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 کیده چ

مبتال به  مارانیب یبر خودپنداره و خودکارآمد یآموزش خود مراقبت ریتاث یبررسعنوان: 

 سیاسکلروز پلیمالت

ی است که مرکز یعصب ستمیمزمن س یهای ماریازجمله ب 1سیاسکلروز پلیلتامی ماریب زمینه و هدف:

 یدو مولفه مهم یخود پنداره و خود کارآمد عوارض جسمی و روحی زیادی برای بیمار ایجاد می کند.

عوارض  کاهش یها از راه یک. امروزه یدنریگیقرار م ریتحت تاث سیاسکلروز پلیمولت یماریکه در ب هستند

بر خود  یآموزش خود مراقبت ریتاث نییبه منظور تع. مطالعه حاضر باشدی مخود مراقبتی آموزش  ،یماریب

 انجام شده است. سیاسکلروز پلیمبتال به مالت مارانیب یپنداره و خودکارآمد

گروه مداخله دوپس آزمون با  _آزمون  شیبه روش پ یتصادف ینیبال ییآزماکار حاضر مطالعه روش تحقیق:

بیمار مبتال به مالتیپل اسکلروزیس عضو انجمن ام اس ایران است  09. جامعه آماری شامل باشد یو کنترل م

پرسشنامه در ابتدا . ندشد میآزمون وکنترل تقس نفره 54 به دو گروه یتصادفاعداد جدول  قیاز طرکه 

 یمدآخودکار اسیمقی )خودکارآمد یو پرسشنامه 2خود پنداره راجرز یپرسشنامه ک،یاطالعات دموگراف

ارائه  یخودمراقبت برنامه توانمند سازی ،مداخله، سپس در گروه توسط هر دوگروه تکمیل شد 3شرر ی(عموم

و  مداخلهدر هر دو گروه ی خودکارآمد یخود پنداره و پرسشنامه یپرسشنامههشت هفته بعد مجددا  شد.

مورد تجزیه و  22نسخه  SPSS آماری نرم افزاری شدن توسط آورجمعپس از  ها هشد. داد لیکنترل تکم

 تحلیل قرار گرفتند.

 35/11کنترل به ترتیب  پیش از انجام آزمون میانگین نمره خودپنداره راجرز در دو گروه مداخله وها: یافته

بود و پس از انجام آزمون میانگین نمره خودپنداره راجرز در دو گروه مداخله و کنترل به ترتیب به  90/11و 

(. همچنین میانگین =p 991/9تغییر یافت. این تغییر از لحاظ آماری معنادار شد ) 82/19و  22/8مقادیر 

است و  92/40و  22/29نترل  پیش از انجام آزمون به ترتیب نمره خودکارآمدی شرر در دو گروه مداخله و ک

(. با این حال، پس از انجام مداخله، میانگین =p 58/9) دو گروه از لحاظ آماری تفاوت معناداری ندارند

بود و این تفاوت از لحاظ  21/40و  23/23نمرات خودکارآمدی شرر در دو گروه مداخله و کنترل  به ترتیب 

 (. =p 992/9ر بود )آماری معنادا

                                                 
1 Multiple Sclerosis  
2 Rogers Self-concept scale 

3 Sherer Self Efficacy Questionnaire 



ام  مارانیب یبر خودپنداره و خودکارآمد یخود مراقبت یبرنامه آموزش یمطالعه اجرا نیا درنتیجه گیری: 

بود،. بنابراین اجرای برنامه آموزشی خود مراقبتی به بیماران ام اس در سطح گسترده و به موازات اس موثر 

خشی بیشتری در بهبود خودپنداره و خودکارآمدی بیماران تواند اثربهای رایج سیستم بهداشتی، میدرمان 

 باشد. داشته 

خودکارآمدی، پرستاری مالتیپل اسکلروزیس، خود مراقبتی ، خودپنداره،کلید واژه:   
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Abstract 

Objective: The MS patient independence and ability to participate effectively in 

the family and community is threatened and leads the patient to a sense of lack 

of merit and self-confidence. Hence, one of the effective ways to rehabilitate 

MS patients is to train them to reduce disease complications, educate self-care 

and adapt to new conditions. 

Methods: The present study was a randomized clinical trial (RCT) and pretest-

posttest with two intervention and control groups. Samples are randomly 

selected using random numbers sampling; the participants were divided into two 

groups of 54 people. Demographic questionnaire, self-concept questionnaire, 

and GSER self-efficacy questionnaire (General Health Efficiency Scale) were 
completed before and after intervention in both groups. Data were analyzed by 

SPSS software V22. 

Results: Before the intervention, mean score of self-concept in the intervention 

and control groups was 33.15 and 33.11, respectively. After the intervention, the 

mean score of self-concept in the intervention and control groups was 6.28 and 

31.26, respectively has done. This change was statistically significant (p = 1.113). 

Also, the mean of self-efficacy score in the intervention and control groups 

before and after the intervention was 81.26 and 41.16, respectively, and the two 

groups did not have a statistically significant difference (p = 1.56). However, 

after performing the test, the mean score of Sherer’s self-efficacy in both 

intervention and control groups was 81.61 and 41.23, respectively, and this 

difference was statistically significant (p = 1.112). 

Conclusion: In this study, the implementation of self-care education on self-

concept and self-efficacy of MS patients is effective. Therefore, self-care 

education curriculum is recommended as an effective factor in increasing self-

concept and self-efficacy of MS patients. Therefore, the implementation of self-

care curriculum for MS patients in a broad and effective manner with common 

health therapies can be more effective in improving self-concept and self-

efficacy of patients. 
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