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Abstract 
Introduction: Diabetes is a major health challenge that has a profound impact on patients' lives. The 
purpose of this study was to determine the effect of motivational interviewing on the therapeutic satisfaction 
and Therapeutic Adherence of Patients with Type 1 Diabetes. 
Methods: The present study was a quasi-experimental study with pretest-posttest design and control 
group. The study population consisted of diabetic patients who referred to the Endocrinology Clinic of 
Vali-e-Asr Hospital of Zanjan and outpatient centers providing services to patients with diabetes in Zanjan 
in 2019. Thirty patients with type 1 diabetes were selected by purposive sampling and were randomly 
divided into two groups of 15 patients in experimental and control groups. The instruments were 
demographic questionnaire, “Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQ) and "Adherence 
Questionnaire in Patients with Chronic Disease". The validity and reliability of the instruments have been 
confirmed in previous studies. Intervention was performed by group motivational interviewing during four 
90-minute treatment sessions weekly in experimental group. Questionnaires were completed by patients in 
two stages before and after the intervention. Data were analyzed by SPSS 25 software.
Results: Mean adherence to treatment in the experimental group was pre-test (90.20) and post-test 
(132.97). The mean adherence to treatment in the control group was pre-test (75.40) and post-test 
(91.07). Comparison of mean satisfaction with treatment was in pre-test (14.33), post-test (27.60) and
control group in pre-test (14.87) and post-test (15.40). In all variables of the study, after controlling for pre-
test scores, the intervention had a significant effect on post-test scores, (P-value < 0.05). Intervention effect 
for treatment satisfaction was 0.86 and for treatment adherence was 0.58.
Conclusions: Group motivational interviewing is an intervention method for making positive behavioral 
changes to better control diabetes. Therefore, it is suggested that health professionals and psychologists use
motivational interviewing to provide services to patients.
Keywords: Group Motivational Interview, Therapeutic Satisfaction, Therapeutic Adherence, Type 1 
Diabetes
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 مقاله پژوهشی            نشریه مدیریت ارتقای سالمت

بر رضایت درمانی و تبعيت درمانی بيماران مبتال به  گروهی اثر مصاحبه انگيزشی

 دیابت نوع یک
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 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

بیماری دیابت یک بیماری متابولیک، ناشی از نقض در تولید یا پاسخ 

دیابت نوع  [1]شود به انسولین است که به دو نوع یک و دو تقسیم می

ای در جهان در حال دو بیماری مزمنی است که با سرعت هشداردهنده

یم رژگسترش است عوامل محیطی و ژنتیکی مانند کم تحرکی، نوع 

 چکیده
دهد. بیماری دیابت به عنوان یک چالش مهم بهداشتی مطرح است که به طور گسترده زندگی مبتالیان را تحت تأثیر قرار می :مقدمه

انجام  کی بیماران مبتال به دیابت نوع یدرمان تیبر رضایت درمانی و تبع یاثر مصاحبه انگیزشی گروه نییمطالعه حاضر با هدف تع
 شد.

جامعه پژوهش بیماران مبتال به دیابت .  بود کنترل گروه با و آزمون پس-به روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون مطالعه حاضر، :روش کار
درمانگاه غدد مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک بیمارستان ولی عصر شهر زنجان و مراکز سرپایی ارائه خدمات به بیماران مبتال بودند که به 

بیمار مبتال به دیابت نوع یک به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب  30مراجعه کرده بودند.  1398به دیابت در شهر زنجان در سال 
نفر در گروه آزمایش و  گروه کنترل قرار گرفتند.. ابزارها عبارت بودند از پرسشنامه جمعیت شناختی، 15فی ساده در دو گروه شدند و بطور تصاد

ر پرسشنامه تبعیت از د"و  (DTSQ: Diabètes Trématent Satisfaction Questionnaire) "پرسشنامه رضایت از درمان دیابت"
روایی و پاپایی ابزار ها  (Adherence Questionnaire in Patients with Chronic Disease) "درمان بیماران با بیماری مزمن

ای به صورت دقیقه 90مداخله به روش مصاحبه انگیزشی گروهی در طول چهار جلسه درمانی در مطالعات قبلی تایید شده است. 
پرسشنامه ها توسط  بیماران تکمیل شد. داده ها با نرم افزار اس آزمایش انجام شد. در دو مرحله قبل و بعد از مداخله  هفتگی در گروه

 تحلیل شد. 25پی اس اس نسخه 

از  تیتبع نیانگی( بوده است. م97/132( و در پس آزمون )20/90آزمون)  شیدرپ شیاز درمان در گروه آزما تیتبع نیانگیم ها:افتهی
 شیاز درمان در گروه ازما تیرضا نیانگیم سهی( بوده است. مقا07/91( و در پس آزمون )40/75ازمون)  شیدرمان در گروه کنترل درپ

