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Abstract
Objective (s): Diabetes and its chronic complications is one of the major public health issues worldwide. The present study
aimed to use photovoice in pre-diabetic people to design health promoting lifestyle educational content. :.
Methods: This community-based participatory research was performed on 40 pre-diabetic participants in Hoveizeh health
centers, Khozestan Province, Iran in 2018. Photovoice was used to better understand pre-diabetic adults about their
experiences. Focus groups and semi-structured interviews were used for data collection. All data were recorded and analyzed
through content analysis based on narratives.
Results: Data analysis revealed four main themes including daily living needs ,neglect of the disease ,education and provision
of health care, lack of support to adapt physical environment.
Conclusion: In designing educational content, it is necessary to place more emphasis on the four main themes extracted from
the experiences of pre-diabetic people in order to provide more comprehensive services by health care personnel.
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رویکرد کیفی :یک پژوهش مشارکتی اجتماع محور
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طراحی محتوای آموزشی سبک زندگی مروج سالمت با استفاده از ،عکس ـ گفتار ،در افراد پیش دیابتی با

مقدمه :امروزه دیابت و عوارض مزمن آن یکی از عمدهترین مشکالت بهداشت عمومی در سرتاسر جهاان اسات .ایان مطالعاه باهمنظاور طراحای
محتوای آموزشی ارتقا دهنده سالمت با استفاده از رویکرد کيفی عکس گفتار در افراد پيش دیابتی انجامشده است.
مواد و روش کار :این مطالعه با رویکرد تحليل کيفی در سال  98بر روی  40شرکتکننده پيش دیابتی در مراکز بهداشتی درماانی هاویزه انجاام

یافته ها :از تحليل دادهها چهار مضمون اصلی شامل :نيازهای روزانه فرد مبتال به دیابت ،غفلت از ابتالی به بيماری ،آموزش و ارائاه مراقباتهاای
بهداشتی  -درمانی ،نبود حمایت الزم برای مناسبسازی فضاها استخراج شد.
نتيجه گيری :در طراحی محتوای آموزشی بر چهار مضمون اصلی استخراجشده از تجربيات افراد پيش دیابتی ضروری است که برای ارائه خدمات
جامعتر توسط کارکنان مراقب بهداشتی تأکيد بيشتری صورت گيرد.
کليدواژه :پيش دیابتی ،تحليل روایتی محتوا ،عکس گفتار ،پژوهش مشارکتی اجتماع محور
کد کارآزمایی بالینیIRCT20171226038083N1:
کد اخالقIR.AJUMS.REC.1397.689 :
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نویسنده پاسخگو :اهواز ،دانشگاه جندی شاپور اهواز ،دانشکده بهداشت ،گروه بهداشت و ارتقای سالمت
E-mail: hmohamadian@razi.tums.ac.ir
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گرفت .از عکس گفتار برای درک بهتر بالغان پيش دیابتی در مورد بيماری خود استفاده شد .دادهها بهوسيله گروههای متمرکز و مصاحبههای نيمه
ساختاریافته گردآوری شدند .تمام دادهها بر اساس تجزیه و تحليل روایتی محتوا ثبت و تحليل شدند.
