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پژوهشي مقاله 

و نحوه عملکرد بيماران صرعي مراجعه كننده به يزان آگاهيمبررسي تاثير آموزش خود مراقبتي بر
۱۳۸۷علوم پزشكي تهران، يهاآموزشي منتخب دانشگاههايبيمارستان

٤يديرشي، دکتر عل٣لويال آلي، ل٢ي، آمنه شکور١يدکتر محمد صاحب الزمان

10/06/88، تاریخ پذیرش 26/03/88تاریخ دریافت

چكيده
کـه در گردنـد تعداد زيادي از مبتاليان به صرع در كشورهاي جهان سوم به دليل فقدان آگاهي و آموزش صحيح دچار حوادث ناگوار مي:پيش زمينه و هدف

تر دچـار عـوارض جسـمي و    رفته و كمهاي روزمره زندگي خود را از سر گو فعاليتنندمانند ساير افراد جامعه زندگي كتوانندميصورت دريافت مراقبت كافي

هدف از مطالعه حاضر، تعيين تاثير آمـوزش خـود مراقبتـي بـر آگـاهي و عملكـرد بيمـاران صـرعي مراجعـه كننـده بـه            . گيرندرواني ناشي از اين بيماري قرار

.بود١٣٨٧علوم پزشكي تهران در سال يهاي آموزشي منتخب دانشگاههابيمارستان

در مرحله اول اطالعات مربوط .ديم شده بودند، انجام گرديتقسينفر٦٠مار که به طور تصادفي به دو گروه يب١٢٠يروينيبالييکارآزمان يا:کارمواد و روش 

د آموزش خو،سپس به گروه مورد. دشيجمع آورنامهپرسشمورد پژوهش دو گروه توسط يو نحوه عملکرد واحدهايزان آگاهيک، ميات دموگرافيبه خصوص

گروه شاهد نيز .اوليه ارزيابي شدنديهافرمبيماران با همان آنيطک ماه پس از آخرين جلسه آموزش انجام شد،يمرحله دوم پژوهش كه . داده شديمراقبت

. ي اوليه ارزيابي شدندهاتوسط همان فرمدوبارهک ماه بعد ي

)p>٠٠١/٠( وجـود دارد دار يملکـرد قبـل و بعـد از آمـوزش در گـروه مـورد اخـتالف معنـ        عويات آگاهن نمريدهد که بمينشان زوجيآزمون ت:هاافتهي

.ن دو آزمون وجود ندارديبيدارياما در گروه شاهد اختالف معن). درصد٧٦ش حدود يافزا(

وجب صرف جويي در وقت، انرژي، تشويق ن ميو عملکرد آنان شده، همچنيش آگاهيسبب افزا،ماران مصروعيبه بيآموزش خود مراقبت:يريگجهينتبحث و

.ديبيمار به مراقبت از خود و مانع از بستري شدن مكرر و نياز براي ادامه درمان گرد

يماران صرعيب، عملکرد، يآگاه، يآموزش خود مراقبت:هاد واژهيکل

١٣٨٨زمستان ،٢٨۴-٢٨٩صچهارم، مجله پزشكي اروميه، دوره بيستم، شماره

۰۴۴۱-۲۲۳۶۵۰۱:تلفنهياروميه، ستاد مرکز دانشگاه علوم پزشکياروم:آدرس مکاتبه
Email: Aliarmini@gmail.com

دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشکي تهران،يدرمانيت خدمات بهداتشيريمداستاديار ١
تهرانينيمارستان امام خمي، بيکارشناس ارشد آموزش پرستار٢
هيارومي، دانشگاه آزاد اسالميکارشناس ارشد آموزش پرستار٣
)نويسنده مسئول(هيارومي، دانشگاه علوم پزشکيپزشکيرساناطالعارياستاد٤

مقدمه
هـاي شـايع همـه كشورهاسـت بـه      صرع از جمله بيمـاري 

. شـود يگـزارش مـ  هزار نفر ۱۰تا ۵نيباي كه شيوع آنگونه

در هـر دو جـنس بـروز    همـه سـنين، نژادهـا و   دريمارين بيا

ياز مــوارد قبــل از نوجــواندرصــد۷۵کــه حــدود )۱(كنــد مــي

تا ۲کا حدود ياالت متحده آمريدر اشود ين زده ميتخم. باشديم

). ۲()ک درصديحدود يعني(ون نفر مبتال به صرع باشنديليم۴

.باشندميافراد جامعه مبتال به صرعدرصد۵ران تقريباً يدر ا
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۸۸، زمستان ۴، شماره ۲۰دوره مجله پزشکي اروميه
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درصـد ۷خطر اختالالت جنيني نيز در مادران مصروع حدوداً 