( بوده است. 40/15(  و در پس ازمون )87/14آزمون ) شی( و در گروه کنترل در پ60/27) ون( و در پس آزم33/14ازمون)  شیدرپ
بر نمرات پس ازمون داشته است  یدار یمداخله اثر معن ر،ین ان متغازمو شیپژوهش، بعد از کنترل نمرات پ یرهایمتغ یدر تمام

(05/0 > P-valueاثر مداخله برا .)بود. 58/0از درمان  تیتبع یو برا 86/0از درمان  تیرضا ی 
 ابتید یماریمثبت  در جهت کنترل بهتر ب یرفتار راتییتغ جادیا یروش مداخله برا کی یگروه یزشیمصاحبه انگ :یریگجهینت

 یروهگ یزشیاز روش مصاحبه انگ مارانیخدمات به ب هیروانشناسان در ارا زیشود کارکنان بهداشت و درمان و ن یم شنهادیاست. لذا پ
 .ندیاستفاده نما

 کینوع  ابتید ،یدرمان تیرضایت درمانی، تبع ،یگروه یزشیمصاحبه انگ واژگان کلیدی:
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های غذایی و تاریخچه فامیلی، مقاومت انسولین و اختالل کارکرد سلول

ترین . دیابت نوع یک به عنوان شایع[2]بتا در ایجاد آن دخالت دارند 

. چند نوع [3] ولیکی دوران کودکی و نوجوانی استمتاب -اختالل غددی

ای که بین عوامل های پیچیدهمشخص و مجزای دیابت در اثر واکنش

. بیماری [5, 4]آید دهد به وجود میژنتیکی و عوامل محیطی رخ می

های زودرس و افزایش مرگ بسیاری ها و معلولیتدیابت نه تنها ناتوانی

ترین علت کوری در بالغین است از مبتالیان را به دنبال دارد، بلکه مهم

 نمعرض خطر افزایش فشار خو و مبتالیان به آن بیشتر از افراد سالم در

. افزایش شیوع دیابت نیز منجر به [6] و عوارض قلبی عروقی قرار دارند

که طوریگردد به ای از درمان در فرد مبتال به دیابت میهزینه گسترده

میلیارد دالر  174در دنیا هزینه مستقیم و غیرمستقیم بیماری دیابت 

 .[7]در سال گزارش شده است 

شود که تعداد کل طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی تخمین زده می

 221به  2000میلیون نفر در سال  150بیماران مبتال به دیابت از 

خواهد  2030میلیون نفر در سال  366و  2010میلیون نفر در سال 

. [8]باشد  درصد آن مربوط به دیابت نوع دو می 90تا  85رسید که 

دلیل این مسأله افزایش شیوع چاقی و کاهش میزان فعالیت بدنی و 

د. رونپیری جمعیت است که از تبعات صنعتی شدن کشورها به شمار می

این بیماری مزمن، اخیرًا به عنوان یک اولویت بهداشتی در کشور ایران 

 .[9]مطرح شده است  

باشد.  این در حالی درصد می 3تا  1میزان شیوع دیابت در جهان حدود 

است که براساس مطالعات صورت گرفته در شهرهای مختلف ایران 

درصد متغیر بوده است بنابراین، به  9/15درصد تا  2/4شیوع دیابت از 

رسد که متوسط شیوع دیابت در ایران از میزان متوسط جهانی نظر می

 .[10]تر باشد باال

تا کنون هیچ درمان قطعی و عملیاتی برای آن شناخته نشده است. 

ترین استراتژی به کار گرفته شده برای مدیریت این بیماری، مهم

ی طبیعی با استفاده از عوامل کنترل مناسب قند خون در محدوده

تعدیل پذیر است که بخش بزرگی از این اقدامات کنترلی به عهده 

مختلف نیز گویای این امر هستند که در خود بیمار است. مطالعات 

های مزمن مسئولیت اصلی بر عهده خود فرآیند مراقبت از بیماری

باشد و نیاز اندکی به استفاده از خدمات بیمار و اطرافیان او می

های دیابت بیشتر از سایر بیماری .[11, 6]تخصصی وجود دارد 

 سبک زندگی اکثر افراد نیاز دارد مزمن بدون نشانه، به تغییر در

[12]. 