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امروزه ،دیابت و عوارض مزمن آن به علت پيشارفتهاای اقتصاادی،
افزایش اميد باه زنادگی و تغييار سابك زنادگی باهعناوان یکای از
عمدهترین مشکالت بهداشات عماومی در سرتاسار جهاان شاناخته
شده است .دیابت ،جزو بيماریهای مزمنی است که به دليل اختالل
در متابوليسم قند خون ایجااد مایگاردد .ایان بيمااری معماوال باا
اختالل در تحمل گلوکز خون به پايش دیابات و یاا قبال از دیابات
مشهور است .اگر گلوکز خون ناشتا بين  100تا  125ميلایگارم در
دسی ليتر ،یا گلوکز دوسااعته بعاد از غاذا باين  140تاا  120و یاا
هموگلوبين (Hemoglobin A1c) A1cبين  5/7تاا  %6/5باشاد،
چنين فردی ،به پيش دیابت مباتال اسات [ .]1پايش دیابات ،یاك
حالت متوسط قند خون با سطح گلوکز باالتر از حالات طبيعای اماا
زیر سطح تشخيصی دیابت تعریف میشود .شايوع پايش دیابات در
تمام نقاط جهان باه سارعت در حاال افازایش اسات [ .]2در ساال
 ،2014فدراسيون بينالمللی دیابت تخمين زده است که تعداد افراد
دیابتی تا سال  2035از  387ميليون به  592ميلياون نفار افازایش
خواهد یافت [ .]3بر اساس پژوهشی کاه باين ساالهاای  2010تاا
 2019در  216کشور جهان انجاام گرفات .بارآورد شاد کاه شايوع
دیابت در بالغين  20تا  79سالهي جهان از  %6/9در سال  2010باه
 %7/7در سال  2030خواهد رسيد [ .]4همچنين به گزارش نماینده
انجمن ملی دیابت ایران %11/37 ،از افراد باالی  30سال ( 2ميليون
نفر) مبتال به دیابات هساتند کاه  %25آنهاا هناوز تشاخيد داده
نشدهاند [ .]5در برخی مطالعات ميزان بروز ابتال به دیابت ناوع  2در
استان خوزستان  %13/64گزارش شده است که در گروههاای سانی
مختلف شيوع افراد پيش دیابت بيش از مبتالیان باه دیابات ناوع 2
گزارش شده است [ .]6بههرحال ،شيوع واقعی پيش دیابت در جهان
هنوز ناشناخته است [ .]7بهرغم پتانسيل افازایش شايوع و عاوارض
جدی مرتبط با ایان بيمااری ،بساياری از سياساتگاذاران ساالمت
همگانی از شيوع و تغييرات در عوامل خطر مهم پايش دیابات آگااه
نيستند .عالوه براین 90 ،درصد از مبتالیان به پيش دیابت از ابتالی
خود به این بيماری بیخبرناد کاه در حادود  %30از ایان افاراد باه
دیابت نوع  2مبتال خواهند گشت [ .]8ماهيت پيش رونادهي دیابات
نوع  2و عوارض مزمن آن شرایط پيچيده ای را فاراهم مایآورد کاه
مقابله با آن ،نيازمند مداخالت تغيير رفتار است؛ باهگوناهای کاه در
حال حاضر مداخالت اصالح سبك زنادگی در پيشاگيری و کنتارل
دیابت نوع  ،2جایگاه ارزشمندی یافتاهاناد .بار ایان اسااس ،اصاالح
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سبك زندگی سنگ بنای کنترل دیابات ناوع  2اسات .لاذا نيااز باه
مداخله در مرحلاه قبال از اباتال و ایجااد راهبارد کامهزیناه بارای
پيشگيری از آن بيش ازپيش احساس میشود .برخای عوامال خطار
دیابت نوع  2مانند اضافهوزن ،سبك زندگی نامناساب ،اساترس بااال
عوامل بالقوه خطرساز ولی قابل تغييرند [ .]9سبك زندگی به عناوان
یك عامل مهام هماواره کاانون توجاه آماوزش بهداشات و ارتقاای
سالمت بوده است .سبك زندگی راهی اسات بارای زنادگی کاه بار
اساس الگوهای قابل تعریف رفتار از طریق تعامال باين ویژگایهاای
فردی ،روابط بين فاردی ،گروهای و شارایط فرهنگای ،اجتمااعی و
اقتصادی جامعه تعيين می شود .البته مجموعاه انتخاا هاای افاراد
متأثر از عوامل زیادی است .با غربالگری و طبقاهبنادی افاراد پايش
دیابتی ،می توان راهبرد برای جلوگيری از پيشرفت پيش دیابات باه
دیاباات تاادوین کاارد [ .]10در دهااههااای گذشااته جنبااههااای
روانشناختی دیابت نظر بسياری از متخصصان را به خود جلب کرده
است زیرا دیابت یکی از پرزحمتترین بيماریهاای مازمن از لحاا
هيجانی و رفتاری بهحسا مایآیاد .بارای دساتيابی باه ایان مهام
میتوان از اصول آموزش بهداشت و ارتقاای ساالمت کماك گرفات.
آموزش های روش های اصاالحی و رفتااری مناساب ،از مارثرترین و
باصرفه ترین راههای پيشگيری و کنترل دیابت محساو مایشاوند.
