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  :مقدمه
شايعترين بيماري مزمن عصبي پس از ، صرع

سردرد است كه با حمالت عود كننده تشنجي 
يد اين بيماري يك اختالل شد. شود مشخص مي

مغزي است كه در تمام نژادها، طبقات اجتماعي و 
طبق آمار سازمان جهاني ). 1(شود  مليت ها ديده مي
ميليون نفر در سراسر جهان از  50بهداشت بيش از 

ميليون نفر به تعداد  4/2صرع رنج مي برند و ساالنه 
ميزان در كشورهاي توسعه يافته، . شود آنها افزوده مي

هزار نفر  100 هر مورد در70تا  40 ساالنه بروز صرع
اين ميزان در كشورهاي در حال توسعه به علت . است

  باال بودن شرايطي كه منجر به آسيب هاي مغزي
دو برابر ) بدون احتساب تشنج ناشي از تب(مي شود 

به  نيز درصد جمعيت آمريكا 2تا  1). 2،3(است 
  ).4(بيماري صرع مبتال مي باشند 

جسمي نيست بلكه صرع فقط يك بيماري 
ابعاد فيزيكي، رواني و اجتماعي زندگي فرد را تحت 

اقتصادي - و اثرات زيانبار اجتماعي) 5( داده قرارثير أت
با كنترل  حال آنكه. فراواني را بر جا مي گذارد

مناسب حمالت صرع مي توان از بسياري از آثار 
مهمترين و اساسي ترين . زيانبار آن جلوگيري كرد

  :چكيده
 زمينه و هدف منجر به افزايش مرگ و مير در اين بيمـاران   در بيماران مبتال به صرع عدم تبعيت از رژيم دارويي :

ود مديريتي دارويي بيمـاران مبـتال بـه    پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير بكارگيري برنامه آموزشي بر خ. مي شود
  . صرع انجام شد
بيمار مبتال بـه   60بود كه بر روي  كنترلاين پژوهش يك مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي با گروه  :روش بررسي

نمونه گيري به روش آسان . شهر زنجان انجام شد) عج(انگاه نورولوژي بيمارستان وليعصرصرع مراجعه كننده به درم
بـراي گـروه   . قرار گرفتنـد ) 30(و مداخله ) 30( كنترله و واحدهاي مورد پژوهش به طور تصادفي در دو گروه بود

جلسه آموزشي در قالب دو مرحله آشناسازي و حساس سازي با محتوي بيمـاري صـرع و خودمـديريتي     4مداخله 
مبتال به صرع را قبل و يـك مـاه بعـد از     كليه بيماران پرسشنامه خودمديريتي دارويي بيماران. دارويي برگزار گرديد
  . مداخله تكميل كردند

درحالي كه قبل از مداخله بين دو گروه از نظر مشخصات فردي و نمرات خودمـديريتي دارويـي تفـاوت     :يافته ها
؛ يك ماه بعد از مداخله بين ميـانگين نمـرات خودمـديريتي دارويـي دو     )<05/0P(آماري معني داري وجود نداشت 

اختالف آماري معني داري به وجود آمد كه حاكي از افزايش خودمديريتي دارويي در بيماران گـروه مداخلـه    گروه
  ).>001/0P(بوده است 

پرستاران مي توانند با استفاده از آمـوزش گروهـي كـه روشـي سـاده و بسـيار كـم هزينـه اسـت؛           :نتيجه گيري
افزايش داده و بدين ترتيب از بسياري از مشـكالت   اي مصرفيداروهرا در زمينه  مبتال به صرع خودمديريتي بيماران

  .كمك نمايند آن ها پيشگيري كرده و به ارتقاء سالمتي اين افراد
  

  .آموزش، خودمديريتي، تبعيت از رژيم دارويي، صرع:كليدي هايواژه
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دارو درماني است و در سال هاي اخير  درمان صرع؛
نيز تعداد داروهاي ضد صرعي كه توسط انجمن غذا 

طور چشمگيري افزايش يافته ه ييد شده بأو دارو ت
درصد از بيماران  35تا  30با اين وجود هنوز . است

