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 چكیده
عيغتن ػقثي هزمشي ًاپذيز تيواري هشهي ٍ ػالج  ًَػي (MS)تيواري هَلتيپل اعنلزٍسيظ  هقسهِ :

تا ًاتَاًي ّاي ًاؽي اس تيواري  آًْا را هدثَر هي عاسزاعت مِ ؽسيساً ػشت ًفظ تيواراى را ماّؼ زازُ ٍ 
تا هيشاى  MSلؼِ تا ّسف تؼييي راتطِ هياى عطح ػشت ًفظ تيواراى هثتال تِ عاسگاري پيسا مٌٌس. ايي هطا

 تْزاى اًدام گزفت. تنارگيزي رٍؽْاي هقاتلِ اي ٍ تزًاهِ ذَز هزاقثتي تَعط آًْا زر ؽْز
مِ زر اعت ًيوِ تدزتي اس ًَع طزح اًساسُ ّاي تنزاري  اي ايي پضٍّؼ هطالؼِ ّا: هَاز ٍ رٍػ       

تا تَخِ تِ  MSتيوار هثتال تِ  38تِ هٌظَر اًدام ايي پضٍّؼ،  اًدام گزفت.1382-83زر عال  ايزاى MSاًدوي
زر ٍاقغ توام  زعتزط اًتراب ؽسُ ٍ هَرز هطالؼِ قزار گزفتٌس. ؽزايط پضٍّؼ تِ رٍػ ًوًَِ گيزي آعاى يا زر

زر هزحلِ حاز تيواري قزار عالِ ٍ ػالهت زار مِ تِ فٌسلي چزذسار ٍاتغتِ ًثَزُ ٍ  15-50 تيواراى تاعَاز،
اتشارخوغ آٍري اطالػات پزعؾٌاهِ ّاي اطالػات فززي، ليغت هؾنالت، پزؽغٌاهِ  ًساؽتٌس ٍارز هطالؼِ ؽسًس.

اعتاًسارز عٌدؼ ػشت ًفظ مَپزاعويت ٍ پزعؾٌاهِ اعتاًسارز عٌدؼ ؽيَّاي هقاتلِ اي خالٍَيظ تَزًس مِ 
ززيسًس. تزًاهِ ذَز هزاقثتي آهَسػ زازُ ؽس ٍ تِ هست يل هاُ تِ تؼس اس هساذلِ تَعط ًوًَِ ّا تنويل گ قثل ٍ

تا اعتفازُ اس آهار تَفيفي ٍ  SPSSمار گزفتِ ؽس، عپظ زازُ ّاي قثل ٍ تؼس اس هساذلِ زر ًزم افشار آهاري 
آسهَى ّاي آهاري اعتٌثاطي هثل تي سٍخي، ٍيلنامغَى، ماي اعنَئز ٍ تي هغتقل هَرز تدشيِ ٍ تحليل قزار 

 فتٌس.گز
تزًاهِ ذَز هزاقثتي تاػث افشايؼ  َسػــتحليل زازُ ّا ًؾاى زاز مِ آه تدشيِ ٍ يافتِ ّاي پضٍّؼ :       

( =P 000/0) ُ اعت.تؼس اس هساذلِ ًغثت تِ سهاى قثل اس آى ؽسايي تيواراى هؼٌي زاري زر هيشاى ػشّت ًفظ 
هساذلِ تيواراًي مِ ػشت ًفظ تاالتزي زاؽتٌس ّوچٌيي آسهَى آهاري ماي اعنَئز ًؾاى زاز مِ قثل ٍ تؼس اس 

ٍ افزازي مِ   =P)001/0 (ًغثت تِ تقيِ تيواراى اس رٍػ ّاي هقاتلِ اي هؾنل هسار تيؾتز اعتفازُ هي مززُ اًس
 .(=P 000/0)قزار زازًساعتفازُ  هَرز تيؾتزرا هقاتلِ اي ّيداى هسار  ػشت ًفظ پاييي تزي زاؽتٌس اس رٍػ ّاي

آهاري تي هغتقل ًؾاى زاز مِ تيواراًي مِ ػشت ًفظ تاالتزي زاؽتٌس ًغثت تِ تقيِ تيواراى  ّوچٌيي آسهَى
 .=P)001/0(مززُ اًستيؾتز اس تزًاهِ ّاي ذَز هزاقثتي تزاي حل هؾنالت ذَز اعتفازُ 

ـ  اٍالً  ،تا تَخِ تِ يافتِ ّاي پضٍّؼًتيدِ گيزي:  تحث ٍ         شايؼ ػـشت  ًآهَسػ تزًاهِ ذَز هزاقثتي تاػث اف
راتطِ هغتقيوي تا افـشايؼ تنـارگيزي    MS ثاًياً افشايؼ ػشت ًفظ تيواراى هثتال تِ ًفظ ايي تيواراى هي گززز،

 رٍػ ّاي هقاتلِ اي هؾنل هسار ٍ تزًاهِ ذَز هزاقثتي تَعط آًْا زارز.
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  مقدمه
تيوـاري   ًـَػي  (MS)تيواري هَلتيپل اعـنلزٍسيظ 

زًٍسُ عيغتن ػقثي هزمشي اعت مِ تاػث هشهي ٍ پيؾ
ايداز اذتالل حغي، ضؼف، گزفتگي ػضـالًي، اذـتالل   
تيٌـايي، اذـتالل ؽـٌاذتي، ذغــتگي، لـزسػ اًـسام ّــا،      
اذتالل زر زفغ ازرار، اذتالل زر زفغ هـسفَع، اذـتالل زر   
ػولنزز خٌغي، اذـتالل زر تؼـازل، فزاهَؽـي، مـاّؼ     

ذتالل گفتـاري زر  ؽٌَايي، مزذتي، تاري زيس، زٍتيٌي ٍ ا
ــززز)  ــي گ ــار ه ــزز تيو ــل   .(1،2ف ــاري هَلتيپ ــت تيو ػل