این آموزش هاا برافازایش ساطح آگااهی ،تقویات انگيازه و مهاارت
بيماران به منظور همکااری بيشاتر بار اجارای برناماههاای درماانی
تجویزشده و بر مشارکت فعال در مراقبات از خاود باا کماك ساایر
اعضای خانواده تأکيددارند.
عکس گفتار ( ،)Photovoiceاولين بار در اوایال دهاه  1990بارای
توصيف عکاسی روایتی در رابطه با کشف مسائل اجتمااعی اساتفاده
شد [ .]11عکس گفتار ،روشی است که عمدتا در رشتههای توساعه
اجتماعی و سالمت همگانی استفاده میشود که عکاسی را باا کانش
اجتماعی مردمی ترکيب و از شرکتکنندگان خواساته مایشاود بار
اساس دیدگاههایشان یا به نمایندگی از جامعهي خاود عکاسای و در
مورد عکسها بحث و روایات مربوط به عکاسهاای خاود را توساعه
دهند .عکس گفتار ،یك روش ارزیاابی مشاارکتی اسات کاه توساط
محققين برای درک بيماران از بيماریهای مزمن [ ،]12برای ارتقای
مشارکت بيمار [ ]13و به عنوان ابزاری آموزشی برای افزایش ساواد
پژوهشی در بين اعضای جامعاه اساتفادهشاده اسات [ .]14در ایان
روش ،شرکتکنندگان از عناصر معنیدار در محايط خاود ،از قبيال
اشيا ،منظرهها و حوادث عکس میگيرند .عکسها بهمنظور تحریاك
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ميااانگين ساان شاارکتکنناادگان  49/69سااال و  49/6درصااد
شرکتکنندگان مرد و  50/4درصد زن بودناد .حادود  62درصاد از
افراد مطالعه بیسواد بودند.
پس از تحليل محتوای عکسهاا و داساتانهاا (تعاداد  120عکاس،
برخی از شرکت کنندگان کمتر یا بيشتر از  5عکس را تحویل دادند)
 4نااوع طبقااهبناادی اصاالی تحاات درون مایااه چااالش و انعطااا
( )Challenge and Resilienceاستخراج شد.
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شرکتکننادگان در ایان مطالعاه از افاراد پايش دیاابتی تشاخيد
داده شده در مرکز مطالعاتی کو هورت هویزه به روش تصادفی سااده
انتخا شدهاند .مطالعه کو هورت هاویزه بار روی بيمااریهاای غيار
واگير و عوامل خطر مرتبط با آن در جمعيات  35-70ساال هاویزه
انجامشده است .این مطالعاه بخشای از پاژوهش طراحای و ارزیاابی
تأثير یك برنامه ارتقای سبك زندگی با چاارچو پرسايد-پروسايد،
در  240فرد پيش دیابتی شهرستان هاویزه باوده کاه در آن حجام
نمونه بر اساس خروجی نرمافزار  GPowerبا احتسا  αبرابر ،0/5
قدرت معادل  %80و پيشبينی ریزش  %20صورت گرفته است .پس
از دریافت کد اخاال از معاونات پژوهشای دانشاگاه علاوم پزشاکی
جندی شاپور اهواز %10 ،از نمونه نهایی معادل  24نفر در یاك دوره
آموزشی با رویکرد کيفی (پژوهش مشارکتی اجتمااع محاور) جهات
طراحی محتوای آموزشی به کمك عکس گفتار وارد مطالعاه شادند.