صـرع  ). ۳(اسـت بـراي كـل جمعيـت    درصـد ۳تا ۲در مقايسه با 

كـه  تواند باعث بروز مشكالتي گردد عنوان يك بيماري مزمن ميهب

مـاران  ي، در بهـا يطبـق بررسـ  ).۴(انـد بسيار فراتر از خود بيماري

تا ۱۵ي، اختالالت اضطرابدرصد۴۲تا ۱۱يزان افسردگي، ميصرع

و درصـد ۸تـا  ۲کوز ي، سـا درصـد ۱۰تـا  ۵ي، خودکشدرصد۲۵

حمـالت در هـر   ).۵(باشـد ميدرصد۱۰تا ۱ير واقعيتشنجات غ

د و بـه دليـل تغييـر    شـو جـاد  سـت اي الحظه و در هر جايي ممكن

ناگهاني در سطح هوشياري، بيماران در معرض صدمه و آسيب قرار 

اكثر بيماران مصروع اطالعات كمي در مورد بيماري، ). ۶(گيرندمي

درك بيمـار  . ي مرتبط با بيماري خود دارنـد هاروند درمان و پيامد

).۷(تواند نقش بسيار مهمي در ارتقاي سالمت وي داشته باشدمي

از آن هستند که افراد مبتال بـه اخـتالالت مـزمن    يقات حاکيتحق

انگر آن اسـت کـه   يقات متعدد بيتحق. هستنديازمند خودمراقبتين

ل يجهان سوم به دليان به صرع در کشورهاياز مبتالياديتعداد ز

. ندشـو مـي ح دچار حوادث گونـاگون  يو آموزش صحيفقدان آگاه

، يشـناخت يآن بـه افـراد آگـاه   يطاست که در ينديفرا،آموزش

مراقبـت از خـود بـر حفـظ     ). ۸(شـود مـي داده يا عـاطف ييمهارت

د يـ تاکيو اجتمـاع ي، روانيطه جسمانيدر سه حهاانسانيسالمت

خود يبرايبه طور فردهااست که انسانييهاتيدارد و انجام فعال

. )۹(نـد يخـود را حفـظ نما  يو سـالمت يند تا تندرستينمامياجرا 

آموزش مراقبت از خود يبرايو کانونيکمک رسانينوعيپرستار

ل و بـه  يتسـه يمـار يبيب بهبـود يـ ن ترتيـ بـه ا .باشدميبه افراد 

بر آمـده و  يماريکند تا بتوانند از عهده درمان بميکمک هاانسان

و در ارتبـاط بـا   )۱۰(نـد يمراقبت از خود را افـزون نما يهاييتوانا

مـزمن،  يهـا يمـار ير بيد مانند سـا يع، پرستاران باان به صريمبتال

ماران و ارائـه نکـات   يبيزان آگاهيش مينه افزايدر زميدينقش کل

يو رفتـار يو روانـ يمشـکالت اجتمـاع  ). ۱۱(نديفا نمايايآموزش

يت زنـدگ يفيبر سالمت و کيت تشنجيش از فعاليهمراه با صرع ب

تـرس از طـرد شـدن و    تواند همراه بـا ميصرع . ماران موثر استيب

از يمار دائماً خود را بـا تـرس ناشـ   ينان به خود باشد و بيعدم اطم

. ديـ ک تشـنج و مشـکالت متعاقـب آن سـازگار نما    يـ احتمال بروز 

ماران در مـورد  ين بياند که ان امر اذعان داشتهيبه اياديمحققان ز

يهـا ازيـ از نيکيکه يطورندارند بهيخود اطالعات چندانيماريب

ر دارو، يـ نظيمـوارد . باشـد يماران آموزش مراقبت از خود مين بيا

، انتخـاب شـغل   يو، رانندگيديون و ويزيتلويه، ورزش، تماشايتغذ

مـان  يو زايمـا، حـاملگ  يدر مرحله حـاد تشـنج، مسـافرت بـا هواپ    

کـه در  يتطـابق يهـا سـم يو بهبـود مکان يکـ يخطر، مشاوره ژنتيب

ن آموزش يبنابرا. د مورد نظر باشديماران مبتال به صرع بايآموزش ب

و کمـک بـه رونـد    يمـار يتواند در کنتـرل ب مييروند خودمراقبت

