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مقایسه تاثيرآموزش گروهی و مشاوره گروهی خودمراقبتی بر ميزان فعاليت بدنی بيماران مبتال به 

 دیابت نوع دو
 2محبوبه فيروز، 1مظلوم رضا سيد

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، پرستاري دانشکده جراحي، داخلي گروه پرستاري، دكتراي دانشجوي 1
 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده جراحي، داخلي پرستاري آموزش ارشد كارشناسي دانشجوي 2

 

شد و  مي سالمتي  حفظ و ايجاد عوامل مهمترين از يکي بدني منظم، فعاليت مقدمه و هدف:  به رفتار، تغيير اولويت 15 از يکي عنوان به با

سالمت  منظور ست كه كمبود     شده  مطرح بهبود  شده ا ست. طي مطالعات مختلف بيان  شرفت  و ايجاد در فعاليت بدني ا ست  موثر ديابت پي از  .ا
راي تغيير عادات نادرست بررسي شود.    تاروشهاي آموزشي مختلف ب   است  ضروري  آنجايي كه نغيير رفتار و حفظ رفتار جديد ساده نبوده بنابراين، 

 ست. ادراين مطالعه به بررسي مقايسه تاثير آموزش گروهي و مشاوره گروهي بر ميزان فعاليت بدني بيماران مبتال به ديابت نوع دو پرداخته شده 

سترس انتخاب        70طي يک كارآزمايي باليني  مواد و روش ها: صورت درد شهد به  سيان م بيمارديابتي نوع دو مراجعه كننده به مركزديابت پار

صادفي به دو گروه آموزش گروهي)   شاوره گروهي)  35شدند و به طورت شاوره گروهي به      35نفر( و م شدند. برنامه آموزش گروهي و م سم  نفر( تق
نفره اجراگرديد. قبل و دوماه پس از اتمام مداخله  10تا  8فواصل جلسات از يکديگر سه روز بود درقالب گروههاي   ساعته كه   5/1مدت پنج جلسه  

 پرسشنامه پژوهشگرساخته خودمراقبتي بيماران ديابتي تکميل شد. 

( بودكه  1/29±2/20ره گروهي)( و مشتتتاو4/30±8/18قبل از مداخله درگروه آموزش گروهي)    فعاليت بدني    : ميانگين و انحراف معيار  یافته ها   

نداشتتتتت)         کديگر  باي ناداري  فاوت مع بدني               P =794/0ت يت  عال يار ف يانگين و انحراف مع له م مداخ عداز  له ب در گروه آموزش  ( و در مرح

ج مقايسه   (. اما نتايP=075/0( بود و نتايج مقايسه بين گروهي تفاوت معناداري رانشان نداد)  2/53±5/13( و مشاوره گروهي) 9/46±6/15گروهي)

 (. P< 001/0درون گروهي تفاوت معناداري را در دوگروه آموزش گروهي و مشاوره گروهي نشان داد)

صد و   2/54ساعت آموزش در گروه آموزش گروهي   5/7: در اين مطالعه نتیجه گیری شاوره گروهي       5/7در شاوره، در گروه م  8/82ساعت م

يش داد. باتوجه به اين نتايج آموزش گروهي و مشاوره گروهي مي تواند به افزايش خودمراقتي در  را افزا درصد خودمراقبتي در زمينه فعاليت بدني 
 بيماران مبتال به ديابت كمک كند پس مي توان تلفيقي از آن ها را به عنوان روش هاي آموزشي موثر پيشنهادكرد. زمينه فعاليت بدني

 ، ديابت نوع دو قبتي، فعاليت بدنيآموزش گروهي، مشاوره گروهي، خودمرا واژه های کلیدی:
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