های با توجه به رشد رو به گسترش و عوارض گسترده این بیماری، تالش

مان قطعی دیابت صورت گرفته است، بسیاری در سراسر جهان برای در

و همکاری با  های مختلف درك بیماریمداخالت روانشناختی جنبه

 در افراد دارای کنترل ضعیف و [14, 13]بخشد درمان را بهبود می

ند امشکالت مقابله، تا زمانی که مسائل روانشناختی مشخص نشده

آموزش و ابزارهای مدرن مدیریت دیابت موثر نخواهد بود. یکی از 

بیماران برای تبعیت از  رسد در افزایش انگیزههایی که به نظر میروش

ی انگیزشی گروهی است مصاحبه های درمانی موثر باشد مصاحبهتوصیه

در درمان مشکل افراد الکلی و سپس سایر افراد بکار گفته انگیزشی که 

. مصاحبه انگیزشی گروهی به عنوان روشی هدفمند و متمرکز [15]شد 

بر بیمار، در جلب همکاری بیماران موثر نشان داده شده است و چهار 

 ریزی را بهمهارت اصلی درگیر کردن، متمرکز شدن، فراخوانی و برنامه

درمان مورد تایید قرار گرفته . کاربرد گروهی این [16]گیرد کار می

 .[17-15] است

هائی است که رضایت بیمار از درمان و همکاری دیابت از جمله بیماری

کننده است در حصول نتیجه درمانی بسیار تعییندرمانی وی در 

انجام گرفته است اثر مصاحبه انگیزشی  2012ای که در سال مقاله

گروهی بر خود مدیریتی و بهبود قند خون و نتایج روانشناختی در 

. در یک مقاله مروری در سال [18] ده شده استنشان دا 2دیابت نوع 

تأثیر مصاحبه انگیزشی گروهی در کنترل دیابت مورد تأکید قرار  2014

 2015و همکاران در سال  Parildarپژوهشی توسط  [19]گرفته است 

رفته است. یافته ها نشان داد که عوامل روانشناختی مانند انجام گ

. [20]افسردگی بر همکاری بیماران دیابتی در رابطه با درمان موثر است 

ای نویدبخش برای تغییر های کاربردی که مداخلهیکی از روان درمانی

رفتار بهداشتی مثبت، در حوزه پزشکی، بهداشت و روانپزشکی است 

پذیری و احبه انگیزشی گروهی است. این درمان عالوه بر انعطافمص

های مختلف رفتاری، به صورت فردی و قابلیت کاربرد آن در حیطه

گروهی قابل اجراست و به صورت درمان مستقل یا به همراه سایر 

ها و به اشکال مختلف حضوری، تلفنی، اینترنتی مورد استفاده درمان

اشد بز نظر زمانی و اقتصادی مقرون به صرفه میگیرد همچنین اقرار می

. این روش بر این مبنا قرار داده شده است که انگیزه از درون [21]

مراجع بر آید و نباید به دنبال ایجاد انگیزه در مراجع باشیم، بلکه 

اش را کشف کند های درونیکنیم که مراجع انگیزهشرایطی فراهم می

اهد به خوو وی را به تفاوت آنچه در حال حاضر وجود دارد و آنچه می

. مصاحبه [22]کنیم دست آورد و اثرگذاری رفتار بر اهدافش، آگاه می

یری گانگیزشی گروهی به عنوان یک روش موثر برای تسهیل تصمیم

. به طور کلی در سال[25-23, 18]در زمینه تغییر رفتار نقش دارد 

های درمانی توجه شده است تر به آن دسته از برنامههای اخیر، بیش

که در آن موضوع انگیزه مراجع از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. 

موضوع انگیزه یکی از نکات بسیار مهم در درمان انواع اختالالت روانی 

و جسمانی است اعتقاد بر این است که تغییر مانند پازل از چندین 

توان قطعات را هایی که می. یکی از راه[26]یل شده است قطعه تشک

کنار هم چید، این است که انگیره را به عنوان اساس فرآیند تغییر تصور 

. مصاحبه انگیزشی گروهی راهبرد موثری برای توانمندسازی [16]شود 

بیمار است که احساس خودکارآمدی بیشتری در مورد رفتارهای خود 

مه این روش نخست مشکل مهم و معمول در ه [27]کند مراقبتی می

ها، یعنی مقاومت در برابر تغییر را به طور مستقیم مطرح و آن را درمان

پذیر است. نتایج مطالعات نشان داده کند. روشی انعطافبرطرف می

است که مصاحبه انگیزشی گروهی در مشکالت مربوطه به بهداشت و 

. مطالعه حاضر با [29, 28]کند سالمت جسمانی و روانی حمایت می

مصاحبه انگیزشی به روش گروهی بر رضایت درمانی هدف تعیین تأثیر 

 و تبعیت درمانی بیماران مبتال به دیابت نوع یک  انجام شد.

