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مقدمه

امروزه پيشرفت علم و فنآوري ،ارتقا سطح سواد عموومي
و بهداشتي ،بهبود ارتباطات و دسترسي به خدمات بهداشوتي و

کومش

جلد  ،22شماره ( 2پياپي  ،)02بهار  – 1330ويژه نامه عوامل اجتماعي موثر بر سالمت

درماني منجر به افزايش متوسط عمر و کواهش بيمواريهواي

توصيههاي اعضاء تيم درمان ميسر است که از آن تحت عنوان

عفوني شده است .از سوي ديگر توسوهه شوهرنشويني و تيييور

تبهيت از درمان ياد شده است [.]1

سبک زندگي سويماي سوالمت را از ن ور علول ايجوادکننوده

يکي از اصليترين نگرانيها و مشکالت باليني که کارکنان

بيماريها و مرگ و مير در سراسر دنيا تيييور داده و ايون امور

ن ام سالمت به کرات با آن مواجهند ،مشکالت مربوط به عدم

سبب افزايش شيوع بيماريهاي مزمن در دنيا شده اسوت [-3

تبهيت بيماران از درمان تجويز شده ميباشد ،اين امر خصوصاً

 .]1طبق تهريف سازمان بهداشت جهاني ،بيمواريهواي موزمن

در بيماريهاي مزمن که بيماران بايد مدت طوو ني از درموان

مانند بيماريهاي قلب و عورو ،،آسوم ،بيمواريهواي موزمن

تجويز شده پيروي نمايند اهميت بيشتري پيدا ميکند چرا کوه

ريوي ،نارسايي مزمن کليه و ديابت بيماريهوايي هسوتند کوه

متاثر از عوامل متهدد اجتماعي ميباشد کوه اگور ايون عوامول

بيش از  3يا  6ماه طول کشيده و فرد بايد مدت زمان زيوادي

اجتماعي ناديده گرفته شوند رسيدن به اهداف سالمتي را غيور

با آن زندگي کند [ .]5،4همچنوين تاييود شوده اسوت عوامول

ممکن ميسازند [ .]14،13تبهيوت روهيف و يوا عودم تبهيوت

اجتماعي به عنوان علل اصلي مشوکالت سوالمتي در جامهوه

بيماران از درمان ،يکي از د ئول اصولي شکسوت در درموان،

اسوت [ .]6طبوق گووزارا سوازمان بهداشووت جهواني عواموول

افزايش عوارض بيماري ،طو ني شدن مدت درمان و افزايش

اجتماعي متهدد از شرايطي که فرد متولد ميگردد تا جايي کوه

هزينههاي اوزه مراقبت سالمتي است .اگر بيماري توصيههاي

رشد و زندگي ميکند ،به عنوان مجموعهاي از عوامل اجتماعي

کارکنان ن ام سالمت را به کار نبندد ،اتي بهترين رژيومهواي

تاثيرگذار بر زندگي روزانه و تهيينکننده سالمت فورد هسوتند

درماني تدوين شده نيز بيارزا ميگردند [.]15،14،12
طبق گزارا سوازمان بهداشوت جهواني ميوزان تبهيوت از

[.]0
از طرفي ،بسياري از بيماريهاي مزمن علت اصلي مورگ

درمان افراد مبتال به بيماري مزمن در کشورهاي توسوههيافتوه

و ناتواني در سراسر دنيا محسوو مويشووند و  %63از علول

بهطور متوسط  %52گزارا شده و اين ميزان در کشورهاي در

مرگ و مير را به خود اختصاص ميدهند [ ]8و بر تموام ابهواد

اال توسهه کمتر است کوه دامنوه آن از صوفر توا  122متييور

جسمي ،روانشناختي و اجتمواعي زنودگي فورد و خوانواده او

ميباشد [ ]15-18اين دامنه گسترده به عوامل متهددي چوون

تاثير ميگذارد [ .]4اگرچه آمار دقيقي از ميوزان کول بوروز و

تهاريف متفاوت براي تبهيت ،ابزار و روا اندازهگيري تبهيت،

شيوع همه بيماريهاي مزمن در ايران در دست نيست اموا بوه

نوع رژيم درماني تجويز شده و جامهه موورد مطالهوه بسوتگي

گزارا سازمان بهداشت جهواني در سوال  2212ميوزان %02

دارد .عالوه بر آن ،وارح نبودن مفهوم تبهيت از درمان و عودم

مرگ و مير ايران مربوط به بيماريهاي غير واگيردار و موزمن

توافق صاابن وران در تهريوف آن ،سوبب عودم ارائوه ابوزار

بوده است [ .]3ازدياد روزافزون بيماريهواي موزمن ،افوزايش

اسووتانداردي بووراي انوودازهگيووري ايوون مفهوووم شووده اسووت

ميزان بستري شدن ناشي از ايون بيمواريهوا و هزينوه بوا ي

[ .]22،13،15اگر چه پژوهشگران براي اندازهگيري تبهيوت از

مراقبت و درمان ،ن ام سالمت را در قورن اارور بوا چوالش

درمان از رواهاي مختلف مستقيم (بررسي شيميايي مايهوات

مهمي مواجه نموده است [ .]11،12،2،1به همين دليول درموان

بوودن از ن وور غل ووت دارو و ميووزان متابوليووتهووا در خووون)

موفق بيماريهاي مزمن رروري بوده با توجه به ماهيت مزمن

[ ]21،13،15،14و يوا روا غيرمسووتقيم (خوودگزارادهوي،

بيماري ،فرد ميبايست براي مدت طوو ني از رژيوم دارويوي

مصاابه ،ثبت وقايع روزانه ،و شمارا قرص) استفاده کردهاند

خاصي که توسط تيم درماني ارائه ميشود ،تبهيت نمايود []12

[ ]13،14عليرغم با بودن ويژگي و اساسيت شيوه مشاهده

و اين امر تنها با مشارکت فهال بيمار در امور درمان و اجوراي

مستقيم [ ]13اکثر پژوهشگران اندازهگيري متييرهاي عينوي را
بر رواهاي ذهنوي ماننود گوزارا پزشوک از تبهيوت بيموار

نهيمه سيدفاطمي و همکاران
ترجيح دادهاند .اين در االي است که عوامل متهوددي غيور از

هر يک از آنها به يک بهد خاص درمان پرداخته شده اسوت.

رفتار تابهانه بيمار از رژيم درماني تجويز شده( ،مانند تفواوت

از طرفي در اکثر مطالهات بوه در و ديودگاه کارکنوان ن وام

در ميزان جذ  ،متابوليسم و دفع دارو در بيماران) بر گوزارا

سالمت از مفهوم تبهيت پرداخته شده است و بوه تجربوه زنوده

ميزان نتايج درماني و در نتيجه ميزان تبهيت اندازهگيوري شوده

بيماران مزمن که وابسته به زمينه فرهنگي و عوامول اجتمواعي

تاثير ميگذارد که اين امر خود کسب اطالعوات قابول اعتمواد

تهيينکننده سالمت در آن بستر است ،کمتر پرداخته شده است.