ن پژوهش با يان يبنابرا. سازگار شدن بهتر با آن کمک کننده باشد

و نحـوه  يزان آگـاه يـ هدف تعيين تاثير آموزش خود مراقبتـي برم 

شـي  ي آموزهاعملکرد بيماران صرعي مراجعه كننده به بيمارستان

.شدانجام۱۳۸۷علوم پزشكي تهران در سال يهامنتخب دانشگاه

مواد و روش کار
اين پژوهش از نوع كار آزمايي باليني است که بر اساس اهداف 

پژوهش و با توجه به نوع پژوهش، از دو گروه مورد و شاهد استفاده 

آمـوزش  (شده است و فقط گروه آزمون در معرض متغيـر مسـتقل   

اي صـورت  قرار گرفته و در گروه شاهد هيچ مداخله) خود مراقبتي

و در پايـان بـا انجـام آزمـون ثانويـه چگـونگي تـاثير        . نگرفته است

آگـاهي و  (آموزش خود مراقبتي بـر متغيـر وابسـته مـورد مطالعـه     

جامعه پژوهش . ده شده استيسنج)عملكرد بيماران مبتال به صرع

با عوامل دارويي بـوده  دادند كه تحت درمان ميل يرا بيماراني تشک

بيانگر وجود امواج صـرعي و بـروز حملـه صـرع     هاو نوار مغزي آن

ي درماني و انجـام آزمايشـات   هابزرگ بود و جهت پيگيري مراقبت

ي آموزشـي تـابع دانشـگاه علـوم پزشـكي تهـران      هـا به بيمارستان

و ايران) بيمارستان شهدا(، شهيد بهشتي)ينيبيمارستان امام خم(

طبق فرمـول حجـم   .کردندميمراجعه ) تان حضرت رسولبيمارس(

پژوهش يکه مشخصات واحدهاانيمبتالنفر از ۱۲۰تعداد ، نمونه

نفر در گروه شاهد ۶۰يطور تصادفبهرا دارا بودند، انتخاب و سپس

پـذيرش نمونـه بـه    يمعيارها.در گروه مورد قرار گرفتندنفر۶۰و 

۱۵سـن بـاالتر از   هـر دو جـنس،   از هـا انتخاب نمونه:ر بوديقرار ز

تشـخيص پزشـك و بررسـي    ابتالي قطعـي بـه صـرع طبـق    ،سال

.و توانايي انجام مراقبت از خود و آموزش پذيريEEG١تشخيصي 

و يالت پزشــک يداشــتن تحصــ : حــذف عبارتنــد از يارهــايمع

ن يـ ايبرنامـه آموزشـ  ي، داشتن قصد مهـاجرت در طـ  يراپزشکيپ

، ينه برنامه خودمراقبتيدر زميوزشآميهاپژوهش، گذراندن دوره

، داشـتن سـابقه   يا آفـاز يـ ا حافظـه  يـ ياريداشتن اختالالت هوش

.يبه علت اختالالت روانيبستر

در ايـن پـژوهش مصـاحبه و ابـزار آن     هـا روش گردآوري داده

تک، سوااليات دموگرافيخصوص:بخشسهمشتمل بر (نامهپرسش

ن يدر ا. بود)مارانيکرد بمربوط به عملتو سوااليمربوط به آگاه

از روش اعتبـار  نامـه پرسـش پژوهش جهت تعيـين اعتبـار علمـي    

از آزمـون  نامـه پرسـش محتوي و جهت كسب اعتماد علمـي فـرم   

د ييتا۹۹/۰کرونباخ يب آلفايابزار با ضرييايپا. مجدد استفاده شد

ي داراي هـا پس از مطالعه پرونده بيماران دچار صرع، نمونه.ديگرد

ي مورد پژوهش بـه طـور تصـادفي در دو گـروه     هاات واحدمشخص

1Electroencephalogram
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دکتر محمد صاحب الزمانی و همكاران… ويزان آگاهيمبررسي تاثير آموزش خود مراقبتي بر
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قبل از اجراي آموزش بيماران در گروه .مورد و شاهد تقسيم شدند