 روش کار

پس آزمون و -به روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون مطالعه حاضر،

بود ک یجامعه پژوهش بیماران مبتال به دیابت نوع  با گروه کنترل بود.

مرکز تحقیقات متابولیک بیمارستان ولیعصر و که به درمانگاه غدد و یا 

ارایه خدمات به بیماران دیابتی شهر زنجان در سال  سرپایی سایر مراکز

و تشخیص بیماری  1مراجعه کرده بودند. ابتال به دیابت نوع  1398
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توسط پزشک متخصص غدد یا داخلی و نیز براساس مصاحبه و معاینه 

 بالینی انجام شد.

سال، داشتن  60تا  30ه مطالعه شامل، دامنه سنی معیارهای ورود ب

سطح تحصیالت در حد دبیرستان و باالتر برای پاسخ گویی به سواالت 

پرسشنامه، تمایل برای شرکت در مطالعه، عدم وجود اختالالت 

سایکوتیک و سایر اختالالت شدید روانی و عدم سوء مصرف مواد با 

عدم دیابت بارداری و  تشخیص روانیزشک، نداشتن نقایص شناختی،

ها هگرو ه ها( درعدم نابینایی )برای پاسخ گویی به سواالت پرسشنام

جلسه در مصاحبه انگیزشی  2بود. معیارهای خروج شامل غیبت بیش از 

 گروهی بود.

مرکز تحقیقات  نمونه ها از طریق مراجعه حضوری به درمانگاه غدد

ز و سایر مراک زنجان بیمارستان ولی عصر شهربیماری های متابولیک 

سریایی ارائه خدمات به بیماران مبتال به دیابت در شهر زنجان و مبتنی 

بر هدف بصورت دردسترس وارد مطالعه شدند. سپس بصورت تصادفی 

نفر در گروه آزمایش و  گروه کنترل قرار گرفتند. 15ساده در دو گروه 

ری، ها از لحاظ سن، جنس، تحصیالت، مدت زمان ابتال به بیماگروه

 وضعیت تأهل و همچنین میزان قند خون خون ناشتا همتا شدند. 

ابزارها عبارت بودند از: استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی، 

 DTSQ: Diabètes) "پرسشنامه رضایت از درمان دیابت"

Trématent Satisfaction Questionnaire)  و پرسشنامه تبعیت

 Adherence) "از درمان در بیماران با بیماری مزمن

Questionnaire in Patients with Chronic Disease) .بود 

در انگلیس در  Bradley توسط "پرسشنامه رضایت از درمان دیابت"

برای بررسی رضایت از درمان بیماران مبتال به دیابت  1990سال 

عبارت می باشد. پرسشنامه روی طیف از بسیار  6طراحی شد که دارای 

دهی به این . شیوه نمره[30]می باشد  6بسیار راضی ناراضی صفر تا 

کشد ها خط میدهنده دور آنصورت است که اعداد مورد نظر که پاسخ

است. هرچه نمره باالتر باشد  36شوند نمره بین صفر تا با هم جمع می

نفر  351برعکس. روایی سازه با رضایت از شیوه درمانی بیشتر است و 

بیمار مبتال به دیابت نوع اول و دوم  بیمار انگلیسی و آلمانی زبان در 

و در  92/0اتریش بررسی شد. الفای کرونباخ در بیماران انگلیسی زبان

بدست  87/0و ازمون مجدد بفاصله دو هفته  94/0بیماران آلمانی زبان 

. در [32]زبان ترجمه شده است  100. این پرسشنامه به [31]آمد 

ایران سلیمی از پرسشنامه فوق در مطالعه خود استفاده کرده اما روایی 

 .[33]و پاپایی آن ذکر نشده است 

در سال  "پرسشنامه تبعیت از درمان در بیماران با بیماری مزمن"

است برای بیماران مزمن در ایران طراحی و روانسنجی شده  1397

درجه لیکرت است. در بعد اهتمام  5عبارت  40. پرسشنامه شامل [34]

سوال(، توانایی  7تمایل به مشارکت در درمان )عبارت(،  9در درمان )

سوال(، چسبیدن به درمان  5سوال(، تلفیق درمان بازندگی ) 7تطابق )

سوال(  3سوال( و تردید در اجرای درمان ) 5سوال(، تعهد به درمان ) 4)