مبتال به صرع، حمالتشان با دارو درماني هم كنترل 
نجام شده، بر اساس نتايج بررسي هاي ا). 4(نمي شود 

شايع ترين علت تكرار حمالت صرع و تشنج هاي 
مداوم و مكرر، عدم پذيرش رژيم دارويي توسط 

  ).1(بيماران مبتال و يا قطع خودسرانه اين داروها است 
در متون مختلف، تعاريف متعددي از تبعيت 

در يك تعريف . از رژيم دارويي ارائه گرديده است
مصرف «صورت  هجامع، تبعيت از رژيم دارويي ب

صحيح، به  داروهاي تجويز شده در زمان و مقدار
خاطر داشتن صحيح زمان و مقدار مصرف آنها و 

آورده » ادامه مصرف آن ها در طول مدت تجويز شده
شواهد حاكي از آن است كه عدم ). 6(شده است 

تبعيت از رژيم دارويي، يك مشكل اساسي در 
عدم ). 7(باشد  بيماران مبتال به بيماري هاي مزمن مي

تبعيت از رژيم دارويي نه تنها اثرات درمان را كاهش 
مي دهد بلكه بار مالي مربوط به بيماري هاي مزمن را 

صرع نيز يك بيماري مزمن است و ). 8،9(مي افزايد 
عدم تبعيت از رژيم دارويي يكي از مشكالت درمان 

 60تا  30همانطور كه مشخص شده بين . آن مي باشد
بيماران مبتال به صرع تبعيت مناسبي از رژيم  درصد از

  نتايج مطالعات نشان). 10( دارويي شان ندارند
د كه ارتباط قابل توجهي بين تبعيت از رژيم مي ده

در يك . دارويي وكنترل حمالت صرع وجود دارد
بيماران مبتال به صرع بصورت خود اظهاري  كه مطالعه

درصد  80ودند؛تبعيت از رژيم دارويي را بيان كرده ب
قادر به كنترل حمالتشان با حداقل عوارض آن ها 

مرگ و مير  ،در مطالعه ديگري). 11(جانبي بودند 
كه تبعيت مناسبي از رژيم  مبتال به صرع بيماران

دارويي نداشتند، در مقايسه با بيماران داراي تبعيت 
از طرفي ). 12(برابر بود  سهمناسب از رژيم دارويي، 

درمان مناسب صرع  ،و همكاران Dilorioبه عقيده 
شامل بسياري از حقايق ديگر در كنار دارو درماني 

آن ها ضمن تبيين خودكارآمدي بيماران . مي باشد
صرعي، عقيده خود را در قالب برنامه خود مديريتي 

 Dilorioو  Kobauبه نظر ). 13(كرده اند  عنوان
ر به تطابق رواني اجتماعي و رفتاري با بيماري، منج

  كنترل حمالت و افزايش كيفيت زندگي بيماران
منظور از تطابق رفتاري، تبعيت از رژيم  .)14(مي شود 

دارويي، داشتن خواب و تغذيه كافي وكاهش استرس 
بوده در حاليكه تطابق رواني اجتماعي به معناي سازگاري 
 با از دست رفتن استقالل، برچسب اجتماعي بيماري صرع

باشد كه در مجموع كليه اين تطابق ها شرم مي  و )انگ(
  ).15(مي كنند  خودمديريتي فرد را مشخص

بطور كلي خود مديريتي در بيماران مزمن 
شامل تبعيت از رژيم دارويي و در پيش گرفتن يك 

كه باعث مي شود  استسبك زندگي بهداشتي 
نقش موثري را در درمان بيماري شان  بيماران

يك بيماري مزمن  صرع نيز). 14(داشته باشند 
و همانند ديگر بيماري هاي مزمن ) 3(عصبي است 

با زندگي عادي و روزمره فرد تداخل كرده و نياز 
كه از  طوريه ب. به برنامه هاي خودمديريتي دارد

عنوان هسته اصلي ه ، خودمديريتي ب2003سال 
  ).16(درمان و مراقبت از صرع شناخته شده است 