هـر  جلسـه، ۴(يسـپس طـ  . ارزيابي شدندنامهپرسشمورد با فرم 

خـواب و  ي الزم به بيمـاران در زمينـه   هاآموزش)دقيقه۶۰جلسه 

ن زمـان دقيـق مصـرف    ، دانستهااستراحت، مصرف دوز دقيق دارو

هـا ، عوارض داروها، عدم قطع دارو، عـدم مصـرف سـاير دارو   هادارو

رغم قطع دارو، بدون اطالع پزشك معالج، ضرورت ادامه درمان علي

از محركـات و اسـترس،   ي، دورييم غـذا يرعايت نكات ايمني و رژ

ک مـاه  يـ در مرحله دوم پژوهش كـه  . ديارائه گردتيورزش و فعال

ن جلسه آموزش انجام شد، بيماران بـا همـان بررسـي    پس از آخري

در گروه شاهد نيز يك بار در ابتدا مورد آزمون . اوليه ارزيابي شدند

ي اوليـه  هـا توسط همـان فـرم  ک ماه بعد نيز مجدداًيقرار گرفتند، 

ن يـ حاصـل از ا يهـا جهـت تجزيـه و تحليـل داده   . ارزيـابي شـدند  

يبـرا . ديـ اسـتفاده گرد SPSS13يوتريپژوهش از نرم افزار کـامپ 

ه جـداول، توزيـع   يـ ته(اطالعات از روش آمـاري توصـيفي  فيتوص

ل يتحليو برا..) .فراواني مطلق و نسبي، ميانگين و انحراف معيار و

مســتقل،ي، تــيآمــاري ماننــد مجــذور کــايهــااز آزمــونهــاآن

شـر يق فيـ و آزمـون دق يتنـ يس، مـن و ي، کروسکال والـ يزوجيت

.)يدارمعنيبه منزله سطح P >۰۵/۰(استفاده شده است

هاافتهي
مـورد  يواحدهاينسبت جنسدهد کهميج پژوهش نشان ينتا

۵۰زن و درصد۵۰(باشدميکسان يپژوهش در گروه مورد و شاهد 

) درصد۷/۶۱(مورد پژوهش ين درصد واحدهايشتريب).مرددرصد

سـال سـن  ۱۵-۲۵ن يدرصـد بـ  ۶۰در گروه مورد و در گروه شاهد

سال ۳۳/۲۷و گروه شاهد۳۳/۲۶ن سن گروه مورد يانگيم. داشتند

مورد پـژوهش در گـروه مـورد و در    ين درصد واحدهايشتريب. بود

ر يـ الت زيسـطح تحصـ  يدارا،مجـرد ،کردندميورزش گروه شاهد

،تومـان ۱۵۰۰۰۰تر اززان درآمد کميدانش آموز، م،کاريب،پلميد

سـابقه  ون يتـوئ يفنـ ه مصـرف سـابق ،ليسابقه صرع در فاميدارا

ن ينشان داد کـه بـ  يتنيج آزمون من وينتا. ات بودنديمصرف دخان

ت و يشـاهد بـا جنسـ   ماران در دو گروه مورد ويو عملکرد بيآگاه

در گـروه مـورد   .)P<۰۵/۰(وجود ندارديدارمعنياشتغال ارتباط 

)P=۰۰۱/۰(کردند نمره عملکردشان بهتر بودميکه ورزش يافراد

ــو ــيل ــا ورزش ارتبــاط ين آگــاهيدر گــروه شــاهد ب و عملکــرد ب

س يج آزمـون کروسـکال والـ   ينتا). P<۰۵/۰(ده نشديديدارمعني

زان عملکـرد  يـ ش درآمـد م يدهد که در گروه مورد با افزامينشان 

ر نداشته و در گروه يتاثيزان آگاهياما در م)P=۰۱۷/۰(بهتر شده

زان يـ پلم داشـتند م يـ از دالت بـاالتر يکه سطح تحصـ يمورد کسان

ز يـ ن گـروه ن يـ ن عملکرد ايهمچن)P=۰۲/۰(شتر بوديشان بيآگاه

و ين آگـاه يکـه در گـروه شـاهد بـ    يدر حال.)P=۰۳/۰(شتر بوديب

ده يـ ديدارمعنيالت ارتباط يعملکرد با سطح درآمد و سطح تحص

).P<۰۵/۰(نشد

ن نمـرات  يانگيـ گر آن است کـه م انيب۱ج جدول شماره ينتا

ار يبا انحراف معدرصد۴۶/۱۴در گروه مورد قبل از آموزش يآگاه

ار يـ و انحـراف مع درصـد ۶۶/۸۹بود که پس از آمـوزش بـه  ۸۶/۱

اما در گـروه شـاهد بعـد از آزمـون نوبـت اول      . افتيارتقاء ۳۳/۲۱

بود و پس از آزمون نوبت دوم ۸۰/۱ار يبا انحراف معدرصد۸۰/۱۵

ن يانگيـ کـه م نيضمن ا. بود۰۸/۱۸ار يبا انحراف معدرصد۴۰/۱۷

امـا در  . بود۴۲/۱۲ار يبا انحراف مع۲/۷۵اثر آموزش در گروه مورد 

ن آن اسـت کـه   يبود که مبـ ۶۹/۴اريبا انحراف مع۶/۱گروه شاهد 

.گروه مورد گذاشـته اسـت  يبر آگاهيار قابل مالحظهيآموزش تاث

بعـد از  قبـل و  ين نمره آگاهيدهد که بمينشان يزوجيآزمون ت

ــتالف    ــورد اخ ــروه م ــوزش در گ ــيآم ــتدارمعن )P>۰۰۱/۰(اس

يدارمعنـي اما در گروه شاهد اخـتالف  ). درصد۷۶ش حدود يافزا(

.ديمشاهده نگردن دو آزمون يب

گروه نمره آگاهي قبل و بعد از آموزش در دومقايسه توزيع ميانگين و انحراف معيار واحدهاي مورد پژوهش بر حسب):۱(جدول شماره

