشگران و صاحبنظران حوزه پزشکی و بهداشت در دانشگاه انجام شده
است.
یافتهها :پژوهشگر دادههای به دست آمده را تحلیل و نتایج نهایی پژوهش خود را در قالب یک مدل اولیه ارائه نموده است و با
توجه تحلیلی که از روش دلفی جهت تعیین ابعاد و مولفهها برای اطالعرسانی خودمراقبتی به بیماران در نظام اطالعرسانی پزشکی
کشور به اجرا در آمده  ،از  112شاخص اولیه  92شاخص و از مولفهها ،تمامی مولفههای شناسایی شده در مرحله دلفی تایید گردید
و در مجموع دو بعد اطالعرسانی و مراقبان سالمت که بعد اطالعرسانی شامل  4مولفه و بعد مراقبان سالمت شامل  10مولفه بود،
مشخص گردید.
نتیجهگیری :با توجه به ابعاد و مولفههای بدست آمده با رویکرد دلفی فازی ،این ابعاد و مولفهها میتواند راهگشای متولیان و
مسئولین حوزه سالمت کشور در راستای افزایش اطالعرسانی خودمراقبتی به بیماران در نظام اطالعرسانی پزشکی کشور باشد.
کلیدواژهها :اطالعرسانی ،خودمراقبتی ،نظام اطالعرسانی پزشکی ،رفتارهای خودمراقبتی.
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 -2دانشیار ،گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیک:
abazari391@yahoo.com
 -3دانشیار ،گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران ،ایران
 -4دانشیار ،گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران ،ایران
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شناسایی ابعاد و مولفههای اطالعرسانی

مقدمه
بیمارستانها به عنوان مهمترین مرکز بهداشت ،درمان
و بازوی مهم ارائه خدمات به بیماران و اولین سطح
ارجاع ،به شدت تحت تاثیر تحوالت جهان بوده و هر
روز به ویژگیهای نوین دست مییابند که با
خصوصیات دیروز آنها متفاوت است .روند دگرگون
کردن هزینهها و کاهش منابع پیوسته در حال افزایش
بوده و شکاف بین منابع قابل حصول و مورد نیاز روز به
روز گسترده میگردد [ .]1عالوه بر این در حال حاضر
بیمارستانهای دولتی ،خصوصاً در کشورهای در حال
توسعه که مستقیماً توسط بخش دولت اداره میشوند
عملکردی ضعیف داشته و تالشهای صورت گرفته در
راستای بهبود عملکرد با بکارگیری اصالحات مدیریت
داخلی چندان اثربخش نبودهاند .از سوی دیگر در جامعه
کنونی ،اطالعات نقش حیاتی را برای افراد ایفا میکند.
اطالعات ابزار اولیه برای انجام هرگونه کار و فعالیتی
است و در واقع هر فردی برای شروع به کار و
برنامهریزی به اطالعات نیاز دارد .از کارکردهای مهم
اطالعات در زندگی بشر ،افزایش توان خودمراقبتی افراد
است .خودمراقبتی یک عملکرد تنظیمی نوع بشر است
که برای تامین و تداوم لوازم و تجهیزات الزم برای
ادامه حیات و حفظ عملکرد جسمانی و روانی و رشد
فرد در محدوده طبیعی و متناسب برای حیات و
جامعیت عملکرد وی اعمال میگردد .خودمراقبتی از آن
جهت مهم است که به بیماران در کسب مهارت و
دانش در ارتباط با بیماری و درمان کمک میکند [.]2
مراقبت از خود در واقع فرآیندی است که از طریق آن
افراد عادی و غیر حرفهای ،فعالیتهای مربوط به حفظ
سالمتی و تداوم و احساس رضایتمندی از زندگی را
شناخته و به آن عمل نمایند .مراقبت از خود یک
عملکرد کنترل کننده است که توسط خود افراد یا
دیگران انجام میشود .هدف از مراقبت از خود
عبارتست از :زنده ماندن ،ابقاء و نگهداری عملکرد
ضروری فیزیکی و روانی ،برقراری یکپارچگی و انسجام
در عملکردها و تکامل انسان در چهارچوبی از شرایط
که برای زندگی ضروری و الزم هستند .عوامل موثر بر
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مراقبت از خود شامل :سن ،وضعیت تکاملی ،حوادث
دوران زندگی ،جنسیت ،آگاهی فردی -اجتماعی،
وضعیت سالمتی ،وضعیت برنامه مراقبت سالمتی،
سیستم خانوادگی ،تشخیص بیماری عضوی و رفتاری و
عوامل دیگر میباشند[.]3
مشارکت بیماران در درمان و ایفای رفتارهای مناسب
مراقبت از خود در هنگام بیماری از عوامل موثر در
بهبود کیفیت زندگی بیماران میباشد .گسترش واژه
مراقبت از خود در بیماریها به علت تغییر الگوی
بیماری از حاد به مزمن ،تغییر ایدئولوژی از درمان به
پیشگیری ،منابع اقتصادی محدود و کوتاه نمودن مدت
زمان بستری بیماران در بیمارستان بسیار مورد توجه
قرار گرفته است[ .]4حیطههای خودمراقبتی ارتقای
سالمت شامل اصالح شیوه زندگی ،پیشگیری از
بیماری ،ارزیابی عالیم ،حفظ سالمت ،درمان بیماری و
توان بخشی میباشد[ .]5سالمندی امروزه یکی از
چالشهای مهم در سیاستگذاریهای جمعیتی،
بهداشتی و درمانی هر کشوری به شمار میرود چرا که
پیری جمعیت میتواند منجر به افزایش تعداد افراد در
معرض خطر بیماریهای مزمن شود و وضعیت سالمت
جامعه را به مخاطره اندازد .اما تحوالت اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی و به خصوص بهداشتی هر کشوری
مانند کاهش باروری و بهبود خدمات بهداشتی ،سبب
ارتقای سطح کیفی زندگی افراد شده که به طبع آن
سبب افزایش طول عمر افراد و باال رفتن تعداد سالهای
عمر میگردد .از اینرو پیری جمعیت یک موفقیت برای
جامعه بشری محسوب میگردد چرا که محصول روند
سازگاری طوالنی مدت نسل بشر میباشد ،و همزمان با
آن افزایش امید به زندگی در سالمندان دیده میشود .از
آنجایی که شیوع بیماریهای مزمن رو به افزایش
است ،و در این میان احتمال بروز بیماریهای مزمنی
نظیر بیماریهای قلبی -عروقی و سرطان با افزایش
سن بیشتر میشود که منجر به بروز مشکالتی برای
موسسات بهداشتی -درمانی خواهد شد .بنابراین ،ارتقاء
توان خودمراقبتی یکی از اهداف عمده درمان بیماران
است .خود مراقبتی در سنین پایینتر برای بیماریهای