اعنلزٍسيظ ًاؽٌاذتِ اعـت ٍ زرهـاى قطؼـي ًـسارز. زر     
ي تيوـاري هثـتال   ــّشار ًفز تِ اي 350زينا تيؼ اس ــآه

تيوار خسيس تِ آًْـا   10000هي تاؽٌس مِ ّز عالِ حسٍز 
اري اغلـة زر عـٌيي تـيي    ـــ ( ايي تيو3اضافِ هي ؽَز)

عالگي رُخ هي زّس ٍ ذاًن ّا را زٍ تزاتز آقاياى  20 -40
ٍ عــَهيي ػلــت ًــاتَاًي زر آهزينــا  اسزـعــهثــتال هــي 

حـسٍز   زر ايزاى هيشاى ؽيَع ايي تيوـاري زر  .(5، 4اعت)
ايـي تيوـاري    .(6ّـشار ًفـز اعـت)    100زر ّز  15 -30

ّشيٌِ اقتقازي سيازي را تِ خاهؼِ ٍ ذاًَازُ فزز تحويل 
لّي تيواري ّاي اػقاب آهزينا اظْار هي مٌس. هؤعغِ ه

هي زارز مِ ّشيٌِ ًاؽي اس ايي تيواري زر آهزينا عالياًِ 
( ايي تيواري اعتقالل ٍ 3تيليَى زالر اعت) 5/2تيؼ اس 

تَاًايي فزز را تـزاي ؽـزمت هـؤثز زر ذـاًَازُ ٍ خاهؼـِ      
ٍ  اػتوـاز تْسيس هـي مٌـس ٍ تيوـاراى را تغـَي فقـساى      

ٍ اطويٌــاى فــزز اس تــسى ٍ ُ زازاطويٌـاى اس ذــَز عــَ   
ايـي تيوـاري غالثـا      .(7)هي عاسزهرسٍػ را عالهتيؼ 

افزازي را هثتال هي مٌس مِ زر هزحلِ هَلّس سًـسگي ذـَز   
ذيلي خَاى ذـاًَازُ هغـلَليت      اػضاء اغلةقزار زارًس ٍ 

ــس)  ــِ ػْــسُ هــي گيزً ــاتَاى را ت  .(8هزاقثــت اس تيوــار ً
لزٍسيظ تـِ  تظاّزات ٍ ػَارك تيوـاري هَلتيپـل اعـن   

ؽست تز رٍي تقَر فزز اس ذـَزػ تـيثيز هـي گـذارز ٍ     
 .(9زارز) اٍاثــزات تغــيار هرزّتــي تــز رٍي ػــشّت ًفــظ 

تزذَرزاري اس ػشّت ًفظ يا احغاط ذَز ارسؽـوٌسي تـِ   
هثاتِ يل عزهايِ ٍ ارسػ حياتي تَزُ ٍ اس خولِ ػَاهـل  

 .(10ػوـسُ ؽــنَفايي اعــتؼسازّا ٍ ذالقيـت ّــا اعــت)  
ثثت اس ذَز، تْتـزيي پيؾـگَيي مٌٌـسُ    ّوچٌيي تقَر ه

( 9)هـي تاؽـس   تطاتق تـا تيوـاري هَلتيپـل اعـنلزٍسيظ    
ــاراى ــل     MSتيو ــاري هَلتيپ ــا تيو ــاتق ت ــِ تط ــاس ت ًي

اعنلزٍسيظ زارًس سيزا مِ ػَارك رٍس تِ رٍس آى تٌيسگي 

( تطَر ملي هقاتلِ تـا  11ػوَهي آًْا را افشايؼ هي زّس)
 هؾنل تِ زٍ رٍػ اًدام هي ؽَز: 

عـؼي زر تزقـزاري مٌتـزل تـز رٍي     طكل مدار: م -3

هؾـنل تـِ اخـشاء مـَچنتز، تؼيـيي       يهَقؼيت، تدشيِ 
 .... اّساف اذتقافي خْت مول تِ حل هؾنل ٍ

ذيالثافي، اهيسٍاري تِ  روش هاي هیجان مدار: -2

تْثَز ذَز تِ ذَزي اٍضاع، اًتظار اس زيگزاى تزاي حـل  
 ....  ٍ  هؾنل

ــاراى ــظ MSزر تيو ــت ٍ ح ــث ، ذدال ــارت تاػ حق
پيسايؼ پاعد ّاي ًاهٌاعة زر تيوار هي ؽـَز ٍ تطـاتق   
 تيوار تا تيواري تِ ؽنل ّـاي گًَاگَى اس خولـِ اًنــار  
)ّوـــزاُ تــا عـزذـــَؽي غيــــز ػـــازي(، افغـــززگي، 

ــزز)   .(8، 12هحـــزٍهيت ٍ ذقـــَهت فـــَرت هــي گي
تؾريـ زازُ ؽسُ ًياس  MSافزازي مِ تزاي آًْا تيواري

اٌّگي تا چالؼ ّاي تيواري هشهي زارًس تِ تطاتق ٍ ّو
تقـَر   .(13ي ًـسارز) ـــ اري ػالج قطؼــسيزا مِ ايي تيو

هي ؽَز مِ رٍػ ّـاي هقاتلـِ اي تـز رٍي تطـاتق تـا      
تـَيضُ   ،تيواري هَلتيپل اعـنلزٍسيظ تـيثيز هـي گذارًـس    

رٍػ ّاي هقاتلِ اي هؾنل هسار تيثيز هثثت سيـازي زر  
يني اس راُ ّاي تطـاتق   .(14تطاتق تا ايي تيواري زارًس)

ــَارك     ــا ػ ــنزٍسيظ ت ــل اع ــاراى هَلتيپ ــحيح تيو ف
تيواريؾاى هي تَاًس آهَسػ هزاقثت اس ذـَز تاؽـس سيـزا    
تزاي ايٌنِ افزاز رفتارّاي ارتقاء عالهت را تنـار گيزًـس   
تايس تؾَيق ؽًَس مِ هغلَليت عالهتي ذَزؽاى را تقثل 