می باشد. این پرسشنامه، بر درجه بندی پنج گانه لیکرت صورت بندی 

هر زیر مقیاس، نمره تک تک  گویاهای  شده است. برای محاسبه نمره

مربوط به آن زیر مقیاس را با هم جمع می شود. برای محاسبه نمره 

پرسشنامه، نمره همه گویا های مربوط به آن با هم جمع خواهد شد 

، تمایل 0-45حداقل و حداکثر نمره در حیطه های اهتمام در درمان 

، تلفیق درمان 0-35، توانایی تطابق 35-0 به مشارکت در درمان

، و 0-25، تعهد به درمان 0-20، چسبیدن به درمان 0-25بازندگی 

می باشد که بر اساس دستورالعمل  0-15تدبیر در اجرای درمان 

می شود  0-100طراحی پرسشنامه، نمرات اولیه تبدیل به نمره بین

درصد به معنای تبعیت از  75-100براساس این پرسشنامه کسب نمره 

درصد به معنای تبعیت از درمان  50-74ر خوب، نمره درمان بسیا

به معنای تبعیت از درمان متوسط و کسب نمره  26-49خوب، نمره 

ایج نت بعیت ضعیف در نظر گرفته شده است.درصد به معنای ت 25-0

( و صوری می 91/0نشان داد که پرسشنامه دارای شاخص روایی محتوا)

اد بزرگسال دارای بیماری مزمن نفر از افر 311باشد. روایی سازه با 

نفر  45عامل را نشان داد. پایایی ابزار با شرکت   7بررسی شد. نتایج 

و شاخص  92/0بزرگسال دارای بیماری مزمن به روش آلفای کرونباخ 

 .[34]تایید شد  94/0همبستگی درون خوشه ای

بدلیل اندازه گیری  روایی و پاپایی ابزار ها در مطالعات قبلی، در مطالعه 

حاضر به یافته های آن ها  اکتفا شد. پس از تصویب طرح تحقیقاتی 

ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دانشگاه توسط شورای محترم پ

المللی کیش با مراجعه حضوری به درمانگاه غدد آزاد اسالمی واحد بین

و یا مرکز تحقیقات متابولیک بیمارستان ولیعصر و سایر مراکز ارایه 

ای خدمات به بیماران دیابتی شهر زنجان، ابتدا طی جلسه

آوری نمونه پژوهشی انجام های الزم با آن مراکز جهت جمعهماهنگی

شد. سپس از بین بیماران واجد شرایط ورود به مطالعه که تشخیص 

ها توسط متخصص غدد یا داخلی و براساس مصاحبه گذاری بیماری آن

های تشخیصی دیابت انجام شد، نمونه ها و معاینه بالینی و مالك

ه درمانی انتخاب شدند. مداخله موردنظر در این پژوهش استفاده از گرو

آزمایش بود. این مداخله در طول  به روش مصاحبه انگیزشی در گروه

محتوای ای به صورت هفتگی و بر اساس دقیقه 90چهار جلسه درمانی 

قبل از مصاحبه،  Miller & Rollnick انجام شد. [35] تایید شده

پرسشنامه جمعیت شناختی تکمیل شد. توسط مجری طرح برگزار و 

 هدایت شد.

 ساختار جلسات درمانی

ساختار و محتوای جلسات درمانی به شرح است: ساختار و محتوای 

شرح است: در این پژوهش، روش مصاحبه انگیزشی  جلسات درمانی به

جلسه  4آزمایش انجام گردید، این مداخله در طول  گروهی در گروه

 دقیقه ای به صورت هفتگی برگزار و هدایت شد. 90درمانی 

در جلسه اول معرفی اعضای گروه، نحوه برقراری ارتباط و توضیح 

ی گفته های مطرح منطقی درمان و اصول و قوانین حاکم مثل رازدار

شده در گروه، صحبت شد. به مراجعان گفته شد که من در اینجا هستم 

به شما کمک کنم تا دانش بیشتری درباره خودتان به دست آورید و 

فکر کنید و تصمیم بگیرید که آیا الزم است تغییراتی در وضعیت خود 

 ید.به وجود آورید و آیا دوست دارید چنین تغییر هایی را ایجاد کن

در مورد انگیزه  بعنوان یک سازه ذهنی برای توصیف فشار ها یا نیروهای 

درونی و بیرونی موثر در شروع هدایت صحبت شد. همچنین راجع به 

استقامت که یک رفتار خاص است بحث شد. بعالوه،  راجع به انگیزه 

ای از نیروها که تعهد و ماندگاری و برای درمان به عنوان مجموعه

کند، صحبت شد.  مطرح شد که انگیزه در درمان را تعیین میپشتکار 

طی دوره درمان ممکن است فروکش نموده و مجددا افزایش یابد. لذا 

سعی شد جلسات با این تغییرات هماهنگ ب و مداخله های درمانی بر 



همکارانو  یمرّوج   

43 

 