باعث درك بهتر استراتژي هاي خودمديريتي 
بيماري، تبعيت از رژيم درماني و افزايش آگاهي و مهارت 

ارتقاي سالمتي و كاهش  بيماران مي شود و با حفظ و
از طرفي يكي از ) 17(اي صرع در ارتباط است پيامده
رين اجزاي خودمديريتي، خودمديريتي دارويي است تمهم

اران درمان دارويي صرع، اساس درمان براي اغلب بيم). 15(
مبتال به صرع است كه موفقيت اين روش درماني ارتباط 
مستقيمي با پذيرش بيماري و تبعيت از رژيم دارويي توسط 

چنانكه نتايج يك بررسي در كشور آمريكا ). 18(بيمار دارد 
بيماران مبتال به صرع حداقل يكبار در  درصد 71نشان داد كه 

حتمال ماه مصرف داروي خود را فراموش مي كنند و ا
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فراموش كردن وعده ي دارويي با تعداد داروهاي مصرفي 
 45همچنين اين نتايج نشان داد كه  .مستقيم دارد يارتباط
ماراني كه مصرف داروي خود را فراموش كرده اند بي درصد

عايت دچار حمله ي صرع مي شوند و مشخص شده كه عدم ر
درصدي بستري مجدد در 11رژيم درماني باعث افزايش 

درصدي مراجعه به اورژانس و افزايش  47ارستان، افزايشبيم
  ).19(معنادار هزينه هاي بهداشتي مي شود 

بديهي است تقويت خودمديريتي دارويي 
. بيماران نياز به تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي دارد

برنامه هاي آموزشي در بيماران مبتال  كه خصوص آنه ب
ري و مراقبت از خود به صرع، بيشتر بر روي دانش بيما

كيد كرده اند و كمتر بر روي آموزش دارويي آن ها أت
 درموردناكافي بيماران  دانش). 20(متمركز شده اند 

فتارهاي بهداشتي رماهيت بيماري منجر به بروز 
صرعي و در  حمالتنامناسب، مراعات ناكافي، عود 

نتيجه افزايش بستري مجدد آن ها مي شود و اين مشكلي 
  حسابه بدر درمان بيماران مبتال به صرع  اساسي
اعضاي  بر اين اساس و با توجه به اينكه در بين .مي آيد

 و نزديك تماس علته ب پرستاران درماني، تيممختلف 
 به  آمـوزش امـر را در كليـدي نقش ،بيماران با مداوم

ثير برنامه ي أدارند؛ اين مطالعه با هدف تعيين ت آن ها
يريتي دارويي بيماران مبتال به صرع آموزشي بر خودمد

  .انجام گرفت
  

  :روش بررسي
اين پژوهش يك مطالعه مداخله اي و از نوع 

جامعه . كارآزمايي باليني تصادفي سازي شده بود
پژوهش را كليه بيماران مبتال به صرع مراجعه كننده به 

دانشگاه علوم پزشكي زنجان در ) عج(بيمارستان وليعصر 
سال سن  70تا  18دادند كه بين  تشكيل 1390سال 

داشتند، مبتال به صرع اوليه بودند، داروهاي ضد صرع 
مصرف مي كردند، حداقل يك حمله در طي يكسال 
. اخير داشته و داراي سواد خواندن و نوشتن بودند

معيارهاي خروج از مطالعه شامل نياز بيمار به مراقبت 

ن حتي ويژه، شركت همزمان در ساير مطالعات و داشت
 60در مجموع . يك جلسه غيبت در كالس آموزشي بود

بيمار مبتال به صرع كه داراي شرايط ورود به مطالعه 
. بودند؛ به روش نمونه گيري آسان وارد مطالعه شدند

اين بيماران پس از تكميل اطالعات پايه، بصورت 
) نفر 30( كنترلو ) نفر 30(تصادفي در دو گروه مداخله 

صيص تصادفي نمونه ها بين دو جهت تخ. قرار گرفتند
، نمونه اول با قرعه كشي در گروه مداخله قرار گروه