شرکتکنندگان بر اساس مشکالت گزارش شده در ماورد عاوارض و
موانع ابتالی به بيماری دیابت و تمایل به اساتفاده از عکاسای بارای
بيان افکار و عقاید خاود وارد مطالعاه شادند .در ایان جلساه افاراد
شرکتکننده درزمينهی چگونگی گرفتن عکسی که نشانگر تاأثيرات
محيطهای شخصی ،اجتماعی و جامعه بر دیابت است آماوزشهاای
الزم را فراگرفتند .این جلساه در شابکه بهداشات و درماان هاویزه
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گفتگو و ایجاد یك پلتفرم مشخد جهت به اشتراک گذاشتن روایت
منحصربه فرد در مورد موضوع خاصی ارائاه خواهناد شاد .مطالعاات
پيشگام ایان روش را بارای اساتخراج اطالعاات غنای کاه نيازهاا و
تصورات شرکتکننادگان را شناساایی و باه توانمندساازی آناان در
دستيابی به سالمت و مراقبت های بهداشتی مرثر می دانناد ،معرفای
کردهاند [ .]15لذا باا توجاه باه اهميات درک بيمااران و تعامال در
مراقبت و توجه به بيمار ،استفاده از عکس گفتار میتواند برای درک
دیدگاه افراد پيش دیابت بهویژه در راستای یك الگو مراقبتای بيماار
محور مفيد باشد .با بررسی متون علمی موجود در ایران ،تااکنون از
عکس گفتار برای کشف عوامل مرثر جهت طراحی محتوای آموزشی
در افراد پيش دیابتی استفادهنشده است .لذا مطالعه حاضر ،با هاد
طراحی محتوای آموزشی به کمك عکاس گفتاار باا رویکارد کيفای
(پااژوهش مشااارکتی مبتنای باار جامعااه) در بااالغين پايش دیاابتی
شهرستان هویزه انجامشده است.
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برگزار شد و تقریبا  3ساعت ادامه داشت .از شرکتکنندگان خواسته
شد که از افراد قابلشناسایی در عکس رضایتنامه اخذ کنند.
در ابتدا از تمامی افراد شرکتکننده خواسته شد کاه  15عکاس باا
دوربين موبایل یا دوربين عکاسی مرتبط با سراالت ذیل برای کشاف
مضامين موجود در عکسها باا بيشاترین معناای شخصای را بادون
کمك گروه تحقيقاتی بگيرند.
" اینجا چه چيزی مشهود است؟ " " .واقعا چه اتفااقی در حاال ر
دادن است؟"" .آن چگونه بر زندگی ما تأثيرگذار است؟" " .چرا این
مشکل همچنان پابرجاست؟ " " .در مورد آن چه مای تاوانيم انجاام
دهيم؟".
سپس در یك جلسه بحث گروهی از آنها خواسته شاد از باين 15
عکس گرفتهشده 5 ،عکس را انتخا و در قالب داستان آن را روایت
کنند .این بخش بهصورت شفاهی انجام گردید.
در آخر ،یك تحليل محتوایی مبتنی بر تحليل روایتی توساط گاروه
تحقيق بارای عکاسهاا انجاام شاد تاا مضاامين مشاترک کادهای
استخراجشده از روایت داستانی موجود در عکسبرداریهاا مشاخد
شوند .همچنين شباهتها و تفاوتها را باهطاور خااد در برچساب
زدن درون مایه اصلی مستند کردند .یکی از اعضاای گاروه تحقياق
عالوه بر جمع آوری تمام روایت های همراه با عکس ،یادداشتهایی از
جلسات گروهی ضبط شده با نوار را نيز برمایداشات .گاروه مطالعاه
یادداشت ها و روایات همراه با هر عکس را تحليل می کردناد .ساپس
زبان ،الگوها و ایدههاا شناساایی و کدبنادی شادند .از مياان کادها،
دسته بندی خاصی از داده ها ایجاد شد .دسته بندی هاا باه شناساایی
مضامين برجسته کمك کردند .دسته بنادی هاا تحات یاك موضاوع
اصلی یا چندین موضوع قارار گرفتناد .عکاس هاا توساط محققاين
مطالعه و دو دستيار پژوهشاگر بررسای شادند تاا از پایاایی داخلای
اطمينان حاصل شود.
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عکسها و داستانها به درون مایه های نيازهای روزانه فرد مبتال باه
دیابت ،غفلت از اباتالی باه بيمااری ،آماوزش و ارائاه مراقباتهاای
بهداشتی  -درمانی ،نبود حمایات الزم بارای مناسابساازی فضااها
طبقهبندی شدند.
داده در این تحليل بهمثابه روایت اسات .آنچاه ایان شايوه را کاامال
متمایز میسازد توجه باه ابعااد داساتان وار و تجرباهای ،قصاههاا و
حکایتهای شخصی است که راوی در زنجيرهای منظم نقل میکند.