اساس آن تنظیم شود. عالوه بر این،  سعی شد که  به بیماران نشان 

هم دل بوده و در موارد ناهمخوانی سعی شد داده شود که با ایشان 

که با مقاومت های بیماران کنار آمده و از خودکارآمدی های 

بیماران حمایت شود و جدل با آن ها انجام نشود. سعی شد تا فضای 

مثبتی برای بیماران ایجاد شود. در واقع هدف اصلی افزایش انگیزه 

آید نه اینکه به طور درونی بود تا جایی که از درون فرد به وجود 

سطحی از بیرون به او تحمیل شود. در جلسه دوم ضمن نشان دادن 

احترام و انتقال خطرات و عوارض در مورد بیماری و ارائه اطالعات 

الزم، پرسشگری با هدف درك درستی از مشکالت بیماران با اساسی 

ترین روش مصاحبه انگیزشی گروهی که شامل استفاده از سوال 

ز پاسخ تاکید کردن ها ، گوش دادن انعکاسی و خالصه سازی های با

انجام گردید. گوش کردن با هدف ترغیب بیماران به صحبت کردند 

و کاوش و آشکارسازی بیشتر مشکالت و راه حل های آن ها انجام 

گردید و انتقال دانش به بیماران در مورد وضعیت و درمان آن ها 

ای باز پاسخ یطور مثال سوال شد انجام شد. در استفاده از سوال ه

که از آخرین مالقاتمان به بعد چه اتفاق هایی افتاده است یا اینکه 

چه چیزی در شما این احساس را ایجاد کرد که احتمال دارد زمان 

 .تغییر فرا رسیده است

در جلسه سوم ضمن برقراری مجدد رابطه، اهداف نمونه ها شناسایی 

گردید و راهبردهای موثر بر اساس آمادگی شد و تبادل اطالعات انجام 

نمونه ها انتخاب گردید و از آنها خواسته شد که راهبردهای موثر را به 

 کار بندند.

نهایتاً در جلسه چهارم ضمن توسعه ارتباط، فراخوانی تعهد به تغییر 

 انجام گردید.

پرسشنامه "نمونه ها سه مرحله پیش آزمون و پس آزمون، در 

ل را تکمی  "پرسشنامه تبعیت از درمان"و  "درمان دیابترضایت از 

ها بی نام بوده و توسط پژوهشگر کدگذاری و در کردند. پرسشنامه

کنترل نیز، پرسشنامه  ها قرار گرفته است. گروهاختیار آزمودنی

رضایت از درمان دیابت و تبعیت از درمان را در همان دو مرحله 

، مداخله مشابهی برای گروه کنترل پس از پایان کار تکمیل کردند.

 ها بعد از برگزاری جلسات آموزشی انجام گرفت. دسترسی به نمونه

از طریق شماره تلفن و پروند های موجود در مرکز انجام شد. بعد 

از جمع آوری داده ها، با استفاده از آمارتوصیفی شامل جداول 

یفی فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی ویژگی های توص

داده ها ارائه شد. داده ها به روش تحلیل کواریانس وبا نرم افزار اس 

 .تحلیل شد 25پی اس اس نسخه 
 

 

 در دو گروه در مراحل قبل و بعد از مداخلهو رضایت از درمان میانگین و انحراف معیار تبعیت از درمان و ابعاد ان  :1 جدول

 تبعیت از درمان و ابعاد آن قبل از مداخله بعد از مداخله

  میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

 اهتمام در درمان    

 گروه آزمایش 60/21 29/9 93/26 56/10

 گروه کنترل 73/11 85/7 73/14 15/7

 تمایل به شرکت در درمان    

 گروه آزمایش 00/15 15/7 73/24 60/2

 گروه کنترل 40/14 12/7 40/19 68/7

 توانایی تطابق    

 گروه آزمایش 87/13 29/5 67/25 68/1

 گروه کنترل 60/11 40/4 80/14 54/5

 تلفیق درمان با زندگی    

 گروه آزمایش 53/13 27/3 67/15 08/4

 گروه کنترل 53/11 68/1 40/13 06/2

 چسبیدن به درمان    

 گروه آزمایش 87/7 92/2 33/13 29/3

 گروه کنترل 20/7 47/3 00/8 61/3

 تعهد به درمان    

 گروه آزمایش 20/12 68/4 60/16 98/4

 گروه کنترل 60/11 59/2 93/12 41/3

 تدبیر در اجرای درمان    

 گروه آزمایش 13/6 07/3 03/10 36/2

 گروه کنترل 33/7 80/1 80/7 34/2

 تبعیت از درمان )کل(    

 گروه آزمایش 20/90 57/27 97/132 25/13

 گروه کنترل 40/75 89/18 07/91 33/20

 رضایت از درمان    

 گروه آزمایش 33/17 61/4 33/32 82/2

 گروه کنترل 87/14 55/5 40/15 45/5
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 نتیجه تحلیل کوواریانس برای متغیر های رضایت از درمان و تبعیت از درمان بعد از مداخله :2جدول 