درباره تبهيت را دشوار مينمايد [.]23،22

با روا تحليل مفهوم با الگوي هيبريد عالوه بر بهرهمنودي از

اگر چه در پژوهشهاي زيادي ميزان تبهيت گزارا شوده
است ولي در اکثر آنها به شورايط بيموار و عوامول اجتمواعي

نتايج ساير پژوهشگران ،ميتوان درونمايهها و الگوهاي پنهان
مفهوم با تکيه بر تجربيات بيماران را آشکار نمود.

موثر بر درمان توجهي نشده است و يا به بهد خاصي از تبهيت

از آنجائي که تبهيت از درمان پديودهاي اسوت کوه تحوت

مانند تبهيت از رژيم دارويي پرداخته شده است [ ،]24و يوا از

تاثير مسائل فرهنگي و بومي جامهه ميباشود ،بررسوي عميوق

پرسشنامههايي با تهداد مهدودي سوال ،براي سنجش تبهيوت

تجربيات زنده بيماران عالوه بر بررسي متون روروري اسوت.

از درمان استفاده شده است [.]26،25

با توجه به اينکه در زمان اارر ابزاري بومي جهوت بررسوي

با توجه به اينکه درمان بيماران تنها متکي بر پذيرا رژيم

تبهيت بيمار از تمام ابهاد درمان در افراد بزرگسال مبوتال بوه

دارويي نيست توجه به ساير ابهاد درمان (رژيم غذايي ،کنتورل

بيماريهاي مزمن در ايران موجود نيست ،اين مطالهه با هودف

وزن ،ورزا ،فهاليتهاي بدني ،پيگيري زموان مراجهوه بوراي

طرااي و روانسنجي پرسشنامه تبهيت از درمان در بيمواران

درمان ،و تييير سوبک زنودگي) در سونجش تبهيوت روروري

مبتال به بيماري مزمن انجام شد.

است .بنابراين ،اجراي توصيههاي درماني ،افزايش مشارکت و
مسئوليتپذيري بيمار در درمان را ميطلبد [ ]20،13و تبهيوت

مواد و روشها

از درمان چيزي بيش از رفتار منفهل و تابهيت محض در مقابل

اين مطالهه بخشي از يک پژوهش بزرگتري است کوه بوا

توصويه پزشوک تلقوي مويشوود .بنوابراين رواهواي عينوي

استفاده از روا ترکيبي انجوام شود .در ايون پوژوهش ،ابوزار

اندازهگيري تبهيت که تاکيد آنها بر اندازهگيري پيامود درموان

تبهيت از درمان در بيمواران موزمن در سوه بخوش طرااوي و

است و به فرآيند و کيفيت اجوراي درموانهواي توصويه شوده

روانسنجي شد.

توجهي نداشتهاند ،شيوههاي جامهي نيستند [.]21

در بخش اول پژوهش به من ور تهيين گويههواي مناسوب

براي اندازهگيري پديده پيچيدهاي چون تبهيت ،ابتودا ارائوه

ابزار ،ابتدا مفهوم تبهيت از درمان تبيين و سازههاي مورتبط بوا

تهريف جامع از آن با روشي مناسب رروري است [ ]28،14تا

آن با استفاده از روا تحليل مفهوم با الگوي هيبريد طي سوه

بر آن اساس بتوان ابزار مناسبي را براي سونجش آن طرااوي

مراله شناسايي شد .در مراله ن ري تحليل مفهوم کليه پايگاه

نمود .زيرا يکي از مشکالت ن وامهواي بهداشوتي و مراقبتوي،

دادههوواي انگليس وي

نداشتن اطالعات کافي از مفاهيمي است که جنبه انساني دارند

 Wiley, Ovid, ProQuestو بانوووکهووواي اطالعووواتي

که اين امر منجر به عدم موفقيت در برنامههاي مراقبتي ميشود

فارسوي  Irandoc, Iranmedex, Magiran, SID, Medlibبوا

بنابراين رويکرد تحليل مفهوم مناسبترين رويکرد براي تبيين

کليد واژههاي

تبهيت ميباشد [.]18

در پايگاههاي اطالعاتي انگليسي و کليد واژههاي "پيوروي از

CINAHL, MEDLINE, Elsevier,

""Compliance, Adherence, Concordance

در کشور ايران اکثر مطالهات در ارتباط با مفهوم تبهيت از

درمان ،رعايت رژيم درماني ،تبهيت از درمان ،پوذيرا رژيوم

درمان با استفاده از رويکردهاي پژوهش کمي بوده است که در

درماني و تمکين درمان" در پايگاههاي اطالعاتي فارسي مورد

کومش
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جستجو قرار گرفت .پس از جسوتجوي ن واممنود در پايگواه

مراله قبل تلفيق و با استفاده از روا تحليول محتووي کيفوي

دادهها  23مقاله مناسب انتخا و بررسي شدند که بور اسواس

تحليل شدند [.]31

اهداف پژوهش بيماريهاي مزمن ماننود بيمواريهواي قلبوي

در بخش دوم پژوهش ،گويههواي پرسوشناموه اوليوه بوا

عروقي ،ديابوت ،نارسوايي کليوه ،آسوم ،لوپووس اريتمواتوز و

استفاده از نتايج بهدست آمده از بخوش اول پوژوهش تودوين

مولتيپل اسکلروز را شامل مويشود .مورور متوون بوه من وور

گرديد .به من ور طرااي عبارات مناسب جهوت انودازهگيوري

جمعآوري دادهها جهت تهيوين خصوصويات ،پويش آينودها و

مفهوم مورد مطالهه ابتدا بايد مفهوم مورد ن ر تهريف گردد هور

پيامدهاي مفهوم تبهيت از درمان در بيماريهاي مزمن استفاده

چه مفهوم بهطور وارحتر تهريف شود ،نوشتن گويوههوا بوراي

شد و با تحليل دادهها طبقات اوليه مربوط به مفهوم ايجاد شد.

اندازهگيري آن سادهتر مويشوود [ .]32بودين ترتيوب پوس از

در مراله کار در عرصه تحليل مفهوم ،دادههاي کيفي از طريق

تحليوول مفهوووم تبهيووت از درمووان 120 ،گويووه در طرااووي

مصواابه فووردي عميووق نيمووهسوواختار بووا مشووارکت  6بيمووار

پرسشنامه اوليه تبهيت از درموان اسوتخراگ گرديود .در ايون

بزرگسال مبتال به بيماري مزمن (آرتريت روماتوئيد ،ديابوت،

مراله تهداد بيشتري گويه ايجاد شد که برخي از آنها از ن ر

نارسايي کليه ،فشارخون ،و بيماري ايسکيميک قلبي ،لوپووس

مفهومي مشابه بودند ولي با عبارات متفاوت طرااي شدند توا

اريتموواتوز) جمووعآوري شوود .مشووارکتکننوودگان بوور اسوواس

فرصت تهمق بيشتر و مقايسه عبوارات بوراي انتخوا گويوه

نمونهگيري مبتني بر هودف و بوا در ن ور داشوتن موال هواي

مناسبتر مهيا شود.