تحليل روایتی ،از همان ابتدا ،با دادههای کيفی برخاوردی کال گارا
دارد .گرچه میتوان از شيوههای مشابه دیگری نيز استفاده کارد .باا
این وجود به محققان توصيه میشود ،چنانچه با روایتها ،داستانهاا
و بيوگرافیهای افراد سروکار دارناد ،ترجيحاا از ایان روش اساتفاده
کنند .روش روایتی که از برخی جهات مبتنی بر تحليال درون مایاه
ای است ،به شيوههای گوناگونی اجرا میشود .گفتنی اسات در ایان
شيوه ضرورتی ندارد که روایت نهایی نظم زمانی داشته باشاد ،بلکاه
میتوان با توجه به تنش و چاالش موجاود در داساتان یاا جاذابيت
موضوعات بر سير داستان تأکيد کرد و آن را سروسامان داد.
نيازهای روزانه فرد مبتال به دیابت :یکی از شرکتکننادگان کمباود
دارو و تجهيزات موردنياز برای بيماران دیابتی را مهمتارین نيازهاای
روزانه فرد مبتال به دیابت ذکر کرد .ایان شارکتکنناده در توصايف
عکس خود اشاره کرد که تجهيزات روزاناه بارای مراقبات از دیابات
موردنياز است (شکل .)1
پرداخت هزینه برای نيازهای پزشکی آنها (به عنوان مثال نوار ،دارو
و غيره) و همچنين ویزیت پزشاکان متخصاد از ماواردی باود کاه
شرکتکنندگان به آن اشاره داشتند .برخی نيز درباره فاصاله منازل
آنها از مراکز ارائاهدهناده خادمات آموزشای ،پزشاکی و بهداشاتی
صحبت میکردند.
غفلت از ابتالی به بيمااری :برخای از شارکت کننادگان در مطالعاه
معتقد بودند که اگر افراد مبتال به دیابت از بيماری خود غفلت کرده
و قند خون آنها باال باشد در درازمدت منجر به کاهش جریان خاون
عروقی و تنگی آن ها بخصود در پاها میشود .این دليل اصلی قطع
پا در افراد دیابتی است .سکته مغزی یکای دیگار از عاوارض دیابات
است که میتواند باعث مرگ فرد شود .یکی از عاوارض خطرنااک و
کشنده دیابت ،بيماریهای کليوی ،بخصاود نارساایی کلياه اسات.
بدن افراد دیابتی بشدت مستعد زخام شادن اسات .متأسافانه بادن
دیابتیها نمیتواند زخمها را ساریع بهباود دهاد؛ بناابراین احتماال
عفونی شدن آنها بسيار زیاد است .ميزان باالی قند و فشاارخون در
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افراد دیابتی در نهایت میتواند باعث آسيب باه اعصاا بادن شاود.
آسيب دیدن اعصا بدن میتواند باعث ایجاد بيماریهاای دساتگاه
گوارش ،اختالل در نعو و آسيب پاها شود .آسيب دیدن اعصا پاا
باعث بروز درد ،سوزش و در نهایت بیحسی پاها میشود .تعدادی از
شرکت کنندگان نياز به آگاهی از مراقبت پا را تأکيد کردناد .یکای از
آنها گفت" :مراقبت از پاها برای فرد مبتال باه دیابات بسايار مهام
است .بهویژه اگر افراد بی حسی در اندام و پاها را تجربه کنند" .اغلب
افراد مبتال به دیابات ،مراقبات از پاهاای خاود را باهدرساتی انجاام
نمیدهند .تأثير مخر گلوکز بيشازحد در خون بسايار زیااد اسات
که اگر موردتوجه قرار نگيرد میتواند باه عفونات منجار و بعادازآن
باعث سياه شدن و قطع عضو شود .برخای از شارکتکننادگان نيااز
مبتالیان به دیابت به مراقبت از پای خود را اینطور بياان کردناد" .