فـزز  آهَسػ هزاقثت اس ذَز تاػث هي ؽَز تا  .(15مٌٌس)
اُتزيي زر  .(8اس رٍػ ّاي هقاتلِ اي زرعت اعتفازُ مٌس)

هَلتيپل اعنلزٍسيظ راتطِ هيـاى  » تحقيقي تحت ػٌَاى
« ػشت ًفظ، حوايـت اختوـاػي ٍ رفتارّـاي هقاتلـِ اي    

تياى هي مٌس مِ راتطِ قاتل تَخْي هياى ػشت ًفـظ ٍ  
رٍؽْاي هقاتلِ اي هؾنل هـسار ٍخـَز زارز ٍ ّوچٌـيي    

، حوايت اختواػي ٍ رفتار تطـاتقي زر  ارسياتي ػشت ًفظ
تزاًـَل ٍ   .(14تغـيار اّويـت زارز)    MSافزاز هثتال تـِ  

پيؾـگَيي تطـاتق   » ماٍاًاه زر هقالِ اي تحـت ػٌـَاى  
اظْار زاؽتٌس مـِ ذَزمفـايي تـز    « MSرٍاًي تا تيواري 

 MSرٍي تْثَز ػشت ًفظ ٍ فؼاليت اختوـاػي تيوـاراى   
ـ   ،(16هؤثز اعت) ت هـشهي ٍ ًـاتَاى   لذا تا تَخِ تـِ هاّي

اتق ـــ ٍ تط شت ًفظــػاذتالل زر  ،MSمٌٌسُ تيواري 
تحقيقات اًسك اًدام ؽسُ زر ايي سهيٌِ،  ٍ واراىــتي ايي
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َؿ ضـزٍري تٌظـز   ـــ شٍم اًدام پضٍّؼ زر ايي ذقـل
 هي رعس.  

 MS اًدوي زر ّسفزٍ  ايي هطالؼِ تا تسيي تزتية 
چـِ    قثتـي تزًاهِ ذَز هزا آهَسػ -اًدام ؽس: اٍالً ايزاى

ِ   تاثيزي تز عطح زارز؟  MSػشّت ًفظ تيواراى هثـتال تـ
ِ   ػشّت ًفظ عطح تيي -زٍهاً   تـا  MS تيواراى هثـتال تـ
تنارگيزي رٍػ ّـاي هقاتلـِ اي ٍ تزًاهـِ ذـَز      هيشاى

 ٍخَز زارز؟ اي راتطِ چِ  آًْا هزاقثتي زر

  مواد و روش ها
تـَزُ مـِ زر عـال     ًيوِ تدزتي اس ًَع  ايي پضٍّؼ

 مليـ  هـسز   را خاهؼِ هَرز هطالؼـِ   اًدام گززيس.  1383
ايـزاى   MSتحت پَؽؼ اًدوـي    MSخَياى هثتال تِ 

ايـزاى   MS. ايي اًدوي تٌْـا اًدوـي   زازًسهي تؾنيل 
اعت ٍ زليل اًتراب آى تِ ػٌَاى هحيط پضٍّؼ، قاتـل  
زعتزط تَزى ًوًَِ ّـا، ّونـاري هغـاػس هغـلَليي ٍ     

هؼيارّـاي ٍرٍز   پزعٌل ٍ عَْلت زر رًٍس پضٍّؼ تـَز. 
 15 -50افزاز تِ هطالؼِ ؽاهل تاعَاز تـَزى، عـي تـيي    

عال، زاؽتي ػالهت تيواري، ػسم ٍاتغتگي تـِ فـٌسلي   
ٍ رضـايت تـزاي    چزذسار ٍ ًثَزى زر هزحلِ حاز تيواري

اس اًدوي  . تز ايي اعاطتؼييي گززيس ؽزمت زر پضٍّؼ
MS     زرذَاعت ؽس اس توام افزاز تحت پَؽـؼ ذـَز تـا

ي فَ  تزاي ؽـزمت زر پـضٍّؼ زػـَت تؼوـل     هؼيارّا
تيوار زر پضٍّؼ ؽزمت ًوَزًـس مـِ تـِ رٍػ     38 .آٍرز

ًوًَِ گيزي آعاى تِ ػٌـَاى ًوًَـِ پضٍّؾـي تزگشيـسُ     
ؽسًس. هؼيار ذزٍج ًوًَِ ّا اس پضٍّؼ ٍخَز هزحلِ حـاز  
ــشاى    ــز رٍي هي ــذار ت ــيثيز گ ــايغ ت ــاري، رُخ زازى ٍق تيو

ــز    ــِ اي ٍ ت ــاي هقاتل ــارگيزي رٍػ ّ ــشّت تن رٍي ػ
طزيق هٌاتغ زيگز هاًٌس رعاًِ ّاي  ًفظ)هاًٌس آهَسػ اس

زر سًـسگي ٍ...( ٍ ػـسم   هْن گزٍّي، هَفقيت يا ؽنغت 
زر طـَل  اخزاي تزًاهِ ذَز هزاقثتي تؼيـيي گززيـس مـِ    

پضٍّؼ زٍ ًفز اس تيواراى زچار حولِ حاز ؽسُ ٍ زٍ ًفـز  
ِ ًيش اس ازاهِ ّوناري هٌقـزف گززيسًـس    اس پـضٍّؼ   مـ

. تزاي عٌدؼ ػشّت ًفظ ًوًَِ ّـا قثـل ٍ   سًسحذف ؽ
تؼس اس هساذلِ اس پزعؾٌاهِ اعتاًسارز عٌدؼ ػشّت ًفـظ  

زز اهتيــاس ــــؽــسمِ تــِ ّــز ف ازُـمــَپز اعــويت اعتفــ
 25 -50عـطح اهتيـاس    تؼلق هـي گزفـت.   25 -100تيي