پذيرا نمونه انتخا شدند .بدين ترتيب مشارکتکننودگان از

در بخووش سوووم پووژوهش بووا بووهکووارگيري پووژوهش

ميان افراد بزرگسال مبتال به بيماريهاي موزمن کوه توانوايي

رواشناسي ويژگيهاي روانسنجي نسخه اوليه ابوزار تهيوين

برقراري ارتباط کالمي به زبان فارسوي را داشوتند و از سوطح

گرديد .جهت تهيين روايي پرسشنامه ،ابتدا روايي صووري بوه

هوشياري کامل برخوردار بودند ،انتخوا شودند .جموعآوري

دو شيوه کمي و کيفي انجام شد .بوراي تهيوين روايوي صووري

دادهها پس از توريح در مورد هدف پژوهش ،اختياري بوودن

کيفي ،گويههاي پرسشنامه توسط  12نفر از افراد متخصص و

مشارکت در مطالهه ،محرمانه مانودن اطالعوات کسوب شوده،

خبره که داراي دانش و تجربه کافي در ايطه درمان و مراقبت

کسب ررايت آگاهانه و امکان کنارهگيوري از مطالهوه در هور

افراد بزرگسال مبتال به بيمواري موزمن و ابزارسوازي بودنود

مراله به آنان داده شد .مدت مصاابه با بيمواران بوين  45توا

جهت بررسي گويهها ،ابهاد پرسشنامه و روابط آنهوا دعووت

 125دقيقه و تهوداد جلسوات بوين  1-3جلسوه متييور بوود.

بهعمل آمد و در خصوص سهولت تکميل پرسشناموه ،خوانوا

مصاابهها با اجازه مشارکتکنندگان در پژوهش ربط شود و

بودن ،دستور زبان و سبک نگوارا گويوههوا از ن ور ابهوام و

متن مصاابهها بالفاصله پس از اتمام مصاابهها کلمه به کلمه

ااتمال وجود برداشتهاي اشوتباه از عبوارات گويوههوا و يوا

پياده شد .با توجه به اينکوه جموعآوري و تحليول دادههوا در

وجود نارسايي مهاني کلمات ،ااتمال وجود عبارات يا کلماتي

مراله کار در عرصه وابسته به نتوايج مرالوه ن وري تحليول

که در آن براي بيمواران دشووار اسوت و تناسوب و ارتبواط

مفهوم بود و به من وور اصوالط طبقوات ااصول از دادههواي

مطلو عبارات با طبقات و ابهاد پرسشنامه اظهار ن ر کردند.

مراله ن ري و نياز به ايجاد طبقات جديد براي شکلدهي يوا

روايي صوري کمي گويههاي پرسشنامه بر اساس پيشونهادات

دستيابي به جنبههواي جديود مفهووم ،تحليول محتووي کيفوي

و ن رات افراد متخصص و گروه هدف انجام شد ،بدين من وور

جهووتدار ) (Directed Content Analysisب وهکووار رفووت

از روا کمي تهيين امتياز تاثير گويه جهت تهيين اهميوت هور

[ ]32،23و درون مايههاي مفهووم شوکل گرفوت .در مرالوه

يک از گويهها و اذف گويههاي نامتناسب استفاده شد .بودين

تحليل نهايي تحليل مفهوم ،يافتوههواي بوهدسوت آموده از دو

ترتيب که براي هر يک از گويههاي پرسشنامه طيف ليکرتوي

نهيمه سيدفاطمي و همکاران
 5قسمتي به ترتيب از  5تا  1امتياز با گزينههاي "کوامالً مهوم

بزرگتر بود با سطح مهنيداري قابل قبول ( )p<2/25رروري

است ،تا اندازهاي مهم است ،بهطور متوسط مهم اسوت ،انودکي

در ن ر گرفته شد [.]36،35

مهم است و اصال مهم نيست" در ن ر گرفته شد و از  12نفر از

براي اطمينان از اينکه گويهها جهت اندازهگيري سازهها به

بيماران مبتال به بيماريهاي مزمن درخواست شد که هر کودام

بهترين نحو طرااي شدهاند از شاخص روايي محتووي

از گويهها را بررسي نموده و يک گزينه را انتخا نماينود .در

) (Content Validity Indexوالتس و باسل استفاده شود ،کوه

ادامه امتياز تاثير هر يک از گويهها از ااصلرر فراواني بر

سه مهيار ساده بودن ،مربوط يا اختصاصي بودن و ورووط يوا

اسب درصد و اهميت بهطور جداگانه محاسبه شد.

شفاف بودن هر عبارت بوهطوور مجوزا (بوا طيوف ليکورت 4

)(CVI

من ور از فراواني بر اسب درصد ،تهداد افرادي است کوه

قسمتي) توسط  12نفر از متخصصان مورد ارزيابي قرار گرفت.

به گويه مورد بررسي امتياز  4و  5دادهاند و موراد از اهميوت،

بدين ترتيب که براي محاسبه شاخص روايي محتوي مجمووع

ميانگين نمره اهميت بر اساس طيف ليکور توذکر شوده اسوت.

تهداد امتياز موافق براي هر عبارت با رتبوه  3و  4تقسويم بور

گويههايي که امتياز تاثير آنها مساوي و يا بيشتور از يوک و

تهداد کل پاسخها اندازهگيري شد .در صورتيکه نمره شواخص

نيم ( )1/5بود مناسب در ن ر گرفته شدند و براي تحليلهواي

روايي محتوي محاسبه شده از  2/03بيشتر بود عبارت مورد

بهدي افظ شدند [.]34،33

ن ر مناسب در ن ر گرفته شد و افظ گرديد ،عبارات با نموره

سپس بررسي روايي محتوي بوه دو طريوق کيفوي و کموي
صورت گرفت .در روايي محتوي کيفوي از ن ورات  15نفور از

 2/02-2/03اصالط و بازنگري شدند و عبارات با نمره کمتر
از 2/02آيتم غير قابل قبول بودند و اذف شدند [.]35

متخصصان داراي دانش و تجربه در ايطوه مراقبوت و درموان

براي تهيين روايي سازه از تحليل عاملي اکتشافي اسوتفاده

بيماري مزمن و ابزارسازي استفاده شد .از آنان درخواست شد

شد .در اين مطالهه اجم نمونه  6برابر گويههاي ابوزار ايجواد

ديدگاههاي اصالاي خود را در خصوص رعايت دستور زبان،

شده در ن ر گرفته شود .بنوابراين تهوداد  311نمونوه از افوراد

استفاده از کلمات مناسب ،قرارگيري گويهها در جاي مناسوب

بزرگسال مبتال بوه بيمواري موزمن مراجهوهکننوده بوه مراکوز

خود ،امتيازدهي مناسب ،زمان در ن ر گرفته شده براي تکميل

آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشوکي گلسوتان بوه صوورت

ابزار طرااي شده و تناسب ابهواد انتخوا شوده ارائوه دهنود.