این پاها برای راه رفتن ساخته شده است و بدون پاا زنادگی ماا کاه
کشاورز و دامدار هستيم فلج میشود " (شکل .)2
آمااوزش و ارائااه مراقبااتهااای بهداشااتی – درمااانی :برخاای از
شرکتکنندگان عکسهایی از ارائهدهندگان مراقبتهاای بهداشاتی
خود را به تصویر کشيدند .یکی از شرکتکنندگان اظهار داشات کاه
"دیابت بر روی قسمتهای مختلف بدن از جمله چشمها ،کلياههاا،
پاها ،قلب بسياری از افراد تأثير میگذارد .لذا نياز است تا متخصاد
کليه ،چشم پزشك ،متخصاد قلاب در کناار کاادر ارائاهدهنادگان
مراقبتهای بهداشتی برای آموزش حضورداشته باشند".
برخی از افراد شرکتکنناده نياز از بهاورزان خاناههاای بهداشات و
پزشك خانواده برای ارائاه کاالسهاای آموزشای و مراقبات از ایان
بيمااران تشااکر کردنااد .یااك شارکتکننااده از تجربااهاش بااا گااروه
ارائه دهندگان مراقبتهاای بهداشاتی توضايح داد کاه " ماادر مان
دیابتی است از وقتی در کالسهای آموزش بهداشت شرکت میکناد
نسبت به کنترل قند خون خود و نوع غذایی که میخورد و بررسای
چشم ،قلب و کليهها حساستر شده است .از طرفای چاون بيمااران
مشابه خود را میبيند و با هم در مورد بيماریشان حر مایزنناد،
نمیخواهد جلسهای از کالسهایش را از دست بدهد".
یکی دیگر از شرکتکنندگان نيز در مورد مزایای اساتفاده از کاالس
باارای پاادر دیااابتیاش صااحبت کاارد " پاادرم دو سااه سااال پاايش
بازنشسته شد .قابال باه بيمااری خاود فکار نمایکارد ولای بعاد از
بازنشستگی بسيار افسرده شده بود و باه عواقاب بيمااریاش خيلای
فکر میکرد از وقتی ماهی یكبار در کاالسهاای بهداشات شارکت
میکند احساس خوبی دارد .پدرم میگوید ما در این کالسها دیگار
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افراد مبتال به دیابت را میبينيم .ما همه نظارات خودماان را مطارح
میکنيم و آموزشدهنده بهداشت دستورالعملهای داشاتن زنادگی
سالم را به ما یاد میدهد و نکاتی درباره برنامه غاذایی و اساتفاده از
غذاهای محلی مناسب بارای کنتارل قناد خاون را باه ماا آماوزش
میدهد" (شکل .)3
نبود حمایت الزم برای مناسب سازی فضاهای شاهری یاا روساتایی:
برخی از شرکتکنندگان درباره عدمحمایت شهرداری بارای احاداث
پارکهای مناسب و سالنهای ورزشای بارای ورزش کاردن ماردم و
عدم وجود مرسسات غيردولتی برای اجرای برناماههاای آموزشای و
حمایت اجتماعی در شهرستان هویزه صحبت کردند.
بسياری از شرکتکنندگان اذعان داشتند کاه در اطارا خاناههاای
خود به دليل وجود خياباانهاای شالو ،،عادم وجاود پياادهروهاای
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مناسب ،مسيرهای آسفالت نشده در برخی نقاط شهر و روستا و عدم
وجود فضاای سابز در اطارا خاناههایشاان امکاان انجاام ورزش و
پيادهروی ندارند .همچنين در هویزه به دليل باال بودن درجه حرارت
هوا امکان ورزش کردن در محيطهای باز وجود ندارد.
یك شرکتکننده درباره پيادهروها بيان کارد "پياادهروی یاك روش
خو برای ورزش کردن است کاه تقریباا هرکسای مایتواناد آن را
انجام دهد .بااین حال ،فقدان یك پيااده رو مناساب در یاك خياباان
شلو ،میتواند توانایی یك فرد را بهشادت کام کناد .یکای دیگار از
شرکتکنندگان موضوع ایمنی راه پياادهرو را مطارح کارده و گفات
"من برای رسيدن به پارک محله باید از یك خيابان شلو ،عبور کنم
که ماشينها با سرعت عبورمی کنناد و مان چشامم ضاعيف اسات
چندین بار نزدیك بود تصاد کنم" (شکل .)4
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بحث و نتيجهگيري

روش عکس گفتار به دليل توانایی اثباتشده آن در نيازسانجی ،باه
عنوان یك روش مشاارکتی و توانمندساازی کاه تواناایی تغييار در
خطمشی و سياستها در سطح فردی ،اجتمااعی و عماومی را دارد،
انتخا شده است [ .]16با این حال ،مطالعات اندکی از عکاس گفتاار
به عنوان بخشی فعال از مداخالت مدیریت بيماری استفاده کردهاند.