صورت يك در ميان در ه رفت و پس از آن نمونه ها بگ
نمونه گيري اين پژوهش . قرار داده شدندگروه ها 

الزم به ذكر است رعايت . يك ماه طول كشيد حدوداً
اخالق  اخالق پژوهش از طريق اخذ مجوز از كميته

دانشگاه علوم پزشكي تهران، جلب موافقت مديريت 
زنجان براي انجام پژوهش و ) عج(بيمارستان وليعصر 

كسب رضايت نامه آگاهانه كتبي از نمونه هاي واجد 
شرايط جهت شركت در مطالعه پس از توضيح هدف 
مطالعه، محرمانه ماندن اطالعات اخذ شده و دادن حق 

در هر زماني كه بخواهند؛  خروج از مطالعه به آن ها
  .ميسر شده بود

بعد از قرار گرفتن بيماران در دو گروه مداخله و 
مداخله برنامه آموزش جامع را دريافت  گروه كنترل،
مرحله آشناسازي  آن هابدين منظور ابتدا براي  .كردند

در هفته اول طي يك جلسه آموزشي يك ساعتي اجرا 
 به پژوهشگر عرفيم مرحله شامل ينا شد كه اقدامات

مختلف  مراحل در وي سازي انتظارات شفافان وبيمار
 و توقعات انتظارات نمودن مشخصهمچنين  مطالعه،
 حضوري مالقات اوقاتمورد در  و توافق تعيين، بيماران

هاي  از تلفن صرفاً جهت يادآوري و صحبت(تلفني  يا
 و چگونگي اهداف ذكر و )ضروري استفاده گرديد

سپس مرحله حساس سازي با . بود ري ارتباطبرقرا امكان
زودرس ( عوارض بيماري، ماهيت شناخت هدف

 بابيمار ، درگيرسازي يبيمار ، محدوديت هاي)وديررس
نيازهاي  به توجه و مديريت دارودرماني با مزمن مشكل

در اين مرحله بيماران در شش گروه . وي اجرا گرديد
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منظور ارتقاي و به قرار گرفتند ) نفره 4-6گروه هاي (
جلسه  3يريتي، مداخله آموزش گروهي را طي خودمد

دو ساعته در هفته هاي دوم، سوم و چهارم دريافت 
مداخله توسط خود پژوهشگر در كالسي  اًضمن. كردند

كه در داخل بيمارستان قرارداشت اجرا شد و مطالب 
آموزشي به وسيله اساليدها، سخنراني و كتابچه 

در طول اين مدت . ه گرديدئاآموزشي طراحي شده ار
هيچ برنامه آموزشي را از طرف پژوهشگر  كنترلگروه 

 جاري و روند يا بيمارستان دريافت نكردند و فقط طبق

 .قرار گرفتند پيگيري مورد روتين مراقبتي رويكردهاي
پس از الزم به ذكر است جهت رعايت اخالق پژوهش، 

  .وزشي داده شدنيز كتابچه آم كنترلاتمام مطالعه به گروه 

در اين مطالعه محتواي آموزشي، شامل دو بخش 
بخش اول مطالبي در خصوص جنبه هاي پزشكي . بود

صرع، از جمله تعريف صرع، توصيف حمالت صرعي، 
علت و تشخيص  و انواع حمالت، مشاهده و طبقه بندي آن

يك همچنين در جلسه اول . ه گرديدئكه در جلسه اول ارا
شامل محتواي برنامه آموزشي بود در كتابچه آموزشي كه 

محتواي بخش دوم . اختيار گروه مداخله قرار گرفت
ه گرديد شامل ئكه در سه جلسه بعدي اراآموزشي 

اطالعاتي درباره ارتقاي خودمديريتي دارو درماني بيماران 
پس (يك ماه پس از اتمام مداخله ارزشيابي نهايي . بود

  . عمل آمده ب) آزمون

عه جهت گردآوري داده ها از دو در اين مطال
پرسشنامه مشخصات فردي و - 1: پرسشنامه استفاده شد