تصادفي انتخا شدند .نمونهها از کليه مراکز آموزشي درماني

عبارات پرسشنامه بوا افوزودن ،کاسوتن و يوا تيييور کلموات

و انووواع بيموواريهووا (ن يوور ديابووت ،نارسووايي مووزمن کليووه،

ويرايش شدند .برخي از گويهها اذف شودند و برخوي ديگور

بيماريهاي قلبي و عروقي و آرتريت) و از هر دو جونس کوه

ادغام شدند .سپس روايي کمي محتوي از طريق محاسبه نسبت

اداقل يک سال از تشخيص بيماري آنها گذشته و اداقل 6

روايوي محتووي ) (CVRو شواخص روايوي محتووي )(CVI

ماه تحت درمان بودند ،انتخا شدند.

بررسي شد .از طريق نسبت روايي محتووي ) (CVRرورورت

در پايان براي تهيوين پايوايي ابوزار از دو شويوه همسواني

وجود يک گويه از ديد  14نفر از متخصصان بر اسواس طيوف

دروني و پايايي ثبات اسوتفاده شود .بوه من وور انودازهگيوري

سه قسمتي (رروري است ،مفيد است اموا روروري نيسوت و

همبستگي دروني از آلفاي کرونباخ استفاده شود [ .]35پايوايي

ررورتي ندارد) محاسبه گرديد .ارزا عوددي نسوبت روايوي

ثبات ابزار با استفاده از روا بازآزمايي و محاسوبه شواخص

محتوي) (Content Validity Ratio( (CVRبا کمک جودول

همبستگي درون خوشهاي با فاصله زماني دو هفته بر روي 45

"تهيين اداقل ارزا" وشه بزرگتر از  2/51تهيين شد .در

نفر از افراد بزرگسال مبتال به بيماري مزمن انجام شد ،که قبالً

صورتي که شاخص نسبت روايي محتوي آيتم از مهيار جودول

در روايي و يا پايايي اوليه ابزار مشارکت نداشتند.

کومش
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جمعآوري دادهها در همه مراال پس از توريح در موورد

تاکيد مشارکتکنندگان که در مطالهات نيز به آنها اشاره شوده

هدف پژوهش ،اخذ ررايتناموه آگاهانوه و کسوب اجوازه از

بود ،مهاني محتوايي آنها مشخص شد .از تحليول دادههوا 18

مشارکتکنندگان در پژوهش انجام شد .دادههوا بوا اسوتفاده از

درونمايه فرعي و  8درونمايه اصلي (تههد ،تلفيق درموان بوا

نسخه  16نرمافزار  SPSSبا سوطح مهنويداري  2/25تحليول

زندگي ،هدفمند بودن ،توانمندي ،چسبيدن به درموان ،تمايول،
پيوستگى و تهمق) بهدست آمد.

شد.

در بخش دوم پژوهش به من ور تبيين گويهها ،ابتدا تهريف

نتایج

عملي هر بهد از مفهوم مورد مطالهه مطابق با يافتههاي مراله

در بخش اول اين پژوهش ،در مراله ن ري تحليل مفهوم،

کيفي و به من ور روشن شدن چگونگي اسوتخراگ گويوههواي

پس از جستجو و نمونهگيري از مقا ت ،مورور ن واممنود بوا

تشکيلدهنده پرسشنامه بهطور اختصار ارائه شود .سوپس بوا

مطالهه دقيوق متوون منتخوب و اسوتخراگ دادههواي واروح و

توجه به دامنه مهنايي مفاهيم استخراگ شده ،اقودام بوه تودوين

تلويحي مرتبط با مفهوم تبهيت از درمان صورت گرفت .در اين

گويهها شد .براي تهيوين عبوارات مناسوب ،تهوداد زيوادي از

مراله تهداد  366کد استخراگ شد .يافتههاي استخراگ شده از

عبارات کوه هور يوک جنبوهاي از سوازه موورد مطالهوه و يوا

متون ،در طبقات مجزا بر اسوب مهواني سوازماندهي شودند.

زيرسازههاي آن را مورد توجه قرار ميدهند ،طرااوي شود و

طبقهبندي و تحليل اين دادهها منجر به ارائه تهريوف عمليواتي

 120گويه استخراگ شد.

جهت ورود به مراله کار در عرصه و شوکلگيوري  11طبقوه

در بخش سوم پژوهش ،روايي صوري کيفي گويوههوا بور

(مشارکت در تدوين اهداف ،ايجاد تهادل بين زندگي و بيماري،

اساس ن رات متخصصان ،توسط تيم تحقيق بازخواني گرديد و

تهاموول بيمووار-درمووانگر ،درونووي شوودن رفتارهوواي جديوود،

پيشنهادات ايشان اعمال شد .نتيجه بحث و تبادل ن ور در ايون

انهطووافپووذيري ،مشووارکت ،مسووئوليتپووذيري ،تسوولط بوور

جلسات اکثر گويههاي پرسشنامه ويرايش شودند 12 .گويوه

مهارتهاي خودمراقبتي ،توافق بيمار-درمانگر ،تطابق و اقدام

ادغام و  11گويه اذف شد و تهداد گويوههوا بوه  124گويوه

براي دستيابي اهداف) شد .در مراله کار در عرصوه  6بيموار

تقليل يافت .در مراله روايي صوري کموي پوس از محاسوبه

مبتال به بيماري مزمن که داراي مهيارهاي ورودي مطالهه بودند

امتياز تاثير ،گويههايي که امتياز تاثير آنها  1/5و يا بويشتور

به صورت مبتني بر هدف وارد مطالهه شدند که  3نفر از آنوان

بود مناسب در ن ر گرفته شدند و تهداد گويهها بوه  83گويوه

زن و  3نفر مرد بودند .دامنه سني مشارکتکنندگان  26توا 54

تقليل يافت.

سال بود و مدت ابتال به بيماريهاي موزمن از  6توا  21سوال

در مراله کيفي روايي محتوي برخي گويههاي پرسشنامه

متيير بود .پس از پياده کردن مصاابههاي ربط شده ،کودهاي

بر اساس پيشنهادات متخصصان ،گويهها ويرايش ،اذف و يوا

استخراگ شده از متن مصاابهها بر اسب ارتبواط مهنوايي در

ادغام شدند و تهداد گويهها به  02گويه تقليل يافت .در مراله

طبقات مراله ن ري جايگذاري شدند و با طبقوهبنودي سواير

کمي روايي محتوي ،محاسبه شاخص نسوبت روايوي محتووي

کدها که با اين طبقات همخواني نداشتند 0 ،طبقه جديد (شامل

( )CVRنشان داد که ميزان عددي نسبت روايوي محتووي 15

وفاداري ،مصمم براي آغاز درمان ،سرسختي و تالا ،کلنجوار

گويه از مهيار جدول وشه ( )2/51کوچکتور بوود و تهوداد

رفتن با بيماري ،به خود آمدن ،اشتيا ،براي جستجوي درموان

گويههاي پرسشنامه به  55گويوه تقليول يافوت .بوا محاسوبه

و يکپارچه کردن درمان با فهاليتهاي روزانه) ايجواد شود .در

شاخص روايي محتوي ( )CVIوالتس و باسل 3 ،گويه که نمره

مراله نهايي تحليل مفهوم يافتههاي مراله کوار در عرصوه و

آنها بين  2/02تا 2/03بود ،اصالط شدند و  0گويه که نموره

مراله ن ري تحليل شد و با وزن دادن به دادههوا بور اسواس

آنها کومتور از  2/03بوود ،اوذف شودند و تهوداد گويوههوا

نهيمه سيدفاطمي و همکاران
پرسشنامه به  48گويههوا تقليول يافوت .هومچنوين متوسوط
شاخص روايي محتووي ( )S-CVI/Aveپرسوشناموه 2/314
بود.
اکثر بيماران شرکتکننده در مطالهه در بخش تحليل عاملي
اکتشافي زن ( )%54/0و متاهول ( )%06/8بوا ميوانگين سوني
 53/30±15/32سال بودند .تحليل عاملي اکتشافي به کموک
روا مولفههاي اصلي بر روي  48گويوه انجوام شود .ميوزان
 (Kaiser – Meyer – Olkin) KMOمحاسوبه شوده 2/321