زهرا خواجهعلیجهانتیغی و همکاران

نام برده شده میتواند موجب کاهش هزینههای دوره
سالمندی گردد[.]6
پژوهشهای متعددی در مورد سالمت و مراقبتهای
بیماران صورت گرفته است .میری[]7پژوهشی با هدف
بررسی رابطه بین سواد اطالعات سالمت و سرعت
بهبود بیماران قلبی و عروقی بعد از جراحی بای پس در
بیماران عروق کرونر انجام داده که با روش پیمایشی و
با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفته است .نتایج
این پژوهش نشان داد اغلب بیماران مورد بررسی دارای
سواد سالمت ناکافی و مرزی بودهاند و برای فهم و به
کاربردن اطالعات بهداشتی نیاز به توضیحات بیشتر
دارند و الزم است زمان بیشتری را صرف برقراری
ارتباط با کادر درمانی خود جهت کسب اطالعات به
زبان سادهتر و قابل فهمتر کنند.
همچنین پژوهش فیروز و همکاران[ ]8باهدف تعیین
میزان خودمراقبتی بیماران مبتال به دیابت 108 ،نفر از
بیماران مبتال به دیابت نوع  2که به مرکز درمانی
پارسیان مشهد مراجعه کرده بودند ،را مورد مطالعه قرار
داده است؛ یافتههای این تحقیق نشان دادکه
47/2درصد از این افراد از خود مراقبتی ضعیفی
برخوردارند .این خودمراقبتی ضعیف هرساله هزینههای
زیادی را بر افراد مبتال تحمیل میکند .از این جهت
یافتن راهکارهایی جهت بهبود خودمراقبتی این
بیماران الزامی میباشد.
پژوهش سیدالشهدایی و همکاران[ ]9با هدف بررسی
ارتباط سواد سالمت با رفتارهای خودمراقبتی در بیماران
مبتال به دیابت نوع  2روی  200بیمار دیابتی
مراجعهکننده به مرکز تحقیقات دیابت وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گردید  .نتایج این
پژوهش نشان داد که بین سواد سالمت و خودمراقبتی
ارتباط معنیداری وجود ندارد  .آموزش این دو مفهوم و
گنجاندن آن در منابع درسی جهت بهبود وضعیت
سالمت افراد جامعه توصیه میگردد.
پژوهش زینالی و همکاران[ ]10با هدف بررسی تاثیر
تجویز اطالعات سالمت بر توان خودمراقبتی مراقبان
بیماران 37 ،مراقب بیمار مبتال به سندرم نرمی مفصل
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با استفاده از روش نیمه نجربی با طرح پیشآزمون و
پسآزمون تک گروهی انتخاب گردید .نتایج پژوهش
نشان میدهد تجویز اطالعات سالمت باعث افزایش
توان خودمراقبتی مراقبان مبتال به سندرم نرمی مفصل
میشود.
پیمان و همکاران[ ]11پژوهشی با عنوان عوامل مرتبط
با خودمراقبتی و خودکارآمدی در بیماران مبتال به
نارسایی قلبی بستری در بیمارستان شهید مدرس
شهرستان کاشمر در سال  1396انجام دادند و با توجه
به اینکه بیماران در انجام رفتارهای خودمراقبتی از
خودکارآمدی باالیی برخوردار نبوده وعملکرد ضعیفی
داشتند پیشنهاد کردند عوامل موثر بر خودکارامدی و
خودمراقبتی در بیماران مورد بررسی بیشتر قرار گیرند و
جهت مقابله با این عوامل اقدامات الزم صورت پذیرد .
گویسپ لیوتا و همکاران[]12در پژوهش خود میگوید
یک جمعیت سالم و فعال نیاز کمتری به خدمات
بهداشتی درمانی دارد و یک نسل سالم میتواند از نسل
بعدی خود نیز حمایت نماید .با این حال بررسی
سیاستها و برنامههای کشورهای توسعه یافته مانند
اعضای اتحادیه اروپا و ایاالت متحده امریکا نشان
میدهد که در اکثر کشورهای اروپائی  ،افراد بازنشسته
که طبعاً سالمند نیز هستند ،تحت پوشش کامل
حمایتهای اجتماعی و بیمه کامل میباشند .در برخی
از کشورها عالوه بر سالمندان ،همه افراد مقیم و
شهروندان آن کشورها نیز واجد شرایط استفاده از
حمایتهای اجتماعی و رفاهی هستند .مطالعات نشان
میدهد که در تمامی کشورهای مهم اتحادیه اروپا،
سالمندان تحت حمایت کامل اجتماعی قرار دارند.
تانگ و همکاران[ ]4در رابطه با توصیف رفتارهای
مراقبت از خود و تاثیر عوامل فردی مرتبط با چنین
رفتارهایی در افراد مبتال به دیابت دریافتند؛ که وجود
بیماریهای همراه  ،مثل نارسایی قلبی در کاهش
توانایی مراقبت از خود نقش دارد .بنابراین چگونگی
کنترل این بیماریها در بیماران اهمیت زیادی دارد.
وانگ[ ]11بر اساس نتایج مطالعه خود که با اجرای یک
طرح خود مراقبتی ،دریافت  ،زمان متوسط تا بستری
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مجدد طوالنیتر شده و میزان بقای افراد مبتال افزایش
یافته و هزینههای درمانی کاهش یافته بود .از سوی
دیگر  ،به نظر میرسد آموزش مراقبت از خود به طور
قابل توجهی باعث افزایش رضایتمندی ،تداوم مراقبت،
ایجاد استقالل در انجام کارهای روزانه ،کاهش تنش و
در نهایت کاهش ناتوانی بیماران گردیده بود.
با توجه به این که در آموزشهای سنتی ،عمدتاً بیمار در
فرایند آموزش و یادگیری نقش غیرفعالی دارد ،ممکن
است اهداف مورد نظر درآموزش به خوبی تحقق نیابد.
بنابراین ،ارائه اطالعات الزم به بیمار و معرفی منابع
الزم جهت دریافت اطالعات ،زمینه مشارکت بیماران را
فراهم میکند .این در حالی است که مشارکت فعال
بیماران ،تاثیر زیادی بر رفتارهای خودمراقبتی آنها دارد.
ارائه اطالعات و معرفی منابع اطالعاتی موثر به بیماران
نیز ،خود مستلزم دریافت اطالعات مناسب و تحقیق و
تفحص در منابع اطالعاتی ،در زمینه انواع بیماریها از
سوی مراقبان سالمت که همان پرستاران و کادر
پزشکی کشور هستند؛ میباشد[ .]13یکی از جنبههای
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر ،اهمیتی است
که خودمراقبتی برای افراد دارد .از آنجا که آموزش
رفتارهای خودمراقبتی در کاهش دفعات بستری و ارتقاء
کیفیت زندگی بیماران موثر است و با توجه به وجود
محدودیتهای فراوان در درمان بیماران ،روز به روز بر