بيماران مبتال به  پرسشنامه خودمديريتي دارويي - 2بيماري 
گويه اي خودمديريتي  38بخشي از مقياس صرع كه 

و  Dilorioتوسط  2010در سال  وبيماران مبتال به صرع بود 
در اين ). 13(ه است همكاران مورد استفاده قرار گرفت

پژوهش از بخش خودمديريتي دارويي اين پرسشنامه 
 1الت با مقياس ليكرت از سوا. شداستفاده ) سوال 10شامل(
امتياز بندي مي شود و امتياز باالتر » هميشه« 5تا » هرگز«

  مديريتي  نشان دهنده بكارگيري بيشتر مهارت هاي خود

 50تا حداكثر  10دامنه نمرات ابزار از حداقل . مي باشد
بيمار با توجه به نمره دارودرماني و ميزان خودمديريتي  بوده

و ) 31- 40(، متوسط )10- 30(پايين  سه طبقه كسب شده به
  .تقسيم مي گردد) 41- 50(باال 

روايي ابزار بر اساس اعتبار محتوي و صوري تعيين 
بدين صورت كه پژوهشگر با كمك اساتيد راهنما و . شد

لط به زبان هاي انگليسي و فارسي، با يك مترجم مس
استفاده از روش ترجمه باز ترجمه، تطبيق فرهنگي و 
سنجش استفهام مبتاليان، نسخه فارسي پرسشنامه مذكور را 

نفر از اساتيد دانشكده پرستاري و  8تهيه و آن را در اختيار 
نفر از اساتيد دانشگاه علوم بهزيستي تهران  2مامايي تهران و 

د و پس از استفاده از نظرات و اصالحات پيشنهاد قرار دا
. ييد قرار گرفتأشده آنان، روايي محتواي ابزار مورد ت

 بيمار 10ابزار در اختيار  ،وريصجهت بررسي روايي  سپس
مبتال به صرع قرار گرفت و از آنها در مورد رواني و قابل 

ويه هاي ابزار سوال شد و تغييرات الزم داده گدرك بودن 
ييد أپايايي ابزار نيز با استفاده از روش آزمون مجدد ت .شد

نفر  20براي انجام آزمون مجدد؛ پرسشنامه توسط . گرديد
سپس بعد از . يداز بيماران واجد شرايط مطالعه تكميل گرد

پرسشنامه جهت پاسخگويي در  گذشت دو هفته مجدداً
در پايان مقدار آلفاي . اختيار همان بيماران قرار گرفت

و براي بخش  838/0ونباخ براي كل پرسشنامه كر
  .بدست آمد 716/0خودمديريتي دارويي 

متغير (آموزش متغيرهاي اصلي پژوهش شامل 
از . بودند) متغير وابسته(خودمديريتي دارويي و ) مستقل

آمار توصيفي جهت تجزيه و تحليل داده ها و از آمار 
ير آموزش ثأاستنباطي به منظور مقايسه دو گروه و بررسي ت

بنابراين براي . شدمديريتي دارويي بيماران استفاده  خود بر
مقايسه دو گروه از نظر مشخصات دموگرافيك از آزمون 

مديريتي دارويي در هر  كاي دو و براي مقايسه ميزان خود
زوجي  از آزمون تي) قبل و بعد از مداخله(يك از گروه ها 

دو گروه در يك و براي مقايسه ميزان خودمديريتي دارويي 
محاسبات . زمان، از آزمون آماري تي مستقل استفاده شد
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اطالعات بدست آمده در اين تحقيق  آماري مورد نظر براي
  .انجام پذيرفت 16نسخه  SPSSدر نرم افزار 

  
  :يافته ها

در اين مطالعه نيمي از بيماران گروه مداخله زن و 
ميانگين سني . مرد بودند%) 3/53( كنترلاكثر بيماران گروه 

اكثر بيماران گروه . سال بود 5/25بيماران در هر دو گروه 
% 3/43. مجرد بودند%) 60( كنترلو گروه %) 3/63(مداخله 

