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خالصه مقاالت دوازدهمين کنگره بين المللی صرع

۹۰

تاثير مصاحبه انگيزشی بر کيفيت زندگی بيماران مبتال 
به صرع

سميه مختاری۱، نازآفرين حسينی۲، مجيد برکتين۳، مهرداد وثوقی۴، زينب مختاری۵ 

١. کارشناسی ارشد پرستاری، سوپروايزر آموزشی، دانشکده پرستاری مامايی، دانشگاه علوم پزشکی ياسوج، ايران. 

٢. استاديار پرستاری بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری مامايی، دانشگاه علوم پزشکی ياسوج، ايران. (نويسنده مسوول)

٣. دانشيار گروه روانپزشکی، مرکز تحقيقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ايران. 

٤. دکترا در بيواستاتيک، گروه دندانپزشکی بهداشت عمومی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شيراز، شيراز، ايران. 

٥. دانشجوی دکتری علوم تغذيه، گروه تغذيه بالينی، دانشکده تغذيه و صنايع غذايی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، تهران، ايران. 

چكيده 

مقدمه: به دليل ماهيت غيرقابل پيشبينی حمالت صرع، بيماران پيامدهای اقتصادی، اجتماعی، 

جسمی، روحی و روانی زيادی را در تمام ابعاد زندگی خود تجربه می کنند. صرع با احساس ننگ، 

اعتماد بهنفس پايين، پذيرش اجتماعی کم، تبعيض، ترس و انزوای اجتماعی و مشــکالت ديگری 

همراه است که کيفيت زندگی اين بيماران را کاهش داده است. مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير 

مصاحبه انگيزشی بر کيفيت زندگی بيماران مبتال به صرع انجام گرفته است. 

روش: مطالعــه حاضــر يک مطالعه کارآزمايی بالينی در عرصه اســت. ٥٢ بيمار مبتال به صرع 

مراجعه کننده به کلينيک صرع بيمارســتان کاشــانی اصفهان که دارای معيارهای ورود به مطالعه 

بودند، در اين مطالعه شــرکت کردند. گروه مداخله، در جلســات مصاحبه انگيزشی، که به مدت ٥ 

جلســه ٦٠ تا ٩٠ دقيقه ای برگزار شد، شــرکت کردند و گروه کنترل آموزش های رايج صرع را در 

کلينيک دريافت کردند. برای بررسی کيفيت زندگی بيماران، از پرسشنامه کيفيت زندگی بيماران 

مبتال به صرع (QOLEI-89) ٢ماه بعد از پايان مداخله استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها 

از آزمون t مستقل، کای دو و t زوجی استفاده شد. 

نتايج: بر اساس نتايج بدست آمده، ميانگين و انحراف معيار نمره کيفيت زندگی گروه مداخله در 

مرحله قبل و بعد از مداخله به ترتيب ٨/٥٥ ± ٣٨/٩٤ و ٧/٩٩ ± ٧٠/٩٠ و در گروه کنترل به ترتيب 

١٢/٢٧ ± ٤٤/٥٩ و ٧/١٦ ± ٣٦/٥٢ بدســت آمــد که افزايــش معنی داری در نمره کيفيت زندگی 

گروه مداخله (٠/٠٠١˂ P) و کاهش معنی داری در نمره کيفيت زندگی گروه کنترل نشــان داده 
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شد (٠/٠٠١˂P). تقريبًا در تمامی زيرمقياس ها و همچنين نمره کل کيفيت زندگی، مداخله مورد 

نظر توانست افزايش بيشتری در کيفيت زندگی گروه مداخله نسبت به گروه کنترل ايجاد کند. 

بحث: مصاحبه انگيزشــی در مقايســه با مراقبت و آموزش معمول منجر به پيامدهای درمانی و 

مراقبتی بهتری می شــود. افزودن اين روش به مداخالت نگهدارنده بيماران مبتال به صرع، روشــی 

مؤثر در جهت افزايش کيفيت زندگی در اين بيماران است. 

کليد واژه ها: صرع، مصاحبه انگيزشی، کيفيت زندگی
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