اهمیت انجام رفتارهای خودمراقبتی در کنترل و
پیشگیری از عوارض بیماریهای مختلف افزوده
میشود[ .]14افراد از طریق خودمراقبتی میتوانند به
سالمتی و طول عمر بیشتری دست یابند و از ابتال به
انواع بیماریهای روحی و جسمی پیشگیری کنند.
خودمراقبتی شامل اعمالی اکتسابی ،آگاهانه و هدفدار
است که مردم برای خود ،فرزندان و خانوادههایشان
انجام میدهند تا تندرست بمانند ،از سالمت ذهنی و
جسمی خود حفاظت کنند ،نیازهای اجتماعی و روانی
خود را برآورده سازند و از بیماریها یا حوادث پیشگیری
کنند[.]15
با این همه به نظر میرسد نقش اطالعات در افزایش
توانمندسازی فعالیتهای خود مراقبتی در پژوهشها و
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تحقیقات علمی کشور نادیده گرفته شده است .امروزه با
توجه به تبلیغات گسترده و پایگاه های اطالعاتی متعدد
در خصوص خودمراقبتی و اهمیتی که نهادهای ذیربط
در این خصوص قائل هستند ،باز هم شاهد افزایش
بیماریها هستیم پس به نظر میرسد این پژوهش
میتواند با ارائه مولفهها در جهت نهادینه کردن و
فرهنگسازی خودمراقبتی موثر باشد زیرا مراقبان
سالمت در بسیاری موارد از یک سو  ،خود را از دریافت
اطالعات جدید و معتبر بینیاز دانسته و یا به دریافت
اطالعات مختصر و کم اهمیت بسنده میکنند .از سوی
دیگر احتمال دارد نحوه دریافت اطالعات موثق را از
طریق پایگاههای اطالعاتی مورد نظر ندانند .لذا فقدان
مولفههایی منسجم در زمینه تاثیر اطالعرسانی به
بیماران بر افزایش توان خود مراقبتی آنها ،در تحقیقات
ایرانی نیز ،از دالیلی است که سبب شده است که نقش
اطالعرسانی به بیماران در زمینه افزایش توان خود
مراقبتی در نظام سالمت کمتر مورد توجه قرار گیرد .بر
اساس مطالب گفته شده محقق به این هدف اصلی که
شناسایی ابعاد و مولفههای اطالعرسانی خودمراقبتی به
بیماران در نظام اطالعرسانی پزشکی کشور می پردازد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر  ،با هدف شناسایی ابعاد و مولفههای
اطالعرسانی خودمراقبتی به بیماران در نظام
اطالعرسانی پزشکی کشور انجام شد .روش این مطالعه
با توجه به گزارههای تحقیق ،از نوع توصیفی و کیفی
است که در دو مرحله کتابخانهای و اجرای روش دلفی
فازی با مراجعه به 10نفر از خبرگان  ،پژوهشگران و
صاحب نظران حوزه پزشکی و بهداشت در دانشگاه
انجام شده است .در مرحله اول با رویکرد اکتشافی ـ
تطبیقی و مطالعه ادبیات ،فعالیتها و مراحل فرایند
اطالع رسانی خودمراقبتی به بیماران شناسایی شده و
نیز مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار بر اطالع رسانی
خودمراقبتی به بیماران در نظام اطالعرسانی پزشکی
احصاء شدند .به طوری که  112مقوله باز  14 ،کد
محوری و  2کد گزینشی شناسایی گردید  .سپس 112
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مقوله به شاخص؛  14کد محوری به مولفه و  2کد
گزینشی به ابعاد پرسشنامه اولیه برای مدل اولیه
مفهومی پیشنهادی با استفاده از روش تحقیق کیفی و
مراجعه به خبرگان و کسب نظر آنها در طی سه دور
دلفی فازی اعتبارسنجی و مدل نهایی تحقیق طراحی
شد .دلفی رویکرد یا روشی سیستماتیک در تحقیق برای
استخراج نظرات از یک گروه متخصصان در مورد یک
موضوع یا یک سؤال است ،و یا رسیدن به اجماع
گروهی از طریق یک سری از راندهای پرسشنامهای با
حفظ گمنامی پاسخدهندگان ،و بازخورد نظرات به
اعضای پانل است .مزیت روش دلفی فازی در توجه به
هر یک از نظرات و یکپارچه نمودن آنها برای دستیابی
توافق گروهی است[ .]16سنجش دلفی با استفاده از
پرسشنامه طیف لیکرت  1با مقیاس  5درجهای صورت
گرفت .مقیاس لیکرت یکی از رایجترین مقیاسهای
اندازهگیری نگرش و شامل مجموعهای عبارات است که
پاسخ دهندگان میزان موافقت خود را با هریک از عبارتها
در یک طیف درجهبندی شده که معموالٌ از یک تا پنج
درجه است نشان میدهند[ .]17استراتژی نمونهگیری در
این تحقیق و در بخش کیفی به صورت گلوله برفی
(زنجیره ای) بوده است .بر این اساس جامعه کیفی تحقیق
حاضر 10نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه پزشکی و
بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی می باشد.
یافتهها
پس از دریافت نظرات خبرگان ،اولین مرحله دلفی با
سواالت جدید و مولفهها با نرم افزار اکسل وspss
مورد بررسی قرار گرفت .قبل از شروع باید طیفهای
موجود در فرم پرسشنامه را فازی سازی کرد؛ که طبق
جدول 1و فرمول زیر متغیرهای کالمی ،فازیسازی
میگردد .فرم اول مصاحبه این تحقیق شامل 2بعد 14،
مولفه و 112شاخص بر اساس کدهایی که از ادبیات
تحقیق شناسایی گردیدند و بین  10نفر جامعه خبره
پخش شده است.
در جدول 1اعداد فازی قطعی شده با استفاده از فرمول
مینکووسکی به شکل زیر محاسبه شده است:
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الف) اولین مرحله نظر سنجی (اولین مرحله دلفی):
در اولین مرحله ،مدل اولیه که از کدگذاری ادبیات
تحقیق ارائـه شـده همـراه بـا تشـریح مؤلفهها ،معیارها
و زیر معیارهـا بـه گـروه خبـرگان ارسال گردیده و
نظرسنجی صورت میگیرد تا میزان موافقت و یا عدم
موافقت آنها با هرکدام از مؤلفههـا اخذ شده و نقطه
نظرات پیـشنهادی و اصالحی آنها به شکل زیر
جمعبندی شده است .با توجه به گزینههای پیشنهادی
و متغیرهای زبانی تعریف شده در پرسشنامه ،نتایج
حاصل از بررسی با استفاده از میانگین فازی هر کدام از
ابعاد و مولفهها با توجـه بـه روابط زیر محاسبه شده
است:

در نمودارهای 1و  2میانگین دیدگاههای خبرگان،
حاصل از نظرسنجی نخست جهت ابعاد و مؤلفههای
تحقیق نمایان میباشد  .که بیـشترین میزان موافقت
خبرگان در مرحله نخست نظرسنجی در بعد
اطالعرسانی مربوط به توزیع اخبار با میانگین
 ، 0.82813در بعد مراقبان سالمت متعلق به
ویژگیهای فردی مراقبان با میانگین  0.8670است.
همچنین در بین ابعاد باالترین میزان موافقت مربوط به
بعد اطالعرسانی با میانگین  0/7913و پس از آن بعد
مراقبان سالمت با میانگین  0/7852قرار دارد( .نمودار
 1و )2
ب) دومین مرحله نظر سنجی دلفی :
در دومین مرحله نظرسنجی  ،خبرگان همانند مرحله
اول به تمامی سؤاالت پاسخ داده که تشریح آن در
ادامه آورده شده است .نتایج شمارش پاسخهای مرحله
دوم نظرسنجی دلفی در نمودار 1و  2میانگین فازی هر
کدام از مؤلفهها و ابعاد نشان داده شده است :که
بیـشترین میزان موافقت خبرگان در مرحله دوم
نظرسنجی در بعد اطالعرسانی مربوط به پردازش اخبار
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با میانگین  ،0.8472در بعد مراقبان سالمت متعلق به
ویژگیهای فردی مراقبان با میانگین  0.8741است.
همچنین در بین ابعاد باالترین میزان موافقت مربوط به
بعد مراقبان سالمت با میانگین  0/8159و پس از آن
بعد اطالعرسانی با میانگین 0/8093قرار دارد.
همچنین نظر به دیدگاههای ارائه شده در مرحله اول و
مقایسه آن با نتایج این مرحله ،درصورتی که اختالف بین
دو مرحله کمتر از حد آستانه خیلی کم (  ) 0،1باشد در
این صورت فرایند نظرسنجی متوقف می شود[ .]18در
ادامه جدول  2میزان اختالف دیدگاه خبرگان برای
شاخصهای تحقیق با استفاده از فرمول شماره  4در
نظرسنجی مرحله اول و دوم را نشان میدهد( .جدول )2

ج) سومین مرحله نظر سنجی دلفی:
همانطور که در نمودار 1و  2مشاهده میشود .در
مرحله سوم پرسشنامهای با  43سؤال مشخص گردیده
است .جدول  3میانگین دیدگاههای خبرگان حاصل از
سومین نظرسنجی را نشان میدهد .با توجه به پاسخ
ها اختالف بین دو مرحله اول و دوم در بین
شاخصهایی که بیشتر از حد آستانه (  ) 0،1میباشد
فرم جدیدی طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت که
در جدول  3نمایان میباشد( .جدول )3
با توجه به جدول 3نظر خبرگان  ،اختالف میانگین
فازی شده شاخصها مشخص شده که در مرحله دوم
و سوم بیشتر از حد آستانه ( )0/1بوده است .لذا
سؤالهای هایالیت شده از پرسشنامه حذف گردیده و
در نهایت تعداد شاخصها ی باقیمانده که در مجموع
 92شاخص میباشد مورد تایید واقع شده است .در این
مرحله نظرات خبرگان به اشباع رسیده و همه نظرات
با هم همسو گردیده است .همچنین در نمودارهای 1و2
بیـشترین میزان موافقت خبرگان در سومین نظرسنجی
در بعد اطالعرسانی ،مولفه مربوط به پردازش اخبار با
میانگین  0.8417و در بعد مراقبان سالمت  ،مولفه
ویژگیهای فردی مراقبان با میانگین  0.8741بود.
همچنین در بین ابعاد ،باالترین میزان موافقت مربوط
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به بعد مراقبان سالمت با میانگین ( )0/8064و پایین
ترین میزان موافقت  ،مربوط به بعد اطالعرسانی با
میانگین ( )0/8055است.
با توجه به نمودارهای 1و 2که مقایسه ابعاد و مولفههای
شناسایی شده از اطالعرسانی خودمراقبتی به بیماران در
نظام اطالعرسانی پزشکی کشور در سه مرحله اول ،دوم
و سوم دلفی را نشان میدهد .اعداد نمودار نشان از این
موضوع دارد که تمامی نظرات در قسمت ابعاد به بعد
مراقبان سالمت در اطالعرسانی خودمراقبتی به بیماران
در نظام اطالعرسانی پزشکی کشور معطوف شده که در
مرحله دوم با میانگین ( )0/8159و مرحله سوم با
میانگین ( )0/8064بدست آمده؛ که مرحله دوم کمی
باالتر از مرحله سوم میباشد ولی نسبت به بعد
اطالعرسانی در مر حله دوم و سوم باالتر میباشد و
تقریباَ همپوشانی را در دو مرحله ایانی دارند .همچنین
در نمودارهای مولفهها برای سه مرحله ،نتایج نشان
میدهد در بعد اطالعرسانی مولفه پردازش اخبار
باالترین نظرات خبرگان را دارا بوده؛ در مرحله دوم با
میانگین  0.8472و مرحله سوم با میانگین0.8417
که نشان از اشباع کامل نظرات خبرگان و همپوشانی
این دو مرحله بوده است .در بعد مراقبان سالمت ،مولفه
ویژگیهای فردی مراقبان در مرحله اول نظر سنجی با
میانگین  0/8670و در مرحله دوم با میانگین
 0.8741و مرحله سوم با میانگین  0.8741که این
هم نشان از اشباع کامل نظرات خبرگان و همپوشانی
کامل این دو مرحله بوده است .
بحث و نتیجهگیری
با توجه به تحلیلی که جهت تعیین ابعاد و مولفهها
برای اطالعرسانی خودمراقبتی به بیماران در نظام
اطالعرسانی پزشکی کشور به اجرا در آمده ،تمامی
مولفههای شناسایی شده تایید گردیده و  2بعد
اطالعرسانی و مراقبان سالمت که بعد اطالعرسانی
شامل  4مولفه ،بعد مراقبان سالمت شامل  10مولفه
شناسایی گردیده است .در مجموع برای اطالعرسانی
خود مراقبتی به بیماران در نظام اطالعرسانی پزشکی
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کشور 2بعد 14 ،مولفه و 92شاخص شناسایی و تایید
گردیده است .بعد اطالعرسانی ،مولفههای :افزایش
آگاهی ،دانش و معرفت افراد ،پردازش اخبار و توزیع
اخبار را در بر میگیرد و بعد مراقبان سالمت شامل
مولفههای :خدمات درمانی ،ویژگی های فردی مراقبان،
ویژگیهای رفتاری خودمراقبتی ،عامل محیطی و
رفتاری ،رضایت از مراقب ،مراقبت مشارکتی ،اصالح
شیوه زندگی ،پیشگیری از بیماری ،درمان بیماری و
توانبخشی ،حفظ سالمت میباشد .همچنین با توجه به
نتایج مرحله دوم و سوم و با عنایت به نظرات پاسخ
دهندگان نسبت به شاخصهای مصاحبهها ،نظرات
پاسخدهندگان به شاخصهای باقیمانده ( 92شاخص)
بدین شکل می باشد.
برای اخصهای مولفه افزایش آگاهی در بعد
اطالعرسانی:
بیـشترین میزان موافقت خبرگان بین شاخصهای
مؤلفهی افزایش آگاهی مربوط به شاخصهای «افزایش
آگاهی باعث افزایش موجبات دستیابی جامعه به
امکانات درمانی میگردد» و «اطالعرسانی باعث
تشکیل پروندههای بالینی ،تعقیب سیر بالینی بیماران و
اطمینان از دستیابی آنان به پیامدهای مورد انتظار
میگردد» و کمترین میزان موافقت خبرگان مربوط به
«ارتقاء سطح خدمات بهداشتی کشور باید اطالعرسانی
شود» میباشد.
برای شاخصهای مولفه دانش و معرفت افراد در بعد
اطالعرسانی :
بیشترین میزان موافقت خبرگان بین شاخصهای مؤلفهی
دانش و معرفت افراد مربوط به شاخص «اطالعرسانی
جلوگیری از مصرف بی رویه دارو جلوگیری مینماید» و
کمترین میزان موافقت خبرگان مربوط به «دانش و
معرفت افراد برای شناخت درست و عملی شیوههای
صحیح زندگی الزم میباشد » می باشد.
برای شاخصهای مولفه پردازش اخبار درٍ بعد
اطالعرسانی:
بیشترین میزان موافقت خبرگان بین شاخصهای
مؤلفهی پردازش اخبار مربوط به شاخص «ارزیابی
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عملکرد نظامهای مراقبت و تسهیل ارتقای آنها
ضروری است» و کمترین میزان موافقت خبرگان
مربوط به « زمان و مکان استفاده از خبر مهم است»
میباشد
برای شاخصهای مولفه توزیع اخبار در بعد
اطالعرسانی :
بیشترین میزان موافقت خبرگان بین شاخصهای
مؤلفهی توزیع اخبار مربوط به شاخص «استفاده از
برنامههای هنری در توزیع خبر» و کمترین میزان
موافقت خبرگان مربوط به «تأمین بهداشت عمومی و
ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامههای بهداشتی و
پخش اخبار ضروری است» میباشد.
برای شاخصهای مولفه خدمات درمانی برای بعد
مراقبان سالمت(خودمراقبتی) :
بیشترین میزان موافقت خبرگان بین شاخصهای
مؤلفهی خدمات درمانی مربوط به شاخص « کاهش
استفاده از منابع بیمارستانی در خدمات درمانی را موجب
میشود ».و کمترین میزان موافقت خبرگان مربوط به
«باعث حفظ یا بهبود سالمت از طریق درمان
میگردد» میباشد.
برای شاخصهای مولفه ویژگیهای فردی مراقبان در
بعد مراقبان سالمت (خودمراقبتی):
بیشترین میزان موافقت خبرگان بین شاخصهای
مؤلفهی ویژگیهای فردی مراقبان مربوط به شاخص
«ارتباط موثر با افراد در حوزه سالمت داشته باشند» و
کمترین میزان موافقت خبرگان مربوط به «ایجاد
مهارتهای زندگی الزم به تناسب موضوع کاری با
حضور در کارگاههای آموزشی به دست آورند» میباشد.
شاخصهای مولفه ویژگیهای رفتاری
برای
خودمراقبتی در بعد مراقبان سالمت (خودمراقبتی):
بیشترین میزان موافقت خبرگان بین شاخصهای
مؤلفهی ویژگیهای رفتاری خودمراقبتی مربوط به
شاخص «رفتارهای مناسب جهت مراقبت از خود در
فرد ایجاد میشود» و کمترین میزان موافقت خبرگان
مربوط به « نتایج حمایت از خودمراقبتی باید وجود
داشته باشد» میباشد.