ي آموزشي هاتاثير آموزش بر آگاهي در گروه مورد در بيمارستانمورد و شاهد و توزيع ميانگين و انحراف معيار واحدهاي مورد پژوهش بر حسب

.۱۳۸۷،ي علوم پزشكي تهرانهامنتخب دانشگاه

نتيجه آزمون شاهد مورد گروه

آگاهي
انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

۶۹/۰ =p۱۱۸ =df۳۹/۰ =tمستقل ۰۱/۱۸ ۸۰/۱۵ ۶۱/۱۸ ۴۶/۱۴ شقبل از آموز

۰۰۱/۰ <p۱۱۸ =df۰۱/۲۰- =tمستقل ۰۸/۱۸ ۴۰/۱۷ ۳۳/۲۱ ۶۶/۸۹ بعد از آموزش

۰۰۱/۰ <p۵۴ =df۴۴/۱۱ =tزوج ۷۸/۴ ۶/۱ ۲۵/۲۸ ۲/۷۵ تاثير آموزش

- NS ۰۰۱/۰ <p قبل و بعد از آموزش
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مـورد پـژوهش بـر    ير واحـدها ايـ ن و انحراف معيانگيع ميتوز

نمره عملکرد قبل و بعد از آموزش در دو گروه مورد و شاهد حسب

مورد پژوهش بر حسـب يار واحدهاين و انحراف معيانگيع ميو توز

. خالصه شده اسـت ۲جدول شماره ر آموزش در گروه مورد دريتاث

ن نمرات عملکـرد در  يانگياز آن است که مين جدول حاکيج اينتا

بود ۲۲/۱ار يبا انحراف معدرصد۴۸/۵۳مورد قبل از آموزش گروه

ارتقـاء  ۷۶/۲ار يـ بـا انحـراف مع  درصـد ۶/۷۲که پس از آموزش به 

بـا  درصـد ۲۹/۵۲اما در گروه شاهد بعد از آزمون نوبت اول.افتي

۵۸/۵۵بـه پـس از آزمـون نوبـت دوم    کـه بود ۲۹/۱ار يانحراف مع

ن اثـر  يانگيـ کـه م نيـ ضمن ا.ديرس۷۴/۱۱ار يبا انحراف معدرصد

اما در گروه . بود۲۵/۲۸اريبا انحراف مع۲/۱۹آموزش در گروه مورد 

ن آن اسـت کـه   يبـود کـه مبـ   ۷۸/۴ار يـ با انحراف مع۲۹/۳شاهد 

.بر عملکـرد گـروه مـورد گذاشـته اسـت     يرير چشمگيآموزش تاث

ن نمره عملکرد قبل و بعـد از  يدهد که بمينشان يزوجيآزمون ت

ــورد اخــتالف آمــوزش د ) p>۰۰۱/۰( اســت دارمعنــير گــروه م

يدارمعنـي اما در گروه شاهد اخـتالف  ). درصد۷۶ش حدود يافزا(

.ده نشديدن دو آزمون يب

دهد که آموزش خـود مراقبتـي  يج جداول نشان ميدر کل نتا

.ر مثبت دارديو نحوه عملکرد بيماران صرعي تاثيزان آگاهيبرم

نمره عملکرد قبل و بعد از آموزش در دو گروه توزيع ميانگين و انحراف معيار واحدهاي مورد پژوهش بر حسبمقايسه):۲(جدول شماره

ي آموزشي هاتاثير آموزش بر عملکرد در گروه مورد در بيمارستانمورد و شاهد و توزيع ميانگين و انحراف معيار واحدهاي مورد پژوهش بر حسب