از این روش برای تارویج گفتگوهاای انتقاادی و افازایش داناش در
خصود کنترل بيماری دیابت با ایجاد بحاثهاای گروهای کوچاك
استفاده شده است [ .]15استفاده از عکس گفتاار باه عناوان یکای از
مرلفه های مطالعهي کيفی ،نه تنها توانایی ارزیابی نيازهای جامعاه در
معرض خطر را دارد ،بلکه بستر الزم برای آگاهی بخشای نسابت باه
یااك مسااهله بهداشااتی را باارای ارائااهدهناادگان خاادمت (مااراقبين
بهداشااتی) را نيااز پدیااد ماایآورد .هاار عکااس گرفتااهشااده توسااط
شرکت کننده ،به عنوان ابزاری برای افازایش قادرت تصاميمگياری
55
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پژوهشگر نسبت به آنچه برای شرکتکنندگان مهام باود ،محساو
میشود .عالوه بر این ،عکسها و روایتهای هماراه آن حتای بادون
حضور افراد متخصد تفسيرگر نياز مایتواناد در انتقاال داناش باه
شرکتکنندگان مرثر باشد .از طر دیگار ،ایان عکاسهاا در طاول
پروژه تواند نحوه اجرای برنامههای مداخله آموزشی و اولویاتبنادی
آنها را مشخد کند .با اجارای ایان مطالعاه ،فضاایی جدیاد بارای
تعامالت اجتماعی برای افاراد پدیاد مای آیاد .در مطالعاات متعادد
چنين تعامالت و روابط اجتماعی مثبتی باه عناوان یکای از عناصار
اصلی توانمندسازی دیدهشده اسات [،Baker and Wang ]17-18
که میخواستند درک دقيقتری از تجار درد مازمن بازرگسااالن
مسن را فراتر از آنچه با ابزارهاای اساتاندارد ارزیاابی مازمن درد باه
دست میآید ،به دست آورند از این روش بهره بردند [.]19
در مطالعه عکاس گفتاار ،ارائاه تصاویری بصاری از تجربياات افاراد
دیابتی که دچار از دسات دادن بيناایی ،قطاع عضاو و ساختیهاا و
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شكل  :3آموزش و ارائه مراقبتهای بهداشتی  -درمانی
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تشكر و قدرداني

پااژوهش حاضاار بخشاای از پایاااننامااه کارشناساای ارشااد مصاااو
دانشاگاه علاوم پزشاکی جندی شاپور اهواز که توساط ماری پاور و
همکاران انجامشده است .لذا از کليه مشارکتکننادگان عزیازی کاه
در ایان پژوهش صميمانه همکاری کردند تقدیر و تشکرمی شود.
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چالشهاای آن شادهاناد را برای یررایپ شردی پتر ب فاراهم آورد .از
شرکت کنندگان خواسته شد که تجربيات زندگی روزمره خود را کاه
بر توانایی آنها در مدیریت دیابت تأثيرگاذار اسات را و ثبات کنناد
شرکتکنندگان نيز قادر باه توصايف دیاداری از عکاسهاای خاود
شدند .عکس های ارائه شده به شناسایی اولویتگاذاری کماك کارد.
همچنين عکس گفتار ،مشارکتکنندگان را به ایجاد تغييار و تحاول
در جامعه خود ترغيب نمود .یکی از این عوامل ،ایجاد کانال ارتباطی
بين مردم و سياستگذاران است که امکان گفتگو با سياستگاذاران
در مورد حمایتهای الزم برای ترویج زندگی سالم و همچنين کمك
به اعضای جامعه در حل مسهله را فراهم میآورد .این فرآیناد باعاث
شد ،عالقه به برقراری ارتباط آگاهیبخش جمعی توسعهیافته و ميل
به ارتقای سالمت بيشازپيش در افراد جامعه برانگيخته شود .عکس
گفتااار ،توانساات سااواد محاادود خااود ماادیریتی دیاباات را در آنااان
پشتيبان نماید.