شناسایی ابعاد و مولفههای اطالعرسانی

برای شاخصهای مولفه عامل محیطی و رفتاری در
بعد مراقبان سالمت (خودمراقبتی) :
بیشترین میزان موافقت خبرگان بین شاخصهای
مؤلفهی عامل محیطی و رفتاری مربوط به شاخصهای
«شرایط محیطی باعث ارتقای سالمت از طریق رویکرد
توانمندسازی میشود» و « باعث تقویت باور خود
کارامدی فرد میشود ».و کمترین میزان موافقت
خبرگان مربوط به « شور و شوق زندگی و انگیزه
موفقیت افراد را میافزاید ».میباشد.
برای شاخصهای مولفه رضایت از مراقب در بعد
مراقبان سالمت (خودمراقبتی):
بیشترین میزان موافقت خبرگان بین شاخصهای
مؤلفهی رضایت از مراقب مربوط به شاخصهای « این
کار باعث افزایش رضایت بیماران میگردد ».و «باعث
کاهش هزینههای حمل و نقل میگردد ».و کمترین
میزان موافقت خبرگان مربوط به « باعث کاهش
هزینههای سالمت میگردد ».میباشد.
برای شاخصهای مولفه مراقبت مشارکتی در بعد
مراقبان سالمت (خودمراقبتی):
بیشترین میزان موافقت خبرگان بین شاخصهای
مؤلفهی مراقبت مشارکت مربوط به شاخص «باعث
تبادل بهتر اطالعات بالینی میشود» و کمترین میزان
موافقت خبرگان مربوط به « مراقبت مشارکتی به
عنوان مشاور و مرشد عمل میکند ».میباشد.
برای شاخصهای مولفه اصالح شیوه زندگی در بعد
مراقبان سالمت (خودمراقبتی) :
بیشترین میزان موافقت خبرگان بین شاخصهای مؤلفه
اصالح شیوه زندگی مربوط به شاخصهای «باعث
مهربانی با خود و دیگران می شود» و «باعث سالمتی
و طول عمر بیشتر میگردد» و کمترین میزان موافقت
خبرگان مربوط به « اصالح شیوه زندگی باعث کاهش
معلولیت ناشی از حوادث میشود» میباشد.
برای شاخصهای مولفه پیشگیری از بیماری در بعد
مراقبان سالمت (خودمراقبتی):
بیشترین میزان موافقت خبرگان بین شاخصهای
مؤلفهی پیشگیری از بیماری مربوط به شاخص « ارائه
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منابع اطالعاتی قابل اعتماد برای خودمراقبتی الزم
میباشد » .و کمترین میزان موافقت خبرگان مربوط به
« انجام ورزش روزانه ضروری است  ».میباشد.
برای شاخصهای مولفه درمان بیماری و توانبخشی در
بعد مراقبان سالمت (خودمراقبتی) :
بیشترین میزان موافقت خبرگان بین شاخصهای مؤلفه
درمان بیماری و توانبخشی مربوط به شاخص « توان
مراقبت از خود الزم است  ».و کمترین میزان موافقت
خبرگان مربوط به « یادگیری مراقبت از خود الزم
است ».میباشد.
برای شاخصهای مولفه حفظ سالمت در بعد مراقبان
سالمت (خودمراقبتی) :
بیشترین میزان موافقت خبرگان بین شاخصهای مؤلفه
حفظ سالمت مربوط به شاخصهای « داشتن خواب و
استراحت کافی ضروری است« ،».باید فرد از وسایل،
لوازم و رفتارهای پر خطر اجتناب نماید ».و «رعایت
پوشش مناسب بر اساس فصول سال ضروری است» و
کمترین میزان موافقت خبرگان مربوط به «آموزش
همگانی سالمت الزم است  ».میباشد.
مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهشهای قبلی نشان
میدهد که ،هئو و همکاران[ ]19نتایج مطالعه آنها
بیان میکند که عوامل متعدد قابل تعدیل برای مردان و
زنان به جهت بهبود رفتارهای مراقبت از خود نیاز است،
تا مورد هدف قرار داده شوند .بقایی و همکاران []20
دریافتند که اختالف در برخی مشخصات بیماران و
دانش الزم بیماران با ابعاد مختلف خود مراقبتی و
آموزشها در مراکز دیابت ،کاربردیتر و با تاکید بیشتر
بر ایجاد تغییرات  ،هم در دانش و هم در رفتار و بهبود
نگرش آنها باشد و این مورد میتواند احساس
خودکارآمدی در افراد را باال ببرد  .غالمی و همکاران
[]21دریافتند که اطالعرسانی ،برای پاسخگویی به
بیماران و مشارکت آنها در تصمیمگیری درمانی و
مدیریت بهینه زندگی ،ضروری به نظر میرسد .فیروز و
همکاران [ ]8دریافتند که یافتن راهکارهایی جهت
بهبود خودمراقبتی در بیماران دیابتی الزامی می باشد.