.۱۳۸۷، هراني علوم پزشكي تهامنتخب دانشگاه

نتيجه آزمون شاهد مورد گروه

انحراف معيارعملکرد ميانگين انحراف معيار ميانگين

۶۰/۰ =p۱۱۸ =df۵۱/۰ =tمستقل ۹۹/۱۲ ۲۹/۵۲ ۲۰/۱۲ ۴۸/۵۳ قبل از آموزش

۰۰۱/۰ <p۱۱۸ =df۹۲/۱۰- =tمستقل ۷۴/۱۱ ۵۸/۵۵ ۷۶/۲ ۶۰/۷۲ بعد از آموزش

۰۰۱/۰ <p۵۹ =df۴۰/۸ =tوجز ۱۹/۴ ۲۹/۳ ۴۱/۱۲ ۲/۱۹ تاثير آموزش

- NS ۰۰۱/۰ < p قبل و بعد از آموزش

يريگجهيبحث و نت
يتواند باعث بروز مشکالتميمزمن يماريک بيصرع به عنوان 

تعديل رفتـاري  ). ۱۲(باشدمييماريار فراتر از خود بيگردد که بس

ايت رژيـم  در مورد اپي لپسي اغلب شامل توجه به مواردي چون رع

درماني، حصول بـه خـواب مناسـب، دريافـت مـواد غـذايي كـافي،        

ي ارتقاء دهنده سطح سالمت و كـاهش بـالقوه   هاسازگاري با برنامه

ج پژوهش نشـان داد  ينتا). ۱(باشددر ميزان بروز دفعات تشنج مي

يدارمعنـي ت ارتبـاط  يماران بـا جنسـ  يو عملکرد بين آگاهيکه ب

ز در مطالعـه  يـ ن)۲۰۰۶(ک و همکـارانش يلوريکالن د. وجود ندارد

با عنوان بررسي و ارزيابي خود مراقبتي بـر روي آگـاهي و   خود که 

کا انجام يبيمار صرعي در بوستون آمر۳۲۰يبر روكنترل بيماري

زان يدر ميريسن و نژاد تاث،دند که جنسيجه رسين نتيبه ا،دادند

).۱۳(ماران ندارد يبيخودمراقبت

بـر  يار قابـل مالحظـه  يهش نشان داد که آموزش تاثج پژوينتا

که يطوربه.و نحوه عملکرد گروه مورد گذاشته استيزان آگاهيم

مورد پژوهش قبل از آموزش در گروه مـورد  يواحدهاينمره آگاه

درصـد ۳/۸۳موارد متوسـط و  درصد۱۵موارد باال، درصد۷/۱در 

درصـد ۷/۱ز در يـ د و در گـروه شـاهد ن  ين گزارش گردييموارد پا

ن ييموارد پـا درصد۸۵موارد متوسط و در درصد۳/۱۳،موارد باال

که با هـدف  يتجربيدر پژوهشزين)۲۰۰۶(س و همکارانيلو. بود

ت يـ ارتبـاط موفق بـر ير مطلوب مطالب و مواد آموزشيتاثيبررس«

و کاهش يف درسيز با گروه همسال و عملکرد مطلوب در تکاليآم

انجام ايفرنيبيمار صرعي در کال۲۱۴يبر رو» شنجتعداد حمالت ت

ل يـ نوجوانان مبـتال در مـورد دل  درصد۴۸که نشان دادند،ديگرد

ل وجـود  يـ ان در مـورد دل يـ مبتالدرصـد ۷۲مصرف روزانه دارو و 

ـ ). ۱۴(نداشتندي، اطالعات درستيمنطقيهاتيمحدود ن يهمچن

مـوارد  درصـد ۷/۱۶نمره عملکرد، قبل از آموزش در گروه مورد در

ن گـزارش  ييموارد پادرصد۵موارد متوسط و در درصد۳/۷۸باال، 

مـوارد  درصد۸۰موارد باال،درصد۱۵ز دريدر گروه شاهد نشد و

س و يج مطالعه لـو ين بود که با نتاييموارد پادرصد۵متوسط و در 

يهـا تينوجوانان مبتال محدوددرصد۶۹که نيبر ايهمکاران مبن

کردنـد و تعـداد دوسـتان آنـان کـم بـود و       مـي ت نيـ رعارا يمنطق

ک سال مدرسه را ترک کرده بودنـد،  يز حداقل ياز آنان ندرصد۴۲

. مطابقت داشت

بعـد از  يگر پـژوهش نشـان داد کـه نمـره آگـاه     يديهاافتهي

موارد درصد۳/۱۳،موارد باالدرصد۳/۸۳آموزش در گروه مورد در 
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که در گروه شاهد ين بود در حالييموارد پادرصد۳/۳متوسط و در

