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بررسی روش هاي سازگاري با استرس در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به

انجمن ام. اس ایران

3، یونس جهانی2،  مجید میري1فیروزه پیامنی

چکیده

بیماري مولتیپل اسکلروزیس نوعی بیماري پیشرونده و تحلیل برنده سیستم عصبی مرکزي می باشد. این بیماري غیر :و هدفدمهمق
قابل پیش بینی و یکی از مهمترین بیماري هاي تغییر دهنده زندگی فرد است و بتدریج فرد را به سمت ناتوانی پیش می برد و سبب بروز 

با استرس زندگی بیماران می گردد. به نظر می رسد آگاهی از میزان روش هاي سازگارياسترس هاي گوناگون در ابعاد مختلف 
بیماران می تواند گامی موثر در جهت مقابله با استرس باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی و تعیین میزان استرس در بیماران مبتال به 

م شده است.مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام. اس ایران انجا

نفر از بیماران  مبتال به ام.اس مراجعه 200این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است. تعداد مواد و روش ها:
که شرایط ورود به مطالعه را داشتند به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه گیري به روش 1387کننده به انجمن ام. اس ایران در سال 

ي آسان و در دسترس بود. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود که به روش مصاحبه تکمیل گردید.اعتبار ابزار از طریق اعتبار نمونه گیر
محتوي و اعتماد علمی آن به روش آزمون مجدد انجام گردید. اطالعات پس از جمع آوري با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (کاي دو و 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSSریب همبستگی اسپیرمن) و نرم افزار آزمون دقیق فیشر و ض

درصد 5/50سال و 40-49درصد نمونه ها در رده سنی 32زن، درصد واحدهاي مورد پژوهش5/64نتایج نشان دادیافته ها:
درصد واحدهاي پژوهش در زمینه 5/50درصد شاغل بوده اند. 63درصد نمونه ها داراي تحصیالت در سطح دیپلم و 5/41متأهل، 

سازگاري با استرس در وضعیت نامطلوب قرار داشتند و بین میزان روش هاي سازگاري با استرس و سطح تحصیالت ، شغل و میزان 
درآمد خانواده و داشتن منابع حمایتی  ارتباط آماري معنی داري وجود داشت. 

وهش در زمینه روش هاي سازگاري با استرس در وضعیت نامطلوب یافته هاي پژوهش نشان می دهد واحد هاي مورد پژنتیجه گیري:
قرار داشتند و استرس می تواند بر شدت و عود بیماري و در نهایت کیفیت زندگی بیماران تأثیر گذار باشد لذا شناسایی عوامل استرس زا 

ء کیفیت زندگی ضروري به نظر می رسد.و ارائه آموزش هاي الزم جهت ارتقا

مولتیپل اسکلروزیس ، روش هاي سازگاري، استرسواژه هاي کلیدي:

. (نویسنده مسئول). کارشناسی ارشد پرستاري گرایش بهداشت جامعه، دانشکده پرستاري الیگودرز، دانشگاه علوم پزشکی لرستان1
,  tel: 09368613348, 09166682017firuzehp@gmail.com,firuzeh.payamani@yahoo.comEmail:

. مربی و عضو هیأت علمی دانشکده پرستاري الیگودرز، دانشگاه علوم پزشکی لرستان2
. دانشجوي دکتراي آمار حیاتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران3
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مقدمه