شاغل  كنترلاز بيماران گروه % 40از بيماران گروه مداخله و 
و  بيماران گروه مداخله از% 7/46سطح تحصيالت . بودند

اكثر . م و باالتر بودندديپل كنترلاز بيماران گروه % 3/43
%) 3/53( كنترلو گروه %) 7/66(بيماران گروه مداخله 

از نظر مشخصات . وضعيت اقتصادي متوسط داشتند
سن شروع تشنج در اكثر بيماران گروه مداخله  ؛بيماري

در . سال بود 13- 22بين %) 7/56( كنترلو گروه %) 3/53(
. عمومي بود از بيماران هر دو گروه تشنج ها از نوع% 7/96
از بيماران گروه % 7/46از بيماران گروه مداخله و % 3/43

در اكثر . يك بار حمله تشنج در سال گزارش نمودند كنترل
و نيمي از بيماران گروه %) 3/53(بيماران گروه مداخله 

. آخرين حمله تشنج، در عرض يك ماه اخير بود كنترل
 كنترل و گروه%) 7/66(اكثريت بيماران گروه مداخله 

  .تحت درمان با رژيم يك دارويي بودند%) 3/73(
خودمديريتي دارويي بيماران مبتال  ميزاندر مورد 

، آزمون ناپارامتري كولموگراف قبل از مداخله به صرع
خودمديريتي دارويي  نمره ميانگين كه داد نشان اسميرنوف

يكسان بوده و دو گروه از  كنترلبيماران در گروه مداخله و 
بعدازمداخله، نتيجه  ).=26/0P(نظر همگن بوده اند اين 

نمره  نظر از گروه دو بين داد كهن تي مستقل نشا آزمون
 دارد وجود آماري معنادار مديريتي دارويي، اختالف خود

)001/0<P(.  همچنين استفاده از آزمون تي زوجي نشان
، قبل و بعد از برنامه آموزشي از نظر كنترلداد كه در گروه 

 مديريتي دارويي تفاوت آماري معناداري ه كلي خودنمر
و در گروه مداخله، قبل و ) =361/0P(نداشته است  وجود

 بعد از مداخله، از نظر نمره كلي خودمديريتي دارويي
جدول ) (P>001/0( آمدبدست  معناداري تفاوت آماري

در گروه كنترل  آموزش از بعد و قبل مقايسه ).1شماره 
929/0=T ،361/0=P    001/0و در گروه مداخله<P ،

18/3=T مي باشد.  
  

  قبل و بعد از مداخله كنترلمداخله و در دو گروه  صرعبيماران مبتال به  مقايسه ميزان خود مديريتي دارويي :1شماره  ولجد
 گروه ها                           

 يريتي داروييمد خود

  نتيجه آزمون  مداخله  كنترل
  

=KS 89/5±2/42  5/42±83/5 قبل از آموزش =P 01/1و  260/0  
=T  46/46±54/3 63/41±67/5 بعد از آموزش 59/3و  P< 001/0  

  .انحراف معيار بيان شده اند±مقادير خودمديريتي به صورت ميانگين
  

  :بحث
اين مطالعه با هدف تعيين تأثير برنامه آموزشي بر 
خودمديريتي دارويي بيماران مبتال به صرع طراحي شده 

كه قبل از مداخله ميزان نتايج نشان داد . دبو
خودمديريتي دارويي بيماران مبتال به صرع در هر دو 

باال بوده و همچنين دو گروه از  كنترلگروه مداخله و 

مشابه با . اين نظر اختالف معناداري با يكديگر نداشته اند
و  McAuleyrاين يافته ها، در مطالعه مقطعي كه 

بررسي رفتارهاي «عنوان  تحت )2008( همكاران
خودمديريتي و تبعيت از رژيم دارويي در بيماران مبتال 

نمرات خودمديريتي دارويي بيماران با نتايج » به صرع
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مطالعه حاضر در  قبل از مداخله هم خواني دارد 
 در مطالعه حاضر در مورد باال بودن خود). 15(

مديريتي بيماران در هر دو گروه، قبل از مداخله 
برگيرنده  ي توان گفت كه خودمديريتي درم