زهرا خواجهعلیجهانتیغی و همکاران

نتایج این پژوهش در آینده برای مدیران و مسئوالن
سازمانهای بهداشتی درمانی ضروری مینماید .لذا
پیشنهاد میگردد مسئوالن سازمانهای بهداشتی و
درمانی کشور :
 -1با بهرهگیری از سیستمهای نوین مدیریت نظام
اطالعرسانی و ارائه خدمات درمانی تالش کنند تا
فاکتورهای مهم مثل بهداشت و آرامش محیط،
اطالعرسانی درست و بهنگام به عموم ،ارائه خدمات
بهینه به بیماران به طور جدیتر فراهم شوند.
 -2به منظور افزایش رضایت از بعد ارائه خدمات
درمانی مراقبان سالمت(خودمراقبتی)  ،مراکز مربوطه

متغیرهای کالمی
کامالً موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کامالً مخالفم

از تجهیزات پزشکی و امکانات رفاهی به روز و مدرن
استفاده نمایند.
تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله از پزشکان  ،متخصصان و دوستانی
که با صرف وقت گرانبهای خود و ارائه اطالعات،
محققان را در انجام این پژوهش یاری نمودند تشکر و
قدردانی می نمایند .

جدول  - 1اعداد فازی مثلثی متغیرهای کالمی
اعداد فازی مثلثی
()1،0/25،0
()0/75،0/15،0/15
()0/5،0/25،0/25
()0/25،0/15،0/15
()0/25،0،0

اعداد فازی قطعی
0/9375
0/75
0/5
0/25
0/0625

جدول  - 2میزان اختالف دیدگاه خبرگان در نظرسنجی اطالعرسانی خودمراقبتی به بیماران در نظام اطالعرسانی پزشکی کشور
مرحله اول و دوم
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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شاخص
اطالعرسانی باید متناسب با موضوع مورد نظر باشد
برای ایجاد رفتار مطلوب کسب سالمت و افزایش آگاهی اطالعرسانی شود.
افزایش آگاهی باعث تغییر نگرش و تغییر رفتار می شود .
اطالعرسانی باعث افزایش خدمات قابل ارائه در نظام شبکههای سالمت کشور میگردد .
افزایش آگاهی باعث افزایش موجبات دستیابی جامعه به امکانات درمانی میگردد .
افزایش آگاهی باعث افزایش مشارکت مردم در خصوص خودمراقبتی میگردد .
افزایش آگاهی باعث ایجاد بستری برای تبادل اطالعات بالینی بیماران میشود .
اطالعرسانی باعث تشکیل پروندههای بالینی ،تعقیب سیر بالینی بیماران و اطمینان از دستیابی
آنان به پی آمدهای مورد انتظار میگردد .
ارتقاء سطح خدمات بهداشتی کشور باید اطالع رسانی شود .
دانش و معرفت افراد برای شناخت درست و عملی شیوههای صحیح زندگی الزم می باشد
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اختالف