شكل  .1نمودار شن ريزه براساس تحليل عاملي اكتشافي جهت تعيين
همبستگي ميان گويه ها

بهدست آمد که بيانگر کفايت نمونه انتخابي براي انجام تحليول
عوواملي بووود و آزمووون بارتلووت ) (Bartletts’ testدر سووطح
 2/221مهنيداري بود که نشان داد اجراي تحليل عواملي بور

در مرالووه بهوودي تحليوول عوواملي اکتشووافي از دوران

اساس ماتريس همبستگي در نمونه مورد مطالهه قابول توجيوه

واريماکس استفاده شد که بر اسواس مواتريس چورخشيافتوه

است و ااکي از وجود روابط قابل کشف ،بين متييرهايي بوود

مولفهها  0عامل شناسايي شد بنابراين  0عامول کوه مجموعواً

که مورد تحليل عاملي قرار گرفتند( .جدول )1

 48/514از واريانس کل را به خود اختصاص ميدادند ،مورد

جدول  :1تحليل عاملي :شاخص نمونهگيري KMOو نتايج آزمون بارتلت
آماره *KMO

آزمون بارتلت

0/101

تقريب كاي اسكوئر
درجه آزادي
p-value

5/444
1111
<0/001

*KMO: Kaiser–Meyer–Olkin

با استفاده از نمودار شن ريزه و پوس از بررسوي همسواني
درونووي گويووههوواي اب وزار ،تهووداد  0عاموول بووا ارزا ويووژه
) (Eigen Valueبا ي  1/13که  %48/514کول واريوانس را
تبيين نمودند ،شناسايي شد( .شکل )1

قبول قرار گرفتند .در اين مراله  8گويه اوذف شود و تهوداد
گويهها پرسشنامه به  42عبارت تقليل يافت.
بدين ترتيب که  %25/683از واريوانس مشوتر توسوط
عامول اول (اهتموام در درموان) %6/332 ،توسوط عاموول دوم
(تمايل به مشارکت در درمان) %3/334 ،توسوط عامول سووم
(توانايي تطابق) %3/064 ،توسط عامل چهارم (تلفيوق درموان
با زندگي) %3/110 ،توسط عامل پنجم (چسبيدن به درموان)،
 %3/252توسط عامول ششوم (تههود بوه درموان) و %2/300
توسط عامل هفتم (ترديد در اجراي درمان) تبيين شد( .جدول
)2

جدول  :1عوامل براساس ماتريس چرخش يافته مولفههاي پرسشنامه تبعيت از درمان و بار عاملي هر آيتم
گويه

عامل
1

1

با وجود عدم همكاري اطرافيانم همچنان در اجراي درمان كوشا هستم.

0/465

1

با عادت كردن به رفتارهاي بهداشتي و روشهاي درمان اجراي درمان برايم راحت مي-
شود.

0/614

3

حتي در شرايطي كه درمان فعاليتهاي اجتماعي ام را مختل كند باز هم در اجراي آن
پافشاري ميكنم.

0/610

4

تالش ميكنم با وجود بيماري و درمان به زندگي عادي خود ادامه دهم.

0/455

5

بسياري از درمان ها بخشي جدايي ناپذير از زندگي روزانهام شدهاند.

0/431

6

وقتي درمانم را انجام نميدهم احساس بدي پيدا ميكنم.

0/411

4

با وجود سخت بودن تامين هزينههاي درمان (مانند خريد دارو ،تهيه غذاي خاص،
آزمايش ،راديوگرافي ،حق ويزيت پزشك) به توصيههاي درماني عمل ميكنم.

0/413

1

3

4

5

6

4
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کومش

عامل

گويه

1

1

3

4

5

با غلبه بر احساسات ناخوشايند (مانند نااميدي ،غم ،خشم) تالشم براي ادامه درمان
بيشتر ميشود.

0/411

1

من هم به اندازه تيم درمان ،مسئول سالمت خودم هستم.

0/411

10

در هر شرايطي به تيم درمان اعتماد ميكنم.

11

با اشتياق به توصيههاي تيم درمان عمل ميكنم.

0/615

11

با كمك و راهنمايي تيم درمان ،براي درمانم تصميم ميگيرم.

0/615

13

وقتي تصميم ميگيرم درمانم را اجرا كنم به تصميم خود پايبند هستم.

0/610

14

براحتي مسائل خود را با تيم درمان در ميان مي گذارم.

0/605

15

با شديد شدن عالئم بيماري به دنبال درمان مي روم.

0/441

16

هر چقدر از مزاياي درمان بيشتر آگاه ميشوم ،رغبت بيشتري براي درمان پيدا ميكنم.

0/401

14

اقدامات پيگيري (مانند آزمايش ،سونوگرافي) را بطور مرتب و مطابق با توصيههاي تيم
درمان انجام ميدهم.

0/411

11

متناسب با برنامه درمانم براي زندگي روزانهام (مانند كارهاي منزل ،شغلي ،ورزشي و
تفريحي و  )...برنامهريزي ميكنم.

0/651

11

براي كنار آمدن با شرايط جديد با تيم درمان مشورت ميكنم.

0/616

10

قبل از انجام هر كاري،به تاثير آن بر روي بيماريام فكر ميكنم.

0/500

11

مايلم مهارت بيشتري براي مراقبت از خودم كسب كنم.

0/413

11

برنامه غذاييام را مطابق با رژيم توصيه شده تنظيم ميكنم.

0/446

13

براي عمل به توصيههاي درماني ،به ديگران (تيم درمان ،خانواده و  )...وابسته نيستم.

0/415

14

درمانهايي را كه هزينه آنها با شرايط ماليام متناسب باشد در الويت قرار ميدهم.

0/464

15

هر چه توصيههاي درماني پيچيدهتر باشد هماهنگ كردن آن با برنامه زندگي دشوارتر
ميشود.

0/454

16

هر چه محدوديت هاي ناشي از درمان بيشتر باشد ،هماهنگ كردن آن با برنامه زندگي
برايم سخت تر ميشود.

0/505

14

درماني را كه زمان و نحوه اجراي آن قابل فهم و واضح باشد ،با رغبت بيشتري انجام مي-
دهم.

0/441

11

در صورت مشاركت خانواده براي اداره امور زندگي ،از درمانم غافل نميشوم.

