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گروهي بر تبعيت دارويي و بينش بيماران مبتال به اختالل  شناختي رواناثربخشي برنامه آموزش 
  دوقطبي نوع يك و دو

، مركز آموزشي و درماني شهيد بهشتي،  دانشگاه علوم پزشكي زنجان، كارشناسي ارشد پزشكي روان، دپارتمان آرزو ناهيد
  arezu.nahid@zums.ac.irروانشناسي باليني، 
، مركز آموزشي و درماني شهيد بهشتي، دانشگاه علوم پزشكي زنجان، دكتري پزشكي روان، دپارتمان سعيده زنوزيان
  روانشناسي باليني

تري تخصصي دك ، مركز آموزشي و درماني شهيد بهشتي، دانشگاه علوم پزشكي زنجان،پزشكي روان، دپارتمان مينا شعباني
  پزشكي روان

  ، دپارتمان اپيدميولوژي و علوم زيستي، دانشگاه علوم پزشكي زنجان، دكتري آمار زيستيرمضان فالح
، مركز آموزشي و درماني شهيد بهشتي، دانشگاه علوم پزشكي زنجان، كارشناسي ارشد پزشكي روان، دپارتمان سام همت

  روانشناسي باليني
 

. دهد ميقرار  تأثيرشان را تحت هاي خانوادهزندگي بيماران و  طورجدي بهاست كه  كننده ناتوانمزمن و  پزشكي روانبيماري : اختالل دوقطبي يك مقدمه
. تبعيت دارويي رسد ميبراي درمان اين بيماران ناكافي به نظر  تنهايي به دارودرمانيجزء اصلي درمان اين بيماري است.  اما رويكردهاي  دارودرماني
اختالل نيازمند درمان دارويي  ي عودكنندهو جلوگيري از عود اختالل دوقطبي است. ماهيت  ها نشانهكنترل  هاي چالش ترين اصليي از ضعيف، يك

طوالني  ضرورت بهبر تبعيت دارويي ضعيف بايد ذكر شود. تا زماني كه بيمار  تأثيرگذار شناختي روانيكي از  عوامل  عنوان بهطوالني مدت است. بينش 
كه تبعيت دارويي و بينش بيماران را  مداخالتيبنابراين افزودن  دت بودن درمان دارويي اعتقاد نداشته باشد، تبعيت دارويي وجود نخواهد داشت.م

ا هدف تعيين . اين مطالعه ببرد مياطالعات در مورد بيماري، تبعيت درماني و بينش را باال  ي ارائهبا  شناختي روانآموزش . افزايش دهد، اهميت دارد
 گروهي بر افزايش تبعيت دارويي و بينش بيماران مبتال به اختالل دوقطبي طراحي شده است. شناختي روانبرنامه آموزش  اثربخشي

آماري اين مطالعه شامل بيماران دوقطبي بيمارستان  ي جامعهبا گروه كنترل بود.  آزمون پس - آزمون پيش: طرح پژوهش شبه آزمايشي از نوع روش
خصوصي و بيمارستان بهشتي وابسته  هاي كلينيكاز بيماران مراجعه كننده به  موردمطالعهاست. نمونه  1394تا اسفند 1393هشتي شهر زنجان از مهر ب

نفر) 10مايش (بيمار مبتال به اختالل دوقطبي در دو گروه آز 20در دسترس بود.  گيري نمونه  ي پايهبر  گيري نمونهبه علوم پزشكي زنجان انتخاب شدند. 
استفاده شد. گروه  DSM- IVطبق   (SCID-I) نيمه ساختاريافته  ي مصاحبهبراي تشخيص اختالل دوقطبي از  شدند. بندي طبقهنفر) 10و كنترل (

بينش بيماران جلسه هفتگي دريافت كرد و گروه كنترل درمان معمول خود را ادامه داد. تبعيت دارويي و  5را به مدت  شناختي روانآزمايش آموزش 
 ) ارزيابي شد.MDIS) و بينش اختالل خلقي (MMASتبعيت دارويي موريسكي ( ي پرسشنامهقبل، بعد از مداخله با استفاده از 

پژوهش با استفاده از  هاي دادهدر هر دو گروه مداخله و كنترل همسان بود.  تأهل:  توزيع جمعيت شناختي سن، سطح آموزش و وضعيت هايافته 
ي را در ميزان تبعيت دارويي نشان دار معنيمطالعه حاضر نشان داد كه گروه مداخله به لحاظ آماري افزايش  هاي يافتهيو من ويتني تحليل شد. آزمون 

  )0.53ي بين بينش گروه آزمايش و كنترل يافت نشد (دار معني. هيچ تفاوت )p=0.033دادند. ( 
روي بينش بيماران مبتال به اختالل دوقطبي  تأثيريبود. اما هيچ  مؤثردر افزايش تبعيت دارويي  دارودرمانيبه عالوه  شناختي روان: آموزش بحث

  .شود ميبخشي از درمان يكپارچه براي تمامي بيماران توصيه  عنوان به شناختي رواننگذاشته است. بنابراين آموزش 
 نشاختالل دوقطبي، تبعيت دارويي، بي ، شناختي روان: آموزش ها كليدواژه
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