مرحله

مرحله

اول

دوم

0.7063
0.8250
0.8250
0.6625
0.6375
0.8250
0.4938

0.9000
0.8625
0.8438
0.8563
0.9000
0.6313
0.7625

-0.1938
-0.0375
-0.01875
-0.19375
-0.2625
0.19375
-0.26875

0.6625

0.88125

-0.21875

0.7813
0.7313

0.5438
0.7313

0.2375
0

شناسایی ابعاد و مولفههای اطالعرسانی
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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اطالعرسانی از مصرف بی رویه دارو جلوگیری مینماید .
ایجاد تناسب در سطوح خدمات درمان عمومی باید اطالعرسانی شود .
ایجاد نظام هماهنگ بهداشت باعث افزایش دانش و معرفت افراد جامعه میگردد.
دانش و معرفت افراد پلی بین اطالعات بهداشت و رفتار بهداشتی افراد جامعه میباشد.
زمان و مکان استفاده از خبر مهم است.
سرعت دسترسی به اخبار مهم است .
هدف استفاده کننده مهم است .
اخبار باید صحیح و دقیق باشد.
اخبار باید قابل درک باشد.
ایجاد نمایه ها ،چکیدهها کمک کننده است
ترویج مفاهیم سالمت در جامعه و تهیه برنامههای مشاکتی در زمینه آموزش خودمراقبتی الزم
است.
پردازش داده ها به منظور ارزیابی عملکرد تیمهای مراقبت و ارائه بازخورد به آنان ضروری
است.
ارزیابی عملکرد نظامهای مراقبت و تسهیل ارتقای آنها ضروری است.
برنامهریزی ،اجرا و ارزشیابی مناسبت های سالمت به صورت دورهای ضروری است.
استفاده از برنامههای هنری در توزیع خبرمهم است
استفاده از رسانهها در توزیع خبر مهم است
استفاده از شبکههای اجتماعی مهم است
استفاده از تمهیداتی مانند آر اس اس و ایمیل کمک کننده است
تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامههای بهداشتی و پخش اخبار
ضروری است.
باعث حفظ یا بهبود سالمت از طریق تشخیص میگردد.
باعث حفظ یا بهبود سالمت از طریق درمان میگردد.
باعث حفظ یا بهبود سالمت از طریق پیشگیری بیماری میگردد.
کاهش استفاده از منابع بیمارستانی در خدمات درمانی را موجب میشود.
باعث میشود فرآیند تصمیمگیری براساس اصل احتمال باشد .
باعث تستهای تشخیصی درست میگردد .
باید اعتماد به نفس باال در کار مراقبت خود داشته باشند .
احساس خوب از شرایط خود داشته باشند
ایجاد مهارتهای زندگی الزم به تناسب موضوع کاری با حضور در کارگاههای آموزشی به
دست آورند.
ارتباط موثر با افراد در حوزه سالمت داشته باشند .
کارکردن به صورت موثر تحت بدترین شرایط و فشارها را تحمل نمایند.
فرد باید عملکرد موثر در یک گروه کاری داشته باشد .
شایستگی و لیاقت حرفهای داشته باشد.
تسلط در مراقبت داشته باشد.
اعمالی که افراد برای سالمتی و رفاه انجام میدهند.
پیشگیری از بیماریها صورت می پذیرد .
کشف و درمان بیماریها را در پی دارد .
تامین و ارتقاء سالمت خود و خانواده را ایجاد میکند.
تصمیمات درست درباره استفاده صحیح از مراقبتهای بهداشتی را در پی دارد .
رفتارهای مناسب جهت مراقبت از خود در فرد ایجاد میشود .
باعث مراجعه به روانپزشک یا روانشناس در صورت بروز مشکل یا ناراحتی روانی میشود .
داشتن دانش ،مهارت ،و توان برای فرد الزم میباشد.

مدیریت بهداشت و درمان 1398؛ )4( 10

0.7375
0.8188
0.9000
0.8063
0.8250
0.8813
0.6625
0.8188
0.7563
0.8813

0.8250
0.7750
0.7813
0.7563
0.7688
0.9000
0.7750
0.8438
0.9188
0.8688

-0.0875
0.04375
0.11875
0.05
0.05625
-0.01875
-0.1125
-0.025
-0.1625
0.0125

0.7750

0.8375

-0.0625

0.8438

0.7750

0.06875

0.8625
0.7750
0.8625
0.6625
0.8125
0.7938

0.9188
0.7938
0.8438
0.8813
0.8313
0.9188

-0.05625
-0.01875
0.01875
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-0.01875
-0.125

0.8438

0.7313

0.1125

0.8625
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0.8813
0.8625
0.8625
0.7938
0.8438
0.8625

0.8375
0.8125
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0.025
-0.0125
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0
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0
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0
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رفتاری است داوطلبانه که در فرد باید نمود داشته باشد .
فعالیتی است آموخته شده در فرد بیمار.
باعث مسئولیت همگانی برای حفظ سالمت خود ،خانواده و نزدیکان می باشد
باعث مراقبتهای نوزادان ،کودکان ،نوجوانان و سالمندان و بزرگساالنی میشود که قادر به
خودمراقبتی نیستند .
استقالل عمل داشتن را در فرد ایجاد مینماید .
تعامل مناسب بین دریافتکنندگان و ارائهدهندگان خدمات سالمت را میطلبد .
نتایج حمایت از خودمراقبتی باید وجود داشته باشد .
باید میزان مطابقت ویژگیهای رفتاریفرد با شرایط و موقعیت در امر خود مراقبتی وجود
داشته باشد .
باعث کسب کمک تخصصی یا غیر تخصصی از دیگران گردد .
شرایط محیطی باعث ارتقای سالمت از طریق رویکرد توانمندسازی میشود .
انگیزه مناسب در فرد ایجاد می نماید .
دانش سالمت و افزایش سواد بهداشتی را در پی دارد.
باعث تقویت حس ارزشمندی و برداشت فرد میگردد .
باعث تقویت باور خود کارامدی فرد میشود .
باعث افزایش مهارت استفاده از منابع سالمت در فرد میشود .
خود مراقبتی عملی اکتسابی ،آگاهانه و هدفدار است.
سبب کاهش دفعات بستری و ارتقاء کیفیت زندگی بیماران میگردد .
باعث کنترل و هدایت واکنشهای هیجانی و احساسات در برابر افراد میشود .
قادر به تنظیم و بیان صحیح هیجانها میشود
باعث تشخیص وشناسایی هیجانها و رفتارهای فردی میگردد .
شور و شوق زندگی و انگیزه موفقیت افراد را میافزاید.
خودمراقبتی ،اعتماد به نفس و عزت نفس افراد را افزایش میدهد.
این کار باعث افزایش رضایت بیماران میگردد.
باعث کاهش هزینههای سالمت میگردد.
باعث کاهش هزینههای حمل و نقل میگردد.
باعث ایجاد تصویر شخصی فرد از بدنش می شود.
باعث تبادل بهتر اطالعات بالینی میشود .
برنامههای مشترک آموزشی را میطلبد .
مراقبت مشارکتی باعث برنامهریزیهای مشترک به منظور ارتقای مراقبت میگردد .
مراقبت مشارکتی باعث همکاری افراد از تخصصهای مختلف میگردد .
مراقبت مشارکتی باعث مراقبت از بیمار در قالب یک تیم منسجم میشود.
مراقبت مشارکتی باعث مشارکت بیماران در درمان و ایفای رفتارهای مناسب مراقبت از خود
میشود .
مراقبت مشارکتی به دنبال ارائه بهترین مراقبت است .
مراقبت مشارکتی به عنوان مشاور و مرشد عمل میکند.
اصالح شیوه زندگی باعث نیاز کمتر به مشاوره ارائهدهندگان خدمات در مراکز مراقبت اولیه
بهداشتی میگردد .
اصالح شیوه زندگی باعث کاهش معلولیت ناشی از حوادث میشود .
باعث مهربانی با خود و دیگران میشود .
باعث سالمتی و طول عمر بیشتر میگردد .
از استرسهای فردی جلوگیری مینماید .
باعث کاهش بیماریهای روانی میگردد .
باعث کاهش اختالالت رفتاری میگردد .
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باعث کاهش بیماریها میشود .
باعث تغییر رفتار سالمت افراد میگردد .
باعث ارتقای سطح آگاهی مردم میشود .
ارائه منابع اطالعاتی قابل اعتماد برای خودمراقبتی الزم می باشد.
خوردن غذای سالم ضروری است .
دریافت خدمات و مراقبتهای پزشکی مورد نیاز الزم می باشد .
انجام معاینات پزشکی ادواری و منظم پیشگیرانه ضروری است .
پیروی از درمان و رژیمهای درمانی الزم است .
انجام ورزش روزانه ضروری است .
برقراری ارتباط با خانواده و دوستان الزم است.
افزایش حمایت اجتماعی درک شده بیمارمنجربه افزایش پیروی وی از رفتارهای خودمراقبتی
میگردد.
یادگیری مراقبت از خود الزم است .
توان مراقبت از خود الزم است .
ارزیابی عالیم در درمان بیماری و توانبخشی الزم است.
تشویق مددجویان به مراقبت از خود در درمان بیماری و توانبخشی الزم است.
آموزش همگانی سالمت الزم است .
داشتن خواب و استراحت کافی ضروری است .
استراحت کافی هنگام بیماری الزم است .
رعایت پوشش مناسب بر اساس فصول سال ضروری است .
باید فرد از وسایل ،لوازم و رفتارهای پر خطر اجتناب نماید
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جدول  - 3اختالف دیدگاه خبرگان در نظرسنجی اطالعرسانی خودمراقبتی به بیماران در نظام اطالعرسانی پزشکی کشور مرحله
دوم و سوم
ردیف
1