 متغیر های پژوهش مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات Fمقدار  P-value اتا(اندازه اثر )مجذور 

 رضایت از درمان      

 پیش آزمون 24/250 1 24/250 42/24 <001/0 475/0

 گروه 16/1693 1 16/1693 22/165 <001/0 860/0

 تبعیت از درمان )کل(      

 آزمونپیش  81/1211 1 81/1211 65/4 040/0 147/0

 گروه 34/9687 1 34/9687 18/37 <001/0 579/0

 

هایافته

درصد زن بودند. 60درصد و در گروه کنترل  3/53در گروه آزمایش 

دو بررسی شد که نشان -همگنی دو گروه از نظر جنسیت با ازمون کای

گروه  میانگین سن در(. P=  713/0می دهد دو گروه همگن بودند )

=  1/9) 6/40( و در گروه کنترل برابر SD=  5/9) 8/39آزمایش برابر 

SD سال بود. آزمون تی مستقل نشان داد که میانگین سن دو گروه )

(. نتایج نشان داد که P=  815/0)با هم تفاوت معنی داری نداشتند 

در پیش آزمون و پس ازمون  تبعیت از درمان و ابعاد آن در  گروه کنترل

میانگین نمره رسیده است.  91به  75ییری چندانی نداشته است و از تغ

برای رسیده است.  133به  90تبعیت از درمان در گروه آزمایش از 

 32به  17متغیر رضایت از درمان میانگین نمره در گروه آزمایش از 

باقی  5رسیده است و در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله تقریبا حدود 

 (.1جدول مانده است)

پیش فرض های الزم برای اجرای تحلیل کواریانس از جمله برابری 

واریانس ها، عدم معنی داری تعامل بین متغیر گروه و نمرات پیش 

ازمون برای تمامی متغیرهای پژوهش بررسی شد و هیچ کدام معنی 

ی متغیرهای (. نتایج تحلیل کواریانس براP-value>05/0دار نبودند )

 2 جدولرضایت از درمان و تبعیت از درمان )کل( انجام و نتایج ان در 

ارائه شده است. تحلیل کواریانس برای تمام ابعاد تبعیت از درمان نیز 

اجرا شده است. نتایج نشان می دهند که در تمامی متغیرهای پژوهش، 

تغیر، مداخله اثر معنی داری بر بعد از کنترل نمرات پیش ازمون ان م

(. اندازه اثر مداخله P-value<05/0نمرات پس ازمون داشته است )

 بود. 58/0و برای تبعیت از درمان  86/0برای رضایت از درمان 

 بحث

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر مصاحبه انگیزشی گروهی بر رضایت 