0/431

11

بدون يادآوري اطرافيان درمانم را به موقع اجرا ميكنم( .مانند مصرف دارو ،مراجعه به
كلينيك ،انجام آزمايش)

0/416

30

تحت هيچ شرايطي (در ميهماني ،محل كار ،مسافرت ،تعطيالت و روزهاي آخر هفته)
درمانم را رها نميكنم.

0/611

31

بدون كنترل و نظارت تيم درمان هم ،توصيههاي درماني را انجام ميدهم.

0/514

31

داشتن مسئوليتهاي مختلف مانع از تالش من براي ادامه درمان نميشود.

0/463

33

با اصرار اطرافيان (تيم درمان و خانواده) درمانم را ادامه ميدهم.

1

6

4

0/463

0/511

34

در دوره بهبودي و يا با كم شدن عالئم بيماري ،درمانم را قطع ميكنم.

0/516

35

وقتي احساس ميكنم درمان تاثير زيادي ندارد ،درمانم را ادامه نميدهم.

0/541

36

با فكر كردن به جنبههاي مثبت درمان اميدم را براي درمان از دست نميدهم.

0/454

34

بيماري تقدير و سرنوشت من است و تالش براي درمان بيفايده است.

0/446

31

توصيههاي ضد و نقيض تيم درمان ،مرا از ادامه درمان باز ميدارد.

-0/651

31

با سرزنش و امر و نهي تيم درمان ،به توصيههاي آنان عمل نميكنم.

0/611

40

وقتي زندگي كردن همراه با درمان برايم دشوار ميشود ،درمانم را براي مدتي رها مي-
كنم.

0/411

همساني دروني ابزار با استفاده از رريب آلفواي کرونبواخ

مراله هيچ يک از گويههاي پرسشنامه اذف نشد( .جودول

در نمونهاي شامل  122فرد بزرگسال مبتال به بيمواري موزمن

 )3براي اندازهگيوري پايوايي ثبوات پرسوشناموه توسوط 45

محاسبه گرديد .رريب آلفاي کرونبواخ بوهدسوت آموده بوراي

بزرگسال مبتال به بيماري مزمن در دو مقطع زماني بوا فاصوله

پرسشنامه تبهيوت از درموان  2/321بوود .بنوابراين در ايون

ادود  2تا  3هفتوه تکميول گرديود .بوا اسوتفاده از شواخص

نهيمه سيدفاطمي و همکاران
همبستگي درون خوشهاي نمره کل پرسشنامه تبهيت از درمان

طرااي شده ،گويههاي نسخه اوليه پرسشنامه از  124بوه 42

در بيماران مزمن و خردهمقياسهواي آن محاسوبه گرديود کوه

گويه تقليل پيدا کرد و  0عامل تهيين شد.

دادهها نشان ميدهد ابزار از همساني دروني خوبي برخووردار

يکي از موروعاتي که در طرااي پرسشنامهها آنها را از

است( .جدول .)4

يک ديگر متمايز مينمايد فرآيند ايجاد گويههاي آن است .در

جدول  .3ضريب آلفاي كرونباخ خرده مقياسهاي پرسشنامه تبعيت از درمان

مطالهه اارر توليد گويه با استفاده از روا تحليل مفهوم مدل

خرده مقياس

تعداد عبارات

آلفاي كرونباخ

عامل  :1اهتمام در درمان

1

0/161

عامل  :1تمايل به مشاركت در درمان

4

0/153

هيبريد صورت گرفته است کوه ترکيبوي از دو روا قياسوي و
استقرايي ميباشد .در اوالي کوه در اکثور پوژوهشهوا توليود

عامل  :3توانايي تطابق

4

0/116

عامل  :4تلفيق درمان با زندگي

5

0/411

عامل  :5چسبيدن به درمان

4

0/413

گويهها فقط از طريق رويکرد استقرايي [ ]38و يا روا قياسي

عامل  :6تعهد به درمان

5

0/531

[ ]33بوده است .با توجه به اينکه تبهيوت از درموان پديودهاي

عامل  :4ترديد در اجراي درمان

3

0/511

كل مقياس

40

0/111

است که تحت تاثير مسوائل فرهنگوي و بوومي هور جامهوهاي
ميباشد ،عالوه بر بررسي متون ،بررسي عميق تجربيات زنوده

جدول  .4شاخص همبستگي درون خوشهاي پرسشنامه تبعيت از درمان در
بيماران مزمن

خرده مقياسها

ميانگين(انحراف
معيار)

فاصله اطمينان %15
براي ICC
*

ICC

حد
پاييني

pvalue

حد بااليي

بيماران مبتال به بيماريهواي موزمن بوا رويکورد کيفوي بوراي
طرااي پرسشنامه رروري است.
از طرفي ،اکثر ابزارهاي تبهيت از درمان ،شرايط و نيازهاي
منحصر به فرد گروه خاصي از بيماران را مد ن ر قرار دادهانود
به همين دليل براي جمهيت خاصوي از بيمواران بوا تشوخيص

عامل  :1اهتمام در
درمان

(0/111 0/161 44/314 )1/04

<0/001 0/116

عامل  :1تمايل به
مشاركت در درمان

(0/110 0/153 34/464 )6/14

<0/001 0/110

عامل  :3توانايي
تطابق

(0/444 0/116 31/16 )4/16

<0/001 0/140

نقص ايمني [ ]45،44مناسوب مويباشوند .يکوي از ابزارهواي

عامل  :4تلفيق
درمان با زندگي

(0/631 0/411 14/63 )4/56

<0/001 0/411

موجود براي نوجوانان مبتال به بيماريهاي مزمن طرااي شده

عامل  :5چسبيدن
به درمان

(0/631 0/413 14/13 )5/13

<0/001 0/416

است که به دليل وجود عبارات خواص ماننود نحووه امايوت

عامل  :6تعهد به
درمان

(0/315 0/531 11/46 )4/13

<0/001 0/651

عامل  :4ترديد در
اجراي درمان

(0/335 0/511 11/53 )1/41

<0/001 0/511

كل مقياس

(0/100 0/111 1/11 )11/45

<0/001 0/140

*ICC: Interclass Correlation Coefficient

بيماري خاص مانند فشوار خوون بوا [ ،]38-41اسوتئوپروز
[ ،]42نارسايي کليه تحت درمان با هموديواليز [ ]43و سوندرم

والدين و يا رفتوار در مدرسوه ،اسوتفاده آن را بوراي بيمواران
بزرگسال محدود ميکند [.]46
عالوه بر اينکه پرسشنامه طرااي شده در ايون پوژوهش
براي همه بيماران مبتال به بيماري مزمن قابول اسوتفاده اسوت
ويژگي ديگر آن ،قابل اجرا بودن آن براي سنجش کليوه ابهواد