۷/۸۱مـوارد متوسـط و در   درصـد ۷/۱۶،موارد باالدرصد۷/۱در 

ن يز در پژوهش خود به ايکوبا و همکاران ن. ن بودييموارد پادرصد

ان کمک يتواند به مبتالمييدند که آموزش خودمراقبتيجه رسينت

م يرژيريگيهمچون پييسک فاکتورهايل ريد تا بتوانند به تعدينما

جه باعث کاهش مـوارد بـروز   يبپردازند و در نت) درصد۸۱(يدرمان

پـژوهش تئـودور دبليـو و    يهاافتهي). ۱۵(شوند) درصد۶۲(صرع

خـود  ي آموزشـي هـا كفايـت برنامـه  «که با هدف )۲۰۰۶(همكاران 

در کشور سوئد انجام شده بود، » مراقبتي در بيماران مبتال به صرع

يمـار ينسبت به بيشتريبيآگاه،از آموزشماران پسيبنشان داد

از يدارمعنـي همچنـين اخـتالف   ). =۰۰۱/۰p(دا کردنديش پيخو

نظر بروز و كنترل دفعات صرع در گـروه دريافـت كننـده آمـوزش     

اين برنامه آموزشي توانست ). =۰۲۱/۰p( نسبت به شاهد ديده شد

ن يمـاران و همچنـ  يموجب كاهش ميزان بروز دفعـات تشـنج در ب  

ارتقاء سطح كيفت زندگي بيمـاران و بهبـود رونـد خـود مراقبتـي      

).۱۶(گردد

ن نمره عملکرد قبل و بعد ياختالف ب،يزوجيآزمون تبر طبق 

ــورد   ــروه مـ ــوزش در گـ ــياز آمـ ــتيدارمعنـ ) p>۰۰۱/۰(اسـ

يدارمعنـي اما در گروه شاهد اخـتالف  ). درصد۷۶ش حدود يافزا(

نيز نشان و همكارانسيلوطالعه ج مينتا.ده نشديدن دو آزمون يب

ت يرا رعايمنطقيهاتيمحدود،پس از آموزشداد که گروه مورد

بود و بـا  شدهترن کميآنان به والدي، وابستگ)درصد۸۴(کردندمي

كـالن ديلوريـك و   ج پژوهش ينتا.)۱۴(دکردنمييدرمانگر همکار

ايـن  حاكي از آن بود كـه آمـوزش خـود مراقبتـي در     زينهمكاران 

شـده و از  درصـد ۷/۱۷بيماران موجب كاهش حمالت تشـنج بـه   

ي هاطريق دريافت آموزش خود مراقبتي بيماران توانستند مراقبت

منـدي بيشـتري از رونـد    اجتماعي بهتري دريافت كرده و رضـايت 

).p()۱۳> ۰۱۵/۰(بيماري را تجربه كننددرمان و كنترل بهتر

با هدف ارزيـابي  يپژوهش) ۲۰۰۷(پارموكا و همكاران در سال 

آموزش خود مراقبتي در بيماران مبتال به صرع و تاثير اين آموزش 

نتايج حـاكي از ان بـود،   . انجام دادندهادر ارتقاء كيفيت زندگي آن

بيماران تـاثير بسـياري از آمـوزش مراقبـت از خـود      درصد۸۷كه 

يايند دريافت كرده و توانستند به نحو بهتري با بيماري خود كنار ب

.و در نتيجه كيفيت زندگي و كنترل صرع در آنان ارتقاء پيدا كـرد 

اكثر بيماران مصروع اطالعات كمي در مورد بيماري، روند درمان و 

توانـد نقـش   درك بيمار مي. با بيماري خود دارندي مرتبطهاپيامد

هـر چـه   ).۱۷(بسيار مهمي در ارتقـاي سـالمت وي داشـته باشـد    

و نحـوه مراقبـت از خـود    يمـار ياز وضـع ب يرشتيماران دانش بيب

و يدرمـان يم بهداشـت يشتر با تـ يبيداشته باشند، عالوه بر همکار

يتـر ر رفتار مناسـب يي، به تغيمراقبتيهامشارکت فعال در برنامه

نيبنـابرا . )۷(گردنـد مـي نائـل  يدرمانيبهداشتيمطابق با الگوها

يمار اسـت، چراكـه   ي مستقل پرستاري آموزش به بهايكي از نقش

ي پرسـتاري، توسـعه، حفـظ، برگردانـدن     هـا هدف از ارائه مراقبـت 

و كمك بـه مـددجو جهـت    هامجدد سالمتي، پيشگيري از بيماري

سازگاري با اثرات باقيمانده به دنبال بروز بيماري است كه پرسـتار  

آمـوزش مسـائل   . ابـد يمـي دسـت  آموزش به اين اهـداف  قياز طر

ي مختلف مانند بيمارستان، منزل و مدرسـه  هابهداشتي در محيط

.شودميانجام 