ًؾـاى   51 -75ًؾاى زٌّسُ ػشّت ًفـظ پـائيي، اهتيـاس    
ًؾـاى   76 -100زٌّسُ ػـشّت ًفـظ هتَعـط ٍ اهتيـاس     

زٌّــسُ ػــشّت ًفــظ تــاال تــَز. تــزاي عــٌدؼ هيــشاى 
تنارگيزي رٍػ ّاي هقاتلِ اي هؾنل هـسار ٍ ّيدـاى   

هِ هسار تَعط ًوًَِ ّا قثل ٍ تؼس اس هساذلـِ اس پزعؾـٌا  
اي خالٍَيظ اعتفازُ ؽس مِ  اعتاًسارز رٍػ ّاي هقاتلِ

زر هَرز رٍػ ّاي هقاتلِ اي هؾنل هسار تـِ ّـز فـزز    
ٍ زر هـَرز رٍػ ّـاي هقاتلـِ اي  15 -75اهتيـاس تيـي 

 تؼلق گزفت.  24 -120ّيدـاى هـسار اهتيـاس تيـي 
عطـح اهتيـاس رٍػ ّاي هقـاتلـِ اي هؾنل هــسار  

( ٍ 50-60(، هتــَعط) 50)موتــز اس  تِ عـِ زعـتِ مـن   
َز ٍ ًوـزات  ـــ ين هـي ؽ ـــ ( تقغ60سياز)ًوزُ تيؾتـز اس

تِ من)ًوـزُ  رٍػ ّاي هقاتلِ اي ّيداى هسار تِ عِ زع
)ًوـزُ تيؾـتز    ( ٍ سيـاز 70-80(، هتَعـط)ًوزُ 70موتز اس

( تقغين هي ؽَز مِ زر هَرز رٍػ ّاي هقاتلـِ اي  80اس
هؾنل هسار تغييز ًوزُ اس موتز تِ تيؾتز تؼـس اس هساذلـِ   

هقاتلـِ   هطلَب هحغَب هي ؽَز ٍ زر هَرز رٍػ ّـاي 
اي ّيداى هسار تغييز ًوزُ اس تيؾتز تِ موتز يـا ينغـاى   

 غَب ـــ ساذلِ هطلـَب هح ـــ ا زر تؼس اس هـــًسى آًْها
تزاي مٌتزل ًوًَِ ّا ٍ اطويٌاى اس اخزاي . (16هي گززز)

تزًاهِ ذَز هزاقثتي اس چل ليغت ذَز گشارؽي زر طَل 
زر هـَرز   .يل هاُ اخزاي تزًاهِ ذَز هزاقثتي اعتفازُ ؽس

تِ فزز تؼلق هـي گزفـت    0 -30ّز هؾنل اهتياسي تيي 
هؾنالت فزز تقغين ؽسُ ٍ هيـاًگيي ًوـزُ   مِ تز تؼساز 

تَز حافل هي ؽـس.   0 -30ذَز هزاقثتي مِ ػسزي تيي 
پزعؾٌاهِ اعتاًسارز ػشّت ًفظ مَپز اعويت  ػلوي اػتثار

گـل هحوـسي ٍ    ٍ تَعط پضٍّؾگزاى زر ذارج اس مؾـَر 
اػتثار  .(17تيييس ؽسُ تَز) مؾَر زاذل زر خاتزي اًقاري
ــي  ــتاًسارز رٍػ ػلو ــٌاهِ اع ــِ اي   پزعؾ ــاي هقاتل ّ

ٍ زر زاذـل   خالٍَيظ زر ذارج اس مؾَر تَعط خيي لـي 
تِ هٌظَر  .(18مؾَر تَعط سّزي اًثَّي تيييس ؽسُ تَز)

 ػلوي عايز چل ليغـتْا اس اػتثـار هحتـَي   اػتثار  تؼييي
پزعؾٌاهِ ّاي فَ  تا هطالؼِ اتتسايي  پايايي اعتفازُ ؽس.

دـسز تـِ   تا اعـتفازُ اس آسهـَى ه   MS تيوار هثتال تِ 10
ٍ هؾرـ گززيسى ضزية ّوثغتگي تاال  رٍس10فافلِ 

اًسارز ػـــشّت ًفـــظ مـــَپز ـتـــزاي پزعؾـــٌاهِ اعتـــ
ــويت) ــ ،(r; 93/0اع ــاي ـپ ــتاًسارز رٍػ ّ زعؾٌاهِ اع

پـزعؾٌـاهِ تؼييي ليغت  ،(r; 87/0هقاتلِ اي خالٍَيظ)
 غت ذــَز گشارؽــيــــ( ٍ چــل لي r; 94/0هؾــنالت)

(87/0 ;r هَرز تيييس قزار گزفت ).    تز اعـاط اطالػـات
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اعترزاج ؽسُ اس پزعؾٌاهِ ّا ٍ ًَع هؾنالت ًوًَِ ّا، 
مالط ّاي آهَسػ تزًاهِ ذَز هزاقثتي طزاحي ٍ خشٍُ 

 12گزٍُ هذمَر تِ عِ گزٍُ )زٍ گزٍُ  آهَسؽي تْيِ ؽس.
ًفزُ تِ زليل هؾـاتْت زر ًياسّـا ٍ    10ًفزُ ٍ يل گزٍُ 

  س.تقغين ؽسً هؾنالت، ؽلَؽ ًؾسى مالط ّا ٍ ...(
خلغِ آهَسؽي زر ًظز گزفتِ ؽس. پـٌح   7زر هدوَع 
، ػالئـن  MSعثة ؽٌاعي تيوـاري  آهَسػ خلغِ اٍل تِ

ــي ٍ    ــاي تؾريق ــاًي، راُ ّ ــاي زره ــاري، رٍػ ّ تيو
 ذَز هزاقثتيتزًاهِ ّاي تِ ستاى عازُ ٍ تيواري ػَارك 