شاخص
اطالعرسانی باید متناسب با موضوع مورد نظر باشد
اطالعرسانی باعث افزایش خدمات قابل ارائه در نظام شبکههای سالمت کشور میگردد.

5

افزایش آگاهی باعث افزایش موجبات دستیابی جامعه به امکانات درمانی میگردد .

6

افزایش آگاهی باعث افزایش مشارکت مردم می گردد .

7

افزایش آگاهی باعث ایجاد بستری برای تبادل اطالعات بالینی بیماران می شود .
اطالعرسانی باعث تشکیل پرونده های بالینی ،تعقیب سیر بالینی بیماران و اطمینان از دستیابی آنان
به پیامدهای مورد انتظار میگردد .
ارتقاء سطح خدمات بهداشتی کشور باید اطالعرسانی شود .
ایجاد نظام هماهنگ بهداشت باعث افزایش دانش و معرفت افراد جامعه میگردد.
هدف استفاده کننده از اخبار مهم است .
اخبار باید قابل درک باشد.
استفاده از رسانهها در توزیع خبرمهم است
استفاده از تمهیداتی مانند آر اس اس و ایمیل کمک کننده است
تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامههای بهداشتی و پخش اخبار
ضروری است.

4

8
9
13
17
19
26
28
29
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مرحله دوم

مرحله سوم

اختالف
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0
-0.0125
-0.125
0.05
0.25
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0.7313

0.7938

-0.0625
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34

باعث میشود فرآیند تصمیمگیری براساس اصل احتمال باشد.

36

باعث اعتماد به نفس باال در مراقبت از خود میشود .

44
45

اعمالی که افراد برای سالمتی و رفاه انجام میدهند.
پیشگیری از بیماریها صورت میپذیرد.

46

کشف و درمان بیماریها را در پی دارد.

51
53
54

داشتن دانش ،مهارت و توان برای فرد الزم می باشد.
فعالیتی است آموخته شده در فرد بیمار.
باعث مسئولیت همگانی برای حفظ سالمت خود ،خانواده و نزدیکان میباشد
باعث مراقبتهای نوزادان ،کودکان ،نوجوانان و سالمندان و بزرگساالنی میشود که قادر به
خودمراقبتی نیستند.
استقالل عمل داشتن را در فرد ایجاد مینماید .
تعامل مناسب بین دریافتکنندگان و ارائهدهندگان خدمات سالمت را میطلبد.
بایدبین ویژگیهای رفتاری فرد با شرایط و موقعیت در امر خود مراقبتی مطابقت وجود داشته
باشد.
انگیزه مناسب در فرد ایجاد مینماید .

63

باعث ایجاد دانش سالمت و افزایش سواد بهداشتی میگردد .

64

باعث تقویت حس ارزشمندی و برداشت فرد میگردد .

55
56
57
59
62

70
71
75

قادر به تنظیم و بیان صحیح هیجانها می شود .
باعث تشخیص وشناسایی هیجانها و رفتارهای فردی میگردد .
باعث کاهش هزینه های سالمت میگردد.
باعث کاهش هزینههای حمل و نقل میگردد.

76
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باعث تبادل بهتر اطالعات بالینی میشود .
78
80
81
83
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88
91
95
102
109
110
112
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مراقبت مشارکتی باعث برنامهریزیهای مشترک به منظور ارتقای مراقبت میگردد .
مراقبت مشارکتی باعث همکاری افراد از تخصصهای مختلف میگردد .
مراقبت مشارکتی نیاز مشارکت بیماران در درمان و ایفای رفتارهای مناسب مراقبت از خود می
باشد.
مراقبت مشارکتی به دنبال ارائه بهترین مراقبت است .
باعث مهربانی با خود و دیگران میشود .
باعث کاهش بیماریهای روانی میگردد .
باعث ارتقای سطح آگاهی مردم میشود .
برقراری ارتباط با خانواده و دوستان الزم است.
داشتن خواب و استراحت کافی ضروری است .
استراحت کافی هنگام بیماری الزم است .
باید فرد از وسایل ،لوازم و رفتارهای پر خطر اجتناب نماید.
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Identifying Dimensions and Components of Self-Care Informing of Patients
in Medical Information System of Iran by Fuzzy Delphi Approach

1

Abstract

2

3

khajeali jahantighi Z , Abazari Z , Mirhosseini Z ,
4
Babalhavaeji F

Introduction: Considering the importance of self-care the present study identifies the
dimensions and components of self-care informing of patients in the medical
information system of Iran.
Methods: The method of this study is descriptive and qualitative according to
propositions of the research, which was done in two phases of library and fuzzy Delphi
methods by referring 10 researchers and medical experts and health in university.
Results: final research results are presented in a model and considering that in this
analysis, Delphi method for dimension determination and the components of self-care
informing of patients in the medical information system of the country have been used,
all the components identified in Delphi have been confirmed and. In total 2 aspects of
informing (4 components) and health care providers (10 components), and 92 indicators
from 112 initial indicators have been identified
Conclusion: Considering the dimensions and components obtained from fuzzy Delphi
method in this study, these dimensions and components can pave the way for health
authorities to increase self-care informing of patients in the medical information system
of the country.
Keywords: informing, self-care, medical information system, Self-care behaviors
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