کسـب  يمـار صـرع  يبيدارايهااز خانوادهين نيتراز مهميکي

، مـدارا  يماريبيش آگهير و پيمار، سيت بياطالعات در مورد وضع

از يروانـ يهـا تيـ مـار و حما ي، رفتار متناسب با بيماريکردن با ب

متناوب است يعني ممكن است اهحمايت از خانواده. باشدميمار يب

فرد مبتال به صرع را كامالً تحت حمايت قـرار داده و يـا وي را بـه    

در نتيجه بسياري از افراد مبـتال بـه صـرع    . طور مطلق طرد نمايند

مشـاوره بـه افـراد و    . دچار مشكالت رواني و رفتاري خواهنـد شـد  

ي هـا كمك خواهد كرد تا نسبت به بيماري و محـدوديت هاخانواده

ن يـ ايهـا افتـه ي. ايجاد شده توسط آن شناخت كـافي پيـدا كننـد   

ان و يتواند مورد استفاده مربمييطه آموزش پرستاريپژوهش در ح

خواهد نمـود  يين شکل که آنان را راهنمايبد. ردين قرار بگيمدرس

ييمـاران مصـروع شناسـا   يبين را در زنـدگ يکه عوامل مشکل آفر

و اجرا يطراحيربوطه را به نحو موثرميآموزشيهاکنند و برنامه

و ينيار پرستاران باليتواند در اختمين پژوهش يايهاافتهي. ندينما

ش سـطح  يپرستاران بهداشت جامعه قرار گرفته تـا عـالوه بـر افـزا    

ز يـ ماران و خانواده آنان نيبييآنان، در امر مشاوره و راهنمايآگاه

.موثر باشد

چون اشتغاالت يعوامل:ودند ازپژوهش عبارت بيهاتيمحدود

هـا آنيريادگيـ مورد پژوهش بـر  يواحدهايت روحي، وضعيفکر

ر داشت که جهت کنترل آن زمان حضور پژوهشگر در منزل با يتاث

ط و مکـان  يمحـ ين سر و صـدا يهمچن.مار صورت گرفتيتوافق ب

آمـوزش در  کـرد، لـذا  ميجاد اشکال يند آموزش اينامناسب در فرا

، ي، خـانوادگ يفـرد يهـا تفاوتيول. ان مناسب اجرا شدزمان و مک

مـورد پـژوهش بـر نحـوه     يهاواحديو اقتصادي، فرهنگياجتماع

ار يـ ر داشـت کـه خـارج از اخت   يتـاث يماران صرعيمراقبت از خود ب

،يگروهـ يهـا رسـانه يآموزشـ يهان برنامهيهمچن.پژوهشگر بود

م درمـان  يتـ يااعضـ ييماران واحتماالً راهنمـا يبيمطالعات شخص

ار يـ ر داشـت کـه خـارج از اخت   يآنـان تـاث  يقبلـ يزبر سطح آگاهين

. گر بودپژوهش

ي آن هاي كنترل صرع و پيامدهاي انجمنهانكته ديگر، توصيه

ي هـا در مورد نحوه كنترل سازگار شدن با بيماري از طريق برنامـه 

ي هاالبته بايد گفت كه برنامه. سال گذشته است۲۰آموزشي، طي 
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۸۸، زمستان ۴، شماره ۲۰دوره مجله پزشکي اروميه

٢٨٩

ــورد  ــر، هــاوجــود دارد در ســالآموزشــي كمــي در ايــن م ي اخي

ي آموزشي براي بيماران مبتال به اپي لپسـي  هاعالقمندي به برنامه

بـه صـورت   هـا در برخي كشـور هااين برنامه. در حال افزايش است

يي از بيماران به اجرا در آمده است، كه البته در هاخاص براي گروه

يهـا افتـه ي. رسي كافي انجام نشده استايران هنوز روي اين امر بر

دهد آموزش خود مراقبتي سبب صرف جويي مين پژوهش نشان يا

، انرژي، و مانع از بستري شـدن مكـرر و نيـاز    ينه ماليدر وقت، هز

بنابراين انجمن صرع با استفاده از نتايج. شودبراي ادامه درمان مي

وزشـي بيمـاران   تواند در مورد نياز سنجي موارد آممين پژوهش يا

ي بيشـتري انجـام داده و در  هـا مبتال به صرع مطالعـات و بررسـي  

نهايت، برنامه آموزشي مناسبي با توجه به فرهنگ و سطح سـواد و  

. دينماارائه آناني درماني و مراقبتي هااطالعات بيمار و نياز
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