در شهرستان هویزه ،عکسها وجود مشکالت در مورد مسائل مربوط
به امکانات و فضای عمومی ورزشی ،عدم وجود مراقبتهای مناساب
پيشگيری از دیابت و همچنين عدم وجود امکانات آموزشی مطلاو
به افراد پيش دیابتی را نشان داد .این نتایج نشانگر اهميات و نقاش
ماارثر حمایاات اجتماااعی و دسااتگاههااای ماادیریتی و بهداشااتی در
موضوعات مرتبط با سالمت به شمار میرود.
این یافته در مطالعاه  Peña-Purcellو همکااران نياز ماورد تأیياد
قرارگرفته است [ .]20در آن مطالعه تأکيد شد که اجرای برنامههای
آموزشی می تواند در ارتقا رفتارهای خود مراقبتی در بيمااران مباتال
به دیابت مرثر باشد .این یافته با نتایج مطالعاه ماا کاه تعاداد افاراد
بی سواد در آن زیادتر باود ،نماود بيشاتری داشات .در اجارای ایان
آموزش ها با توجه ساختار اجتماعی سنتی محيط پژوهش (هاویزه)،
از ظرفيت آموزش توسط افراد خانواده و همچنين افراد معتمد شاهر
میتوان بهخوبی استفاده نمود .استفاده از این باه رغام در مطالعاه
 Brown and Hanisنيز پيشنهادشده است [.]21
نکته ای که باید موردتوجه قرار گيرد این است که به رغم مفيد بودن
روش مطالعه عکس گفتار در توانمندسازی افراد ،شاید ایان روش در
همهجا مخصوصا در جوامع سنتی قابلاجرا نباشد .چراکه در چناين
جوامعی به اشتراکگذاری تجاار و عکاسهاا از مقبوليات زیاادی
برخوردار نيست .در مطالعه  Yi-Frazierو همکاران ،ضمن اشاره به
این نکته پيشنهادشده است که این روش آموزشای را بارای افارادی
اجرا نمایند که با اشتراکگذاری تصاویر مشکلی ندارند [.]22

یکی از نقاط قوت این مطالعه را می توان این گونه بيان داشات کاه
تعيين برنامهها و اولویتهای تغيير رفتار در طول پروژه ،قدرت توليد
دانش به شرکتکنندگان منتقل شد .همچناين ،ایان روش فراتار از
آنچه در تحقيقات پيمایشی انجام می شود ،به نيازسنجی جامع تاری
دستیافت .یکی از محدودیتهای مطالعه حاضر این بود که در گروه
سنی باالتر گرفتن عکس و برگرداندن به گاروه پژوهشای باا تاأخير
انجام گرفت که در برخی موارد باعث ریزش تعداد شارکتکننادگان
مطالعه گردیاد .از دیگار محادودیتهاای مطالعاه ایان باود کاه در
خانواده هایی با وضعيت اقتصادی اجتماعی پایين دوربين یاا گوشای
همراه که بتوان با آن عکس گرفت در اختيار نبود که در ایان ماوارد
از بهورز یا مراقب سالمت خواسته شد که به شرکتکننده درگرفتن
و ارسال عکس کمك کنند.
با اجرای صحيح روش عکس گفتار ،صدای شرکتکنندگان پيراماون
مراقبت از خود در برابر بيماری دیابت بهتار شانيده شاد وسايلهای
برای پشتيبانی و ارتقا انسجام اجتماعی در گروه فراهم آمد .مطالعاه
عکس گفتار ،ارزیاابی جاامع نيازهاا را فراتار از آنچاه در تحقيقاات
مدنظر است فراهم ساخت .این روند اجازه داد تا با ایجااد پياامهاای
ترکيبی باه افازایش آگااهی و تمایال باه ارتقاای ساالمت در افاراد
دست یابيم .این روش برای جوامعی که با مواناع بهداشاتی مشاابهی
سروکار دارند ،قابلاستفاده خواهد بود .نتایج حاصال از ایان مطالعاه
در پياده سازی خط مشی های مقتضی با شناسایی نيازها و منابع الزم
برای بهبود سالمتی و رفاه جوامع در آستانه ابتال به دیابات راهگشاا
خواهد بود.
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