ــي  زر ذقــَؿ هؾــنالت ًاؽــي اس ــستيوــاري  اي  هاًٌ
تنٌيـل ّـاي تزتيـت     )اعـتفازُ اس  اذتالالت زفـغ ازرار 

 ِ ، تزتيـت ػـازتي سهـاى زفـغ، ٍرسػ ّـاي      هدسز هثاًـ
 ،عـًَساص هتٌـاٍب(   مزز،رٍػ  ػضالت مف لگي )مضل(،

 )اعتفازُ  اس تنٌيل ّاي يثَعت ٍ هسفَع اذتالالت زفغ
، ػسم تؼَيـق سهـاى زفـغ ٍ اعـتفازُ اس     تٌظين سهاى زفغ

، رصيـن پـز فيثـز ٍ    رفلنظ گاعـتزٍمَليل زر فـثح سٍز  
ًزم مٌٌـسُ   زاٍاى، هاعاص ؽنن، تحزك ٍ ٍرسػ،هايؼات ف

تيٌايي )هزتة چيسى اثاثيِ ٍ ٍعايل،  ت، اذتالالؽياف( ٍ
تدشيـِ   زر زعتزط تـَزى ٍعـايل،   اعتفازُ اس چؾن تٌس،

، اعــتفازُ تيؾــتز اس حــظ ّــاي زيگــز(  ،مــززى مارّــا
 تنـزار هطالـة،   اؽـت، ز)اعتفازُ اس زفتزچـِ ياز فزاهَؽي

تـِ   فِ مززى اطالػات،ذال زعتِ تٌسي هٌطقي هطالة،
اعــتفازُ اس ) ذغــتگي هــشهي ،ػــات(اطال رهــش زر آٍرزى

 حفظ اًزصي، ٍرسػ هالين،رٍػ ّاي  اعتزاحت هتٌاٍب،
، گزفتگـي  مٌتزل زهاي هحيط( آرام عاسي يا ريلنغؾي،

 ي )اًدــامــــراُ رفت اٌّگي زرـــــػــسم ّو ٍ ػضــالت
ٍرسػ ّاي فؼال،  ،ٍيضُ ٍرسػ ّاي ّواٌّگي ٍ تؼازلي

 (هقاٍهتي ٍ پَسيؾي ّاي فحيح ٌّگام اعـتزاحت  فؼال
تِ فَرت تلـَري ٍ ػولـي اذتقـاؿ زازُ ؽـس ٍ رفـغ      
اؽنال اًدام گززيـس. زر ّـز خلغـِ خـشٍُ آهَسؽـي آى      

خلغِ آذز تـزاي   2خلغِ زر اذتيار تيواراى قزار گزفت ٍ 
رفغ اؽنال ٍ توزيي تزًاهِ ّاي ذـَز هزاقثتـي زر ًظـز    

خزاي هٌاعة تزًاهِ ّـاي  گزفتِ ؽس. پظ اس اطويٌاى اس ا
ذَز هزاقثتي تَعط ًوًَِ ّا، تزگِ ّاي ذَز گشارؽي زر 
اذتيار ًوًَِ ّا قزار گزفت ٍ ًحَُ تنويل ايي تزگـِ ّـا   
تِ تيواراى آهـَسػ زازُ ؽـس. پـظ اس زٍ ّفتـِ اخـزاي      
تزًاهِ ّاي ذـَز هزاقثتـي ٍ ثثـت زر تزگـِ ّـاي ذـَز       

حيح ٍ اطويٌـاى اس ًحـَُ فـ    اىگشارؽي سيز ًظز هحقّقـ 

اًدام مار، تزًاهِ ذَز هزاقثتـي يـل هـاُ زيگـز تَعـط      
ــِ اخ  ــاراى ت ــاى ايـــي زٍرُ،   ــــتيو ــس. زر پاي زا زر آه

پـزعؾٌـــاهِ ّـــا ينثـــار زيگــز تـــَعط ًوـــًَِ ّـــا  
ــس.   ـــل ؽ ــپظ  تنويـ ــات  ع ــيف هؾرق ــت تَف خْ

ٍاحسّاي هَرز پضٍّؼ اس آهار تَفـيفي ؽـاهل خـساٍل    
 زمشي اعتفازُتَسيغ فزاٍاًي، ؽاذـ ّاي پزامٌسگي ٍ ه

 ٍ خْت هقايغِ هياًگيي ّاي قثـل ٍ تؼـس اس تـي    گززيس
تـي   ٍسٍخي ٍ عايز ؽاذـ ّا اس آسهـَى مـاي اعـنَئز   

 اعتفازُ ؽس.  SPSSهغتقل زر هحيط ًزم افشاري 

  ي پصوهصيافته ها
تيوار هَرز هطالؼِ قـزار   34زر ًْايت ، زر ايي هطالؼِ

تَزًس.  زرفس هؤًث 59زرفس آًْا هذمز ٍ  41گزفتٌس مِ 
زرفس تيواراى ؽـزمت مٌٌـسُ زر پـضٍّؼ زر گـزٍُ      47

زرفـس   82عال قزار زاؽتٌس ٍ تحقـيالت   30 -40عٌي 
آًْا زر حس زٍرُ زتيـزعتاى ٍ تاالتـز تـَز. هست اتتالء تِ 

عـال گـشارػ    4 -6زرفس تيوـاراى تـيي   38تيواري زر 
آسهـَى   ،ٍ تحليـل زازُ ّاي پضٍّؼتدـشيِ  زر  گززيس.