 توانايي خود تنظيمي و دانش، عقايد، رفتارهاي
 بهداشتي رفتارهاي واجراي نمديريت شرايط مزم

و با توجه به اينكه در ) 21(توسط افراد مي باشد 
اين مطالعه درصد قابل توجهي از افراد هر دو گروه 
از نظر تحصيالت حداقل داراي مدرك ديپلم و 

از طريق مطالعات  قبالً آن هااالتر بوده اند؛ شايد ب
مطالعه جزوات آموزشي خاص بيماران  مثالً(فردي 

دانش خود ) صرعي، بروشورهاي دارويي و غيره
درباره بيماري صرع و رفتارهاي بهداشتي مناسب 
براي كنترل بيماري را افزايش داده و از اين طريق 

اري صرع و به خودمديريتي بااليي در زمينه بيم
  .دارودرماني آن رسيده اند

همچنين يافته هاي مطالعه نشان داد كه بين 
مديريتي بعد از  در نمره خود كنترلگروه مداخله و 

و  داردمداخله، اختالف آماري معني داري وجود 
با وجود اينكه در نمرات خودمديريتي گروه 
مداخله، قبل و بعد از مداخله آموزشي اختالف 

نمرات خودمديريتي  ولي شاهده شدمعناداري م
در پيش آزمون و پس آزمون،  كنترلبيماران گروه 

از اين يافته ها . نكردتفاوت آماري معناداري پيدا 
برنامه آموزشي گروهي  مي توان نتيجه گرفت كه

منجر به بهبود رفتارهاي خودمديريتي دارويي در 
و گروه مداخله در خالل  شدهبيماران مبتال به صرع 

رنامه توانسته اند مهارت هاي خودمديريتي دارويي ب
در اين رابطه مي توان به . شان را ارتقاء دهند

اشاره  2011و همكاران در سال  Dilorioتحقيق 
رسي نتايج برنامه در اين تحقيق كه به بر. كرد

برخودمديريتي بيماران مبتال به آموزش اينترنتي 
هفته مداخله  6ز بعد ا ه شده بود،صرع پرداخت

ميزان تبعيت از رژيم دارويي آموزشي 
داخله در بيماران گروه م) خودمديريتي دارويي(

و  LIU پژوهش). 22( بطور معناداري افزايش يافت
ميزان آگاهي دارويي و  نشان داد كه هم همكاران

تبعيت از رژيم دارويي بيماران مبتال به صرع پس از 
  ي داري افزايشمطالعه جزوه دارويي بطور معن

در يك مطالعه مروري كه به منظور ). 23(مي يابد 
ثير برنامه هاي آموزشي و حمايتي در أبررسي ت

؛ مداخله ه بودبيماران مبتال به صرع انجام شد
مطالعه باعث  3اجتماعى در  –روانى آموزش

افزايش خودمديريتي دارو درماني و در يك مطالعه 
خودمديريتي (يي سبب افزايش تبعيت از رژيم دارو

مطالعه بررسي يك در ). 24(شده بود ) دارو درماني
ثير برنامه خودمديريتي بر كنترل داروهاي ضد أت

انعقاد وكيفيت زندگي در بيماران تعويض دريچه 
كه تبعيت از رژيم دارويي در  آئورت نشان داد

 گروه مداخله بطور معني داري افزايش مي يابد
ي كه در آن مداخله همچنين در مطالعه ا .)25(

آموزشي بصورت كتابچه بود، سبب افزايش 
اطالعات دارويي بيماران صرعي گرديد اگرچه اين 

با اين ). 23(اختالف از لحاظ آماري معني دار نبود 
حال نتايج مطالعه اي كه در آن ميزان خودمديريتي 
دارويي بيماران پس از انجام مداخله تلفني در 

از نظر آماري  كنترلگروه گروه مداخله، نسبت به 
نبوده است با نتايج مطالعه حاضر همخواني معنادار 
به نظر مي رسد حجم كم نمونه ). 26(ندارد 