بحث و نتيجهگيري

درمان است .در االي که اکثر ابزارهاي موجود تنها يک بهد از

با مشخص شودن ويژگويهواي مفهووم تبهيوت و عوامول

درمان که غالباً تبهيت از درمان دارويوي اسوت را مويسونجند

تاثيرگذار بر آن ميتوان به طرااي ابزارهايي جهوت سونجش

[ .]45،44،41،42،38از اين ميان ميتوان بوه پرسوشناموه 4

تبهيت بيماران از درمان اقدام نمود [ .]30،10بدين ترتيوب ،در

گويهاي  Moriskyاشاره کرد که از جملوه پرسوشناموههوايي

بخش دوم پژوهش پوس از تبيوين مفهووم تبهيوت از درموان،

است که با پاسخ دو گزينهاي "بله-خير" تنها تبهيت دارويي را

گويههاي پرسشنامه تدوين شد .پس از آن روانسنجي ابوزار

ميسنجد و چگونگي مصرف دارو نيز مورد توجوه نمويباشود
[ .]40بررسي متون نشان ميدهد تهداد مهدودي از اين ابزارها

کومش
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ساير ابهاد درماني را ميسنجد به عنوان نمونه سبک زنودگي و

ولي جهت گويهها در طبقه "ترديد در اجوراي درموان" منفوي

مسئوليتپذيري از زيرمقياسهاي پرسشنامه سنجش تبهيوت

بيان شده که موانع تبهيت تلقي ميشوند و چون ترديد ميتواند

از درمان در بيماران مبتال به فشوارخون بوا ( )CHPSاسوت

ناشي از عدم اطمينان باشد بيانگر نگرا منفي به درمان است.

[ ]33و يا ميتوان بوه پرسوشناموه بررسوي نگورا و رفتوار

طبقه ديگر ابزار  A14موانهي است که زنودگي روزموره بوراي

بيماران همودياليزي براي پذيرا رژيم غوذايي توصويه شوده

درمان ايجاد ميکند که برخي از گويههواي ايون طبقوه مشوابه

اشاره کرد [.]43

طبقات "تلفيق درمان با زندگي" و "چسبيدن بوه درموان" در

از طرفي ،با توجه به يافتههاي مراله ن ري پوژوهش ،در

ابزار پژوهش اارر است.

تهريف مفهوم تبهيت از درمان و ابهاد آن اتفا ،ن ر وجود ندارد

 Kyngasو همکوواران ( )2222ابووزار بووراي انوودازهگيووري

و تاکنون ابزارهاي طرااي شده بر پايه اين تفواوتهوا انجوام

"تبهيت از درمان در نوجوانان مبتال به بيماريهاي موزمن" را

شده است .بنابراين طرااي ابزارهايي با ابهاد مختلوف از ن ور

طرااي کردهاند که اين ابزار بهداً براي انودازهگيوري تبهيوت از

نوع بيماري ،نوع درمان و خصوصيات بيماران قابل پيشبينوي

درمان در نوجوانان مبتال به ديابت و مجودداً بوراي نوجوانوان

است.

مبتال به آسم ،آرتريت و اپيلپسي تهديل شد .گويههاي نسوخه

نسخه آلماني پرسشنامه  A14براي اندازهگيري تبهيوت و

اوليه پرسشنامه از يک مطالهه گراندد تئوري استخراگ شد ،که

موانع فردي آن طرااي شده است که گويههاي ايون ابوزار 14

گويهها در  4عامل توصيف تبهيوت ،مهنوي تبهيوت از درموان،

آيتمي بيماران را در دو ايطه الگوي عدم تبهيت و رفتارهواي

عوامل مثبت مرتبط با تبهيت و عوامل منفي مرتبط بوا تبهيوت

عوودم تبهيووت بررسووي موويکنوود .اگرچووه محققووين بووراي ايوون

طبقهبندي شدند .از محدوديتهاي اين ابزار ميتوان به خاص

پرسشنامه ابهادي در ن ر نگرفتهاند و تنهوا داراي يوک طبقوه

بودن برخي از گويهها براي نوجوانان اشاره کرد که در صورت

ميباشد ولي داراي  4ايطه مجزا ،الگوي عدم تبهيوت ،موانوع

استفاده براي بزرگسا ن اين گويهها بايد تييير داده شووند .بوا

عدم تبهيت ،عدم تبهيت ناشي از نگورا منفوي بوه داروهوا و

توجه به اينکه هيچيک از گويههاي اين ابزار در دسترس نبود

موانهي که زندگي روزمره براي درمان ايجاد ميکند ،ميباشود.

امکان مقايسه آن با ابزار مطالهه اارر ممکن نبود [.]46

از مزيتهاي اين پرسشنامه نسبت به ابوزار پوژوهش اارور

پرسشنامه ديگري براي سنجش "موانع و تسهيلگرهواي

ميتوان به مناسب بودن آن براي افوراد بوا سوطح تحصويالت

تبهيووت از درمووان در بيموواران تحووت درمووان بووا داروهوواي

پايين و کوتاه بودن پرسشنامه اشاره کرد .از محودوديتهواي

ردفشوارخون بووا تبهيوت رووهيف" طرااوي شووده اسوت کووه

پرسشنامه ميتوان به تک بهدي بودن آن اشاره کرد .از طرفي

گويههاي پرسشنامه در  4عامل "نگرا مثبت به مراقبتهاي

در اين ابزار ،بيماران در دو سور طيوف داراي تبهيوت و عودم

بهداشتي و دارو"" ،بوين موي در مصورف دارو"" ،بيوزاري از

تبهيت طبقهبندي ميشوند .يهني بيماراني که درجهاي از درمان

مصرف دارو" و "کنار آمدن با مشکالت بهداشتي" طبقهبنودي

خود تبهيت ميکنند الزاماً در يکي از اين طبقات قرار ميگيرند

شدند .که مختص بيماران مبتال به فشار خون است کوه درموان

[ .]48در اين پرسشنامه طبقهاي به نام "عدم تبهيت ناشوي از

دارويي را به خوبي اجرا نميکردنود .در ايون پرسوشناموه دو

نگرا منفي به داروها" پديود آموده اسوت ،کوه بوا برخوي از

طبقووه "نگوورا مثبووت بووه مراقبووتهوواي بهداشووتي و دارو" و

گويههاي آن با طبقه "تمايل به مشارکت در درمان" و "ترديد

"بيزاري از مصرف دارو" پديد آمده اسوت ،کوه مشوابه طبقوه

در اجراي درمان" مطالهه اارر ،همپوشواني دارنود .بوا ايون

"تمايل به مشارکت در درمان" و "ترديد در اجوراي درموان"

تفاوت که جهت گويههوا در طبقوه "تمايول بوه مشوارکت در

در پرسشنامه پژوهش اارر است ،که برخوي از گويوههواي

درمان" مثبت بيان شده و تسهيلگر تبهيت از درمان مويباشود

آنها با هم همپوشاني دارند .ولي "بين مي در مصورف دارو"