درمانی و تبعیت درمانی بیماران مبتال به دیابت نوع  یک انجام شد. در 

راستای تعیین میزان تبعیت درمانی قبل و بعد از مداخله در دیابت نوع 

یک، نتایج نشان داد که میزان تبعیت درمانی در گروه آزمایش تفاوت 

داری با گروه کنترل داشته و مقایسه میانگین ها نیز حاکی از روند معنا

افزایشی بعد از اجرای مداخله بوده است. در همین راستا، رضاصفت 

در مطالعه ای بر روی مبتالیان دیابت نوع یک،  [36]بالسنبه و همکاران 

خودکارآمدی را عاملی مهم در خودمراقبتی بیان کردند که نشان دهنده 

 وفقیت در تبعیت درمانی است.میزان م

Hendrychova  اذعان نمودند که تبعیت  [37] و همکارانهمچنین

درمانی ممکن است در طول زندگی و درواقع در طول شکل گیری 

ان صرفا آن را به ویژگی های شخصیت افراد متفاوت باشد ونمی تو

اجتماعی افراد نسبت داد. نتایج نشان داد که علیرغم رضایت درمانی 

مشابه در دو گروه، تبعیت درمانی متفاوت بود. مطالعات عوامل بسیاری 

را مانند سن، مشکالت مربوط به تزریق انسولین، تداخالت آن با زندگی 

 Eycong جه موثر دانستند.روزانه، ترس از هیپوگلیسمی را در این نتی

در مطالعه ای نشان دادند که تبعیت  [38] و همکاراندر همین راستا، 

 از درمان بعد از اجرای برنامه آموزشی انگیزشی افزایش داشته است

در مطالعه دیگری که با هدف تعیین عوامل مرتبط با عدم تبعیت درمان 

درصد بیماران  38تایج نشان داد که در عربستان صعودی انجام شد، ن

از درمان خود تبعیت نکرده و بیشترین عامل مربوط به مشکالت 

 .[39]اقتصادی، ترس از افت قند خون و فراموشی مصرف دارو بود 

مطالعه ای توصیفی با هدف تعیین موانع  فراهانی و همکاران درنتایج

درك شده در بیماران دیابتی نشان دادند که یکی از عوامل مهم در 

تبعیت رژیم درمانی، انگیزه است که با سطح دانش و اطالعات بیماران 

از آن جایی که یکی از مهمترین . [40]ن ان ها ارتباط دارد و نیز س

عوامل عدم تبعیت درمانی، کمبود اطالعات و دانش است شاید دلیل 

دیگر را بتوان به سطح تحصیالت پایین و سن کم بیماران شرکت کننده 

 شایقیان و همکاران. نتایج پژوهش [43-41]در پژوهش نسبت داد 

در مطالعه ای تجربی نشان داد که گروه درمانی مبتنی بر تعهد و  [44]

پذیرش، در تبعیت از درمان و بعبارتی، کنترل دیابت موثر دانستند. از 

آنجایی که مصاحبه انگیزشی گروهی یک راهکار موثر در ارایه اطالعات 

و تقویت انگیزه افراد می باشد، بنابراین، می تواند توجیه کننده 

 این روش آموزشی در تبعیت درمانی بیماران باشد. اثربخشی

نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که شرکت در برنامه مصاحبه 

انگیزشی به روش گروهی بر رضایت مندی  بعد از مداخله در مبتالیان 

به دیابت نوع یک تاثیر داشته است. در مطالعه ای نشان دادند که یکی 

مبتالیان به دیابت، آموزش می باشد   از عوامل مهم در رضایت مندی

لذا می تواند توجیه کننده نقش آموزشی انگیزشی در رضایت  [45]

. سلیمی و همکاران از نتایج [46]مندی بیماران در مطالعه حاضر باشد 

مطالعه خود دریافتند که مصاحبه انگیزشی گروهی بر رضایت مندی 

و همکاری انان است  بیماران مبتال به دیابت یک عامل مهم در مشارکت

. تغییرات رفتاری مثبت در مبتالیان به دیابت از عوامل مهم در [47]

و همکاران نیز  Welchرضایت مندی است. در همین رابطه، مطالعه 

نشان دادند که مصاحبه انگیزشی در تغییر رفتار و کنترل بهتر دیابت 

. بیمارانی که در برنامه خودمراقبتی مشارکت [48]نقش مهمی دارد 

بیشتری داشتند، رضایت مندی بیشتری را نیز گزارش کردند و از 

آنجایی که خودمراقبتی مستلزم دستیابی به دانش و مهارت می باشد 

 بر تاثیر برنامهلذا می تواند توجیه کننده یافته های پژوهش مبنی 

 .[36] یزشی در رضایت مندی بیماران باشدآموزشی انگ
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از طرفی، رضایت مندی یک عامل مهم در افزایش کیفیت مراقبت ها 

در دیابت  است که با مشارکت فعال بیمار در درمان ارتباط مستقیم 

رکت دارد. از آنجایی که برنامه های انگیزشی نیز عاملی مهم در مشا

پیش بینی می شود که  . لذا[51-49] یت درمانی استبیماران و تبع

برنامه های آموزشی انگیزشی نیز در رضایت مندی موثر باشند. هر چه 

ابت یت در کنترل دیرضایت مندی بیشتر باشد ، در نتیجه میزان موفق

. تمرکز بر رضایت بیمار از درمان از مواردی [52, 49] نیز بیشتر است

تغییر  و اید به عنوان راهکار مناسبی برای ایجاد نگرش مثبتاست که ب

در برنامه ریزی های خدمات درمانی مد نظر قرار رفتار و افزایش انگیزه، 

 .[54, 53]گیرد 

 گيرینتيجه

، و بعد از مداخله نتایج نشان داد که میزان تبعیت درمانی قبل

نشان داد پژوهش حاضر همچنین افزایش داشته است. نتایج 

که شرکت در برنامه مصاحبه انگیزشی به روش گروهی بر 

از مداخله در مبتالیان به دیابت نوع یک  رضایت مندی بعد

تاثیر داشته است. لذا پیشنهاد می شود کارکنان بهداشت و 

درمان و نیز روانشناسان در ارایه خدمات به بیماران از روش 

با توجه به نمونه  مصاحبه انگیزشی گروهی استفاده نمایند.

 ربکارگیری نتایج این مطالعه دگیری بیماران در شهر زنجان، 

محدودیت  از ای ایران با احتیاط صورت گیرد کهسایر شهر ه

 پژوهش می باشد.
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