)22n=( طرح مطالعه كه براي سنجش اثر مداخله  و
نبود و يا عدم همخواني مداخله با ابزار اندازه 

. باشد اتدليل تفاوت نتايج اين مطالع گيري
ن روش آموزش در پژوهش همچنين متفاوت بود

فعلي با مطالعه مذكور مي تواند دليل مهمي براي 
مغايرت نتايج دو مطالعه باشد چرا كه با در نظر 
گرفتن مزيت هاي آموزش حضوري و از طرفي 
مشكالت آموزشي و يادگيري در بيماران مبتال به 
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صرع، بديهي است استفاده از آموزش چهره به 
آن بهره گرفته شده  چهره كه در اين مطالعه از

است، مي تواند مزاياي خيلي بيشتري نسبت به 
  . آموزش از طريق تلفن داشته باشد

  :نتيجه گيري
 با ومداوم نزديك تماس علتپرستاران به 

 آمـوزش درامـر را كليـدي نقشي بستـري، بيماران
آن ها مي توانند با استفاده از آموزش . دارند به آنها

  و بسيار كم هزينه است، گروهي كه روشي ساده 
خودمديريتي بيماران را در زمينه مصرف داروها 
افزايش داده و بدين ترتيب از بسياري از مشكالت 
آن ها پيشگيري كرده و به ارتقاء سالمتي شان 

با توجه به اينكه در اين پژوهش اثر  .كمك نمايند
آموزش خودمديريتي دارويي بيماران، يك ماه پس 

ه سنجيده شد، لذا جهت نهادينه شدن از اتمام مداخل
تغيير رفتار در بيماران مبتال به صرع، انجام پژوهشي 
مشابه با دوره هاي پيگيري شش ماهه و يك ساله 

  .پيشنهاد مي گردد

    :برد يافته هاي پژوهش در بالينركا
از آنجايي كه نتايج مطالعه نشان داد كه آموزش 

هزينه مي تواند  گروهي به عنوان روشي ساده و بسيار كم
ثر ودر افزايش خودمديريتي دارويي بيماران صرعي م

باشد؛ لذا پيشنهاد مي شود مديران پرستاري و 
سوپروايزرهاي آموزشي با كمك پرستاران، نسبت به 
برگزاري كالس هاي آموزشي گروهي و همچنين تهيه 
كتابچه هاي آموزشي براي بيماران صرعي توجه بيشتري 

در نهايت به هدف بزرگ بهبود كيفيت  مبذول نمايند تا
  . برسيمزندگي بيماران صرعي در آينده 

  

  :و قدرداني تشكر
سيله كمال تشكر خود را از و پژوهشگران بدين

و  دانشگاه علوم پزشكي تهرانمعاونت پژوهشي 
بيمارستان ولي  پرستاري ، مديريت و همكارانشهركرد

عزيز  شهر زنجان و همچنين كليه بيماران) عج(عصر 
  .شركت كننده در اين پژوهش اعالم مي دارند
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Background and aims: Having no adherence to medication regimen in patients suffering 
from Epilepsy is lead to an increased mortality rate in these patients. The present study 
evaluated the effect of educational program on drugs self-management in patient with 
epilepsy. 
Methods: This study was a randomized clinical trial with control group. The samples (n=60) 
were selected from the neurology clinic of Valiasr hospital in Zanjan. The patients were 
randomly assigned into the intervention (n=30) and the control (n=30) groups. The 
intervention group received four educational sessions with the two stages of continuous care 
model that including epilepsy and self-management plan. All patients completed the epilepsy 
self-management scale pre intervention and one month post intervention.  
Results: There was no statistically significant difference in demographic characteristics and 
drugs self-management scores between two groups. After intervention; there were a 
Significant statistical difference between the epilepsy drug self-management scores in 
intervention and control groups (p<0.001) and the intervention group showed an increase in 
their drug self-management. 
Conclusion: Nurses can increase the drug self-management of epileptic patients by using the 
simple and inexpensive technique of group education and thus avoid from many problems of 
these patients and help to improve their health. 
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