نهيمه سيدفاطمي و همکاران
چگونگي و علت عدم مصرف دارو را بررسي مينمايد کوه در

است ،طرااي گرديده است بنابراين ،با توجه به ايونکوه هموه

ابزار ما چنوين طبقوهاي وجوود نودارد .از مزيوت ديگور ايون

ابهاد درمان مورد توجه پژوهشگران بوده است يهني عالوه بور

پرسشنامه نسبت به ابوزار مطالهوه اارور کوم بوودن تهوداد

دارودرماني ،ساير اقدامات غيردارويي براي درمان ن ير تبهيت

گويههاي آن است که سهولت اجراي آن را به دنبال دارد [.]38

از رژيم غذايي توصيه شده ،مراجهه سر وقوت بوراي پيگيوري

طي فرآيند روانسنجي و پس از تحليلوي عواملي 0 ،بهود

درمان و تهديل سبک زنودگي را بوراي کليوه بيمواران موزمن

براي پرسشنامه تبهيت از درمان در ن ور گرفتوه شود کوه بوا

بزرگسال لحاظ کرده است ابهاد آن اندکي با ابزارهاي موجوود

مقايسه اين عوامل و  8درونمايه ايجواد شوده در مرالوه اول

تفاوت دارد .چنانچه برخي از محققين در طرااي ابوزار ،کوار

پژوهش ميتوان دريافت که  3عامل تلفيق درمان بوا زنودگي،

خود را به ابهاد خاصي از درموان محودود کوردهانود .ولوي از

چسبيدن به درمان و تههد به درمان در درونمايههواي مرالوه

مهايب اين ابزار ميتوان به روا خود گزارادهي در تکميول

کيفي نيز وجود داشت .ولي در جريان تحليل عاملي بخشي بوه

آن اشاره نمود که ممکن است نتايج ااصوله در زمينوه تهيوين

نام توانايي تطابق از آن منفک گرديد که با درونمايه توانمندي

رفتارهاي تبهيت بيمار ،نتواند از قوت کافي برخوردار باشد.

مراله کيفي همپوشاني دارد .البته درونمايه توانمندي شامل 3

مقايسه ابزار پژوهش اارر با ساير ابوزار موجوود نشوان

درونمايووه فرعووي تسوولط بوور مهووارتهوواي خووودمراقبتي،

ميدهد پرسشنامه تبهيت از درمان عالوه بر اينکه تمام ابهواد

انهطافپذيري و تطابق بود که به دليل کاهش تهوداد گويوههوا

تبهيت و درمانها را دارا ميباشود ،داراي ابهواد جديودي نيوز

"تطابق" واژه مناسبتري براي نامگذاري اين عامول بوود .بوه

ميباشد که ويژه بيماران مبتال به بيماري مزمن با بيماريهواي

همين ترتيب عامل تمايل بوه "مشوارکت" نيوز بوا درونمايوه

مختلف اسوت .بودين ترتيوب مويتووان گفوت ابوزار ااصول

"تههد" مراله کيفي همپوشاني دارد که اين درونمايه شامل 3

پرسشنامهاي با روايي و پايايي قابل قبول است که در طرااي

درونمايوووه فرعوووي وفووواداري بوووه درموووان ،مشوووارکت و

آن شرايط بيماران ايراني لحاظ شده است و ميتواند به عنووان

مسئوليتپذيري بود .دو درونمايه اصلي در پوژوهش اارور

يک ابزار پايش متناسب با در و فرهنگ جامهوه ايرانوي ،در

"تهمق و تمايل" بود که در ابزارهاي موجود گويههايي مرتبط

مراال مختلف اجراي درمان در بالين و پژوهش بهکار گرفتوه

با اين درونمايهها وجود ندارد در اواليکوه در ابوزار اارور

شود.

عاملي به نام "اهتمام در درمان" منفک گرديد کوه يافتوههواي
اين درونمايهها را پوشش ميدهد" .ترديد در اجراي درمان"
يکي ديگر از عوامل ابزار است که مهوادل درونمايوه "بوههوم

تشكر و قدردانی
اين مقاله ،ااصل نتايج بخشي از پاياننامه دکتري دانشگاه

پيوستگي" است زيرا در اين درونمايه به تهامل و توافق بيمار

علوم پزشکي ايران است .نويسندگان بر خود زم ميداننود از

و درمانگر اشاره دارد .از طرفي با توجه بوه ايونکوه جموالت

مسئولين دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علووم پزشوکي

مشارکتکنندگان اکثر بار منفي داشت و به عدم تهامل مناسوب

ايران و کليه اساتيد و بيماراني که در ايون پوژوهش مشوارکت

و توافق اشاره داشتند گويههاي اين عامل علويرغوم ايونکوه

نمودند و با همکاري خود اجراي اين پژوهش را امکوانپوذير

درونمايههاي فرعي تهامل و بيمار-درمانگر و توافق بيموار-

نمودند ،و همچنين مهاونت پژوهشي دانشوگاه علووم پزشوکي

درمانگر را در بر دارد ولي "ترديد در اجراي درمان" برچسب

گلستان به دليل امايتهواي فوراوان جهوت اجوراي مطالهوه

مناسبتري براي اين عامل در ن ر گرفته شد.

قدرداني نمايند.

ابزار موجود با تکيه بر تهاريف بهدست آمده که تلفيقوي از
يافتههاي استخراگ شده از متون و يافتوههواي مرالوه کيفوي
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Introduction: Non-compliance is a concern to all healthcare disciplines especially in patients with
chronic illness that is caused by social factors. For determining the factors affect on patients' health, it is
essentialto understand the meaning of compliance and its measurement which lead to improve compliance.
However, there is not any instrument to assess compliance of all dimensions of treatment in patients with
chronic disease in Iranian context. The purpose of this study was to develop and psychometric properties of
compliance questionnaire.
Materials and Methods: This study was conducted by triangulation approach in two concept analysis
and methodological research sequential phases. In first part, Hybrid Model concept analysis was used to
explore the meaning of compliance and to generate questionnaire items, and in second part psychometric
properties was used to evaluate the validity and reliability of a compliance instrument.First, in theoretical
phase of Hybrid Model concept analysis, data was collected by using literature reviews to develop a
working definition. Second in field work phase qualitative data obtained through semi-structure interviews
withparticipatingof 6 patients diagnosed with chronic disease. Third, in analytical phase, integration and
reanalysis of the data gained during two former phases of concept analysis was conductedusing directed
qualitative content analysis. In second part, a primary questionnaire was created by using the results of
research. In the third part, the psychometric properties including face validity, content validity, construct
validity, internal consistency, and test-retest reliability was measured.
Results: The process of concept analysis in theoretical phase resulted in extracting 11 categories,in field
work phase seven categories and in third phaseeight themes emerged. 127 items was extracted.The
psychometric property was carried out as a result the 127-item questionnaire was modified and the items
decreased to 48. The result of exploratory factor analysis showed that this questionnaire contains 7 factors
including making effort for treatment, intention to take the treatment, adaptability, integrating illness into
life, stick to the treatment, commitment to treatment and indecisiveness for applying treatment and the
items decreased to 40. The 7 factors explained nearly 48.514% of the variance of the questionnaire. The
reliability was carried out by using test-retest reliability andCronbach'salpha 0.92.
Conclusion: These findings offer helpful insights into the meaning of compliance and provide an
instrument to assess the adherence of patients with chronic disease. The Adherence Questionnaire appears
to be an appropriate tool for providing reliable and valid data to determine compliance in adult patients with
chronic disease in Iranian context.
Keywords: Adherence, Chronic Disease, Hybrid Model Concept Analysis, Psychometric.
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