تيي هيشاى ػشّت ًفظ ًوًَِ ّا قثـل ٍ   سٍخي آهاري تي
را ًؾـــاى  هؼٌـــي زاري تؼـــس اس هساذلـــِ تفـــاٍت   

تِ گًَِ اي مـِ هيـاًگيي اهتيـاس ػـشّت      .=P)000/0)زاز
تؼس اس هساذلـِ   68قثل اس هساذلِ تِ  54ًفظ ًوًَِ ّا اس 

 ًوًَـِ ّـا   هقايغِ عطَح ػشّت ًفظ  .ًوَزافشايؼ پيسا 
زرفـس   9/52زّـس مـِ    قثل ٍ تؼس اس هساذلِ ًؾـاى هـي  

زاراي ػشّت ًفظ پاييي تَزُ اًـس  ًوًَِ ّا قثل اس هساذلِ 
راي ػشّت زرفس ًوًَِ ّا زا 7/14تؼس اس هساذلِ تٌْا  ٍلي

زرفـس   9/5 . ّوچٌيي قثل اس هساذلـِ  تَزًسًفظ پاييي 
ايـي هقـسار    ٍليزاراي ػشّت ًفظ تاال تَزُ اًس  ًوًَِ ّا

مـِ   ًوـَز ؼ پيـسا  زرفـس افـشاي   4/32لِ تـِ  تؼس اس هساذ
ي تفاٍت را هؼٌي زار ًؾـاى  آسهَى آهاري ماي اعنَئز اي

تدشيــِ ٍ ( 1ٍ2ٍل ؽــوارُ ا)خــس =P).000/0)هــي زّــس
تحليل زازُ ّـاي پـضٍّؼ ًؾـاى زاز مـِ تـيي هيـشاى       

ّـاي هقاتلـِ اي ّيدـاى هـسار تَعـط       تنارگيزي رٍػ
هساذلِ تفاٍت هؼٌـي زاري ٍخـَز    ًوًَِ ّا قثل ٍ تؼس اس

ي ( تِ گًَِ اي مِ هياًگيي اهتياس تنارگيز=000/0Pزارز)
 61/81 ًوًَـِ ّـا اس  رٍػ ّاي هقاتلِ اي ّيداى هـسار  

  يافت.هساذلِ ماّؼ  تؼس اس  64 هساذلِ تِ قثل اس
ارگيزي رٍػ ّــاي ـّوچٌــيي هقايغــِ عــطَح تنــ

ساذلِ ًؾـاى  ـــ ه اى هسار قثل ٍ تؼـس اس ــهقاتلِ اي ّيد
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وًَـِ ّـا تـِ    زرفـس ً  8/58هساذلـِ   هي زّس مِ قثل اس
رٍػ ّاي هقاتلِ اي ّيداى هـسار اعـتفازُ    هقسار سياز اس

زرفـس   8/11هساذلِ تِ  هي مززُ اًس مِ ايي هقسار تؼس اس
هيـشاى تنـارگيزي    (3)خـسٍل  .(=000/0P)يافـت ماّؼ 

هساذلـِ ًغـثت    رٍػ ّاي هقاتلِ اي هؾنل هسار تؼس اس
 ٍلي ايي هقـسار  تَز يافتِخشيي هساذلِ افشايؼ  تِ قثل اس
آسهـَى   .(p < 05/0ًظز آهاري هؼٌي زار ًثَز) افشايؼ اس

ًؾاى زاز مـِ تيوـاراًي مـِ قثـل اس     آهاري ماي اعنَئز 
هساذلِ ػشّت ًفظ تاالتزي زاؽتٌس ًغثت تِ تيواراًي مِ 

اس رٍػ ّـاي هقاتلـِ اي    ػشّت ًفظ پاييي تزي زاؽـتٌس 
 .=P)001/0ززُ اًـس) ــتيؾتز اعتفـازُ هي م هسار هؾنل

 زي زاؽـتٌس اييي تــ ـــ ـشّت ًفـظ پ ـــ ػمـِ    وـاراًيتي
اى هــسار ــــاتلِ اي ّيدـــــّــاي هق اس رٍػ ؾتزــــتي

آسهـَى  ّوچٌيي  .=P)000/0)سازُ هي ًوَزُ اًــفــاعت

تؼـس اس هساذلـِ ًيـش    آهاري ماي اعـنَئز ًؾـاى زاز مـِ    
ًغـثت تـِ تقيـِ    )افزازي مِ ػشّت ًفظ تاالتزي زاؽـتٌس 

ـ     (تيواراى ز ـاس رٍػ ّاي هقاتلـِ اي هؾـنل هـسار تيؾت
ٍ تيوـاراًي مـِ ػـشّت     =P).001/0) اعتفازُ ًوَزُ تَزًس

اس  (ًغـثت تـِ تقيـِ تيوـاراى    )اييي تزي زاؽـتٌس ــًفظ پ
مـززُ  اعـتفازُ   تيؾتزػ ّاي هقاتلِ اي ّيداى هسار رٍ

آسهَى آهـاري تـي هغـتقل     ّوچٌيي =P).000/0)تَزًس
ًاهِ ذَز هزاقثتي، تيواراًي تؼس اس آهَسػ تزًؾاى زاز مِ 

اس تزًاهِ ّاي ذَز  تيؾتز تزي زاؽتٌسمِ ػشّت ًفظ تاال
اعـتفازُ ًوـَزُ    ذَزػسيسُ هزاقثتي تزاي حل هؾنالت 

ــس ــيي هؾرقــات  =P)000/0)تَزً ــان ت ــِ ارتث . زر سهيٌ
زهَگزافيل ًوًَِ ّا تـا هيـشاى تنـارگيزي رٍػ ّـاي     

زاري ٍخَز هقاتلِ اي ٍ تزًاهِ ذَز هزاقثتي ارتثان هؼٌي 
 .<P)05/0ًساؽت)

 

 

قبل و بعد از اجراي بروامه خود  مقايسه میاوگیه عست وفس بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزيس مورد پصوهص :3جدول ضماره 

 مراقبتی
 

 

 

 
اجلراي   قبلل و بعلد از   مورد پصوهصمبتال به مولتیپل اسكلروزيس عست وفس بیماران فراواوی سطوح مقايسه  :2ضماره  جدول

 بروامه خود مراقبتی
 

 
 

 

 

هياًگيي ػشت ًفظ ًوًَِ ّا قثل اس 
 هساذلِ

هياًگيي ػشت ًفظ ًوًَِ ّا تؼس اس 
 هساذلِ

 =000/0pآسهَى تي سٍخي ،   
33;df 

54 68 

 ػشت ًفظعطح 
 فزاٍاًي تؼس قثلفزاٍاًي 

 ًغثي هطلق ًغثي هطلق

 پائيي
 (25 -50) ًوزُ 

18 9/52 5 7/14 

 هتَعط
 (51 -75)ًوزُ 

14 2/41 18 9/52 

 تاال
 (76 -100) ًوزُ  

2 9/5 11 4/32 

df=  61/20X , 4 اعنَئز، آسهَى ماي
2
 =  000/0p= 
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مورد به مولتیپل اسكلروزيس  مبتال انفراواوی سطوح بكارگیري روش مقابله اي هیجان مدار بیمارمقايسه  :1جدول ضماره 

 قبل و بعد ازاجراي بروامه خود مراقبتی پصوهص

 

 

  و وتیجه گیري بحث

زر تحقيق حاضـز هؾـرـ گززيـس مـِ تنـارگيزي      
تزًاهِ ذَز هزاقثتي تاػث افشايؼ هؼٌي زاري زر هيـشاى  

اى قثـل اس آى  ــــ ػشّت ًفظ تؼس اس هساذلِ ًغثت تِ سه
 1999ًيش زر تحقيقـي زرعـال    هي ؽَز. راؽيس ٍ َّلٌسر

ـ  تيوـاري هَلتيپـل اعـنلزٍسيظ ٍ هثاًـِ     »َاى تحت ػٌ
ًؾاى زازًس مِ طزاحي تزًاهِ مٌتزل ػولنزز « ًَرٍصًيل

هثاًِ تاػث تْثَز ػشّت ًفظ ٍ ميفيـت سًـسگي تيوـاراى    
(. تزاًـَل ٍ ماٍاًـاه ّـن زر    19) ،هي ؽَز MSهثتال تِ
پيؾگَئي تطـاتق  »زر هقالِ اي تحت ػٌَاى  1997عال 

اؽـتٌس مـِ ذَزمفـايي تـز     اظْار ز« MSرٍاًي تا تيواري
 MSرٍي تْثَز ػشّت ًفظ ٍ فؼاليت اختوـاػي تيوـاراى  

ِ   .(16) ،هؤثز اعت آهـَسػ   ّوچٌيي ًتايح ًؾـاى زاز مـ
ارگيزي ـــ زًاهِ ذَز هزاقثتـي تاػـث مـاّؼ تـِ م    ـــت

ارتثـان   رٍػ ّاي هقاتلِ اي ّيداى هـسار هـي ؽـَز ٍ    
هؼٌي زاري تيي هيشاى ػشت ًفـظ ٍ هيـشاى اعـتفازُ اس    

ّاي هقاتلِ اي هؾنل هسار ٍ ّيداى هـسار ٍخـَز   رٍػ 
 زي مِ ػشت ًفظ تـاالتزي زاؽـتٌس  افزاتطَري مِ زارز 

لِ اي هؾنل هسار رٍػ ّاي هقات اس قثل ٍ تؼس اس هساذلِ
يؼٌي تطـَر هٌطقـي تـزي تـا      .تيؾتز اعتفازُ مززُ تَزًس

ٍ زر  هَاخِ ؽـسُ تَزًـس   MSهؾنالت ًاؽي اس تيواري 
ًفظ پاييٌي زاؽتٌس قثـل ٍ تؼـس    هقاتل تيواراًي مِ ػشت

اس هساذلِ اس رٍػ ّاي هقاتلـِ اي ّيدـاى هـسار تيؾـتز     
مِ ًِ تـِ فـَرت    يؼٌي عؼي زاؽتٌس تفازُ مززُ تَزًساع

هٌطقي، تلنِ تِ فَرت احغاعي تـا هؾـنالت ًاؽـي اس    
زر  1993. اُتزيي ًيـش زر عـال   هقاتلِ ًوايٌس MSتيواري 

ل اعـنلزٍسيظ:  هَلتيپـ »آهزينا زر تحقيقي تحت ػٌَاى 
راتطِ هياى ػشت ًفـظ، حوايـت اختوـاػي ٍ رفتارّـاي     

تِ ايي ًتيدِ رعيس مِ راتطـِ قاتـل تـَخْي    « هقاتلِ اي
تيي ػشت ًفظ ٍ رٍػ ّـاي هقاتلـِ اي هؾـنل هـسار     
ٍخَز زارز ٍ ّوچٌيي يافتِ ّا تيميس زاؽتٌس مـِ ارسيـاتي   
 ػشت ًفظ، حوايـت اختوـاػي ٍ رفتارّـاي تطـاتقي زر    

 تيـاى  (1988زهي)ر .(14)،اّويت زارز MSتِ  هثتال افزاز
هي مٌس مِ زرخِ تطاتق تا تيواري تـِ ػَاهـل هرتلفـي    
تغــتگي زارز اس قثيــل: هيــشاى پٌساؽــت اس ذــَز قثــل اس 
تيواري، ؽست تيواري ٍ تغييزات ايدـاز ؽـسُ زر الگـَي    

( زر پـضٍّؼ  2004عيٌتيا ٍ ّوناراى ) .(20)،سًسگي فزز
 ًـَػي ِ ًـاتَاًي ؽـٌاذتي   ذَز تِ ايي ًتيدِ رعـيسًس مـ  

 MSپيؾگَئي مٌٌسُ هْن زر تطاتق ًاهَفق تـا تيوـاري   
( زر پضٍّؾي تز 2004هل ماتي ٍ ّوناراى ) .(21اعت)
مـِ افـزاز    تياى هي مٌٌـس  MSتيوار هثتال تِ  381رٍي 

موتز اس رٍػ ّاي هقاتلِ اي هؾنل هـسار   MSهثتال تِ 
هثل حل هغللِ ٍ خغتدَي حوايـت اختوـاػي اعـتفازُ    

(. خيي 22هي مٌٌس ٍ عطح تطاتقي موي تا تيواري زارًس)
ٍ ّوناراى ًيش زر پضٍّؾي تِ ايـي ًتيدـِ رعـيسًس مـِ     

مِ عطح تاالي زيغتزط رٍاًي زارًس  MSافزاز هثتال تِ 
 اى هسار تيؾـتز اعـتفازُ  ـــاس رٍػ ّاي هقاتلِ اي ّيد

ح تنارگيزي رٍؽْاي هقاتلِ اي ّيداى َعط
 هسار

 فزاٍاًي ) زرفس (

 هساذلِ  تؼس اس هساذلِ  قثل اس

 من
 (70) ًوزُ موتز اس

2/3 59 

 هتَعط
 ( 70-80)ًوزُ  

38 2/29 

 سياز
 (80) ًوزُ تيؾتز اس

8/58 8/11 

df= 58/25X , 2آسهَى ماي اعنَئز، 
2
 = 000/0p= 
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هي مٌٌس ٍ اس رٍػ ّاي هقاتلِ اي هؾـنل هـسار موتـز    
ٍيغـچيسيل ٍ ّونـاراى زر    (. 23)يٌـس ي ًواهـ  اعـتفازُ 

پضٍّؼ ذَز تِ ايي ًتيدِ رعيسًس مِ آهَسػ تطاتق تـا  
آعية ّاي خغوي ٍ رفتار زرهاًي ؽٌاذتي تاػث تْثـَز  

 MSاذتي تيوـاراى  ــــ ميفيت سًسگي ٍ ٍضـؼيت رٍاًؾٌ 
عيي ماليـز ٍ ّونـاراى زر تحقيـق ذـَز      .(24)هي ؽَز

ارّـاي  اػالم مززًس مِ تـيي هيـشاى آعـية ػقـثي، رفت    
هقاتلِ اي ّيداى هسار ٍ افغززگي زر تيواراى هثـتال تـِ   

MS  ِتدشيـِ   ّوچٌيي .(25ؼٌي زاري ٍخَز زارز)هراتط
ٍ تحليل زازُ ّا ًؾاى زاز مِ تيواراًي مـِ ػـشت ًفـظ    
تاالتزي زاؽتٌس اس تزًاهِ ذـَز هزاقثتـي تيؾـتز اعـتفازُ     

زي ريسر ٍ ّوناراى ًيش زر تزرعي ذـَز تـز   مززُ تَزًس. 
تِ ايـي ًتيدـِ رعـيسًس مـِ      MSتيوار هثتال تِ  50رٍي

ذـَػ تيٌـي تاػــث ؽـزمت تيؾــتز زر رفتارّـاي ذــَز     
 (. 26هزاقثتي هي ؽَز)

تا تَخِ تِ يافتِ ّاي پضٍّؼ هي تَاى ًتيدِ گزفت 
تزًاهـِ ذـَز هزاقثتـي تاػـث افـشايؼ      آهَسػ  -اٍالً مِ

مـاّؼ   ٍ MSتيوـاراى هثـتال تـِ     هيـشاى ػـشّت ًفـظ   
اتلِ اي ّيدـاى هـسار   ــاس رٍػ ّاي هق اــازُ آًْـاعتف
ايـي  ّـز چقـسر هيـشاى ػـشت ًفـظ       -اًــؽَز. زٍه هي

تيواراى تاالتز تاؽس هيـشاى اعـتفازُ آًْـا اس رٍػ ّـاي     
ز ـــ زاقثتي تيؾتـهقاتلِ اي هؾنل هسار ٍ تزًاهِ ذَز هـ 

 . هي گززز

هثـتال تـِ    ػشت ًفظ تيوـاراى  ؽَز تَفيِ هي تٌاتزايي
MS  هـِ ذـَز هزاقثتـي، هؾـاٍرُ     اس طزيق آهـَسػ تزًا

ايــي تــا  زازُ ؽــَز افــشايؼ گزٍّــي، رٍاى زرهــاًي ٍ...
تيواراى تيؾتز هغلَليت هزاقثت اس ذَزؽاى را تـز ػْـسُ   

هٌطقـي تـزي تـا هؾـنالت ًاؽـي اس       رٍػ تگيزًس ٍ تِ
 رٍتزٍ گززًس.  MSتيواري 

هحسٍزيت ّاي ايي پـضٍّؼ ؽـاهل عـطح زاًـؼ،     
َياى، ذقَفـيات  تدزتيات قثلي، ػالقِ هتفـاٍت هـسزخ  

ػاطفي ٍ رٍاًي ٍ تفاٍت ّاي فزٌّگي آًْا تـَز مـِ تـز    
هيشاى يازگيزي، ػالقِ ٍ اًگيشُ ّاي آًْـا تـيثيز زاؽـتِ    

تِ ػلت ايٌنِ خاهؼِ ٍ ًوًَِ ّـاي ايـي    ّوچٌيي  .اعت
پضٍّؼ هحسٍز تَز ٍ تِ ًاچار اس يل گزٍُ تزاي هطالؼـِ  

يح طزح ايي هطلة تؼوين پذيزي ًتا ، تٌاتزايياعتفازُ ؽس
 را هحسٍز هي ًوايس.

   تطكرتقدير و 
 تسيي ٍعيلِ اس مليِ پزعٌل ٍ اػضاء هحتـزم اًدوـي  

MS       ايزاى، تَيضُ خٌـاب آقـاي زمتـز ًثـَي هترقــ
تيواري ّاي زاذلـي اػقـاب ٍ هغـلَل پـضٍّؼ ّـاي      

، هسزخَياى هحتزم ايي اًدوي، اعاتيس ايزاى MS اًدوي
اًدـام ايـي   مِ ها را زر پزعتاري زاًؾگاُ تزتيت هسرط 

اري ًوَزُ اًس، تؾنز ٍ قـسرزاًي تـِ ػوـل    ـــپضٍّؼ ي
 هي آيس.
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