یکی از بیماري هاي شایع سیستم مولتیپل اسکلروزیس

خود ایمنی می باشد که روي سیتم عصبی مرکزي تأثیر 

می گذارد، مولتیپل اسکلروزیس با سه مشخصه التهاب، 

علت بیماري )1(تخریب میلین و اسکار مشخص می شود 

مشخص نیست اما به نظر می رسد که فعال شدن 

د مکانیسم هاي ایمنی علیه آنتی ژن میلین در ایجا

. معموال  اولین تظاهرات این )2(بیماري دخیل باشند

سالگی با عالئمی چون 40تا 20بیماري در سنین 

اضطراب، ضعف، اختالل در تعادل، اختالل بینایی و 

تغییرات روانی مانند افسردگی، ناامیدي و کاهش توانایی 

.)3(حل مشکل بروز می کند 

را در آمریکاي هزار نفر 400مولتیپل اسکلروزیس بیش از 

هزار نفر در اروپا و 500شمالی مبتال  کرده است و تقریبا  

میلیون نفر در سراسر دنیا به این بیماري 2/ 5در کل 

.میزان شیوع آن در ایران به طور تقریبی )4(مبتال هستند

. آمار نشان )5(بیست در صد هزار نفر گزارش شده است 

- 35روز افزونی (می دهد که در اصفهان این بیماري رشد 

در صد هزار نفر)  نسبت به سایر شهر هاي ایران 30

.)6(داشته است 

بیماري مولتیپل اسکلروزیس استقالل و توانایی فرد را 

براي شرکت مؤثر در خانواده و اجتماع تهدید می کند. و 

بیماران را به سوي فقدان احساس شایستگی و اطمینان از

ی رخ ـاغلب در سال هاید. این بیماريـخود سوق می ده

اـمی دهد که فرد در آن سال ها انتظار سالمتی دارد و ب

ایجاد بیماري، اطمینان فرد از بدن و سالمتیش مخدوش 

می شود و به علت این که طبیعت دوره هاي بیماري 

مولتیپل اسکلروزیس غیر قابل پیش بینی می باشد 

ادر به تعدادي از بیماران، ممکن است احساس کنند که ق

.)7(برنامه ریزي براي آینده نیستند 

دگرگونی هاي رفتاري و الگوي زندگی مدرن زمینه را 

براي ابتال به بیماري هاي مزمن مساعد می کند و موجب 

کاهش طول عمر، ناتوانی، دشواري هاي خانوادگی و 

افزایش هزینه هاي بهداشتی درمانی گشته، لذا جهت 

ه بیماري ها می بایست کنترل و پیشگیري از این گون

.)8(توجه بیشتري به سبک زندگی افراد در جامعه نمود 

یکی از ابعاد سبک زندگی روش هاي سازگاري با استرس 

می باشد. زندگی هیچگاه ساده و بدون استرس نیست. 

پیشرفت تمدن و شهر نشینی با موقعیت هاي استرس آور 

شوار همراه است که تحمل آن براي بسیاري از افراد د

می باشد. بنابراین استرس نقش بسیار مهمی را در زندگی 

.بعاله هر بیماري مزمن )9(و سالمت انسان ها ایفا می کند 

می تواند خطر ابتال به استرس را شدت ببخشد و بیماري 

ام. اس از این امر مستثنی نمی باشد. بنا به اعتقاد بسیاري 

وند بیماري از متخصصین علمی این استرس می تواند بر ر

مولتیپل اسکلروزیس موثر واقع شود، به گونه اي که افراد 

در موقعیت هاي بحرانی عالئم را به صورت شدیدتر بروز 

می دهند و به هنگام از بین رفتن این شرایط، شدت 

عالئم یا تعداد دفعات بیماري کاهش می یابد. به طور 

مثال در طول زمان استرس، انرژي بیشتري براي صحبت 

و همکارانفیروزه پیامنی...بررسی روش هاي سازگاري با استرس در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس 
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کردن، حل کردن مشکل و فعالیت هاي روزانه زندگی 

.)10(مورد نیاز است 

استرس بخشی از زندگی است، تجربه استرس و روشهاي 

پاسخ دهی به آن در هر فرد به شکل واحدي صورت 

میگیرد. استرس و روش هاي ساز گاري با آن دو جزء مهم 

در سالمت و بیماري می باشد. بیشترین منابع مهم 

ر اجتماع ما از ارتباطات بین فردي و ترجیحات استرس د

ما در زندگی ناشی می شود. پاسخ به استرس بستگی به 

.)11(فرهنگ، خانواده ، ژنتیک و تجربیات زندگی فرد دارد 

متأسفانه اثرات منفی استرس باعث شده است که خیلی از 

افراد مبتال به مولتیپل اسکلروزیس براي دوري و اجتناب 

شغلی، کار و شغل شان را کنار بگذارند. به افراد از استرس 

مبتال به مولتیپل اسکلروزیس معموال  توصیه می شود که 

استرس را در زندگی شان کاهش دهند و یا از آن اجتناب 

.)12(کنند 

آنچه در فرآیند بیماري هاي ناشی از استرس اهمیت دارد 

ترین نوع واکنش و مقابله فرد در برابر استرس است و مهم

عامل در حفظ سالمت جسمی و روانی فرد نحوه رویارویی 

.در مورد راه هاي )13(و مقابله با عوامل تنش زا می باشد 

مقابله با استرس می توان به انتخاب رژیم غذایی مناسب، 

استراحت، ورزش و مثبت اندیشی، تنفس عمیق و آرام و 

س بیان احساسات اشاره نمود. شیوه هاي ویژه مهار استر

.)14(به ایجاد آرامش کمک می کند 

با توجه به اهمیت نقش پرستار بهداشت جامعه در آموزش 

بهداشت و تغییر رفتار و پیشگیري از بیماري ها و کمک 

به افراد جهت دستیابی به حد مطلوب سالمتی و با توجه 

به گسترش روز افزون شمار بیماران مبتال به مولتیپل 

و میر باال و مشکالت اسکلروزیس در جهان، مرگ 

عدیده اي که از نظر جسمی، روانی و اقتصادي  بر فرد، 

خانواده و جامعه تحمیل می گردد، پژوهشگر با عنایت به 

مطالب ذکر شده این مطالعه را انجام داده است تا با 

مشخص کردن میزان روش هاي سازگاري با استرس در 

مراقبین بیماران ، توجه بیماران و پرستاران و سایر 

بهداشتی را به شناسایی منابع استرس زا و چگونگی 

سازگاري و مقابله با آن جلب نماید. لذا این مطالعه با 

هدف کلی بررسی روش هاي سازگاري با استرس در 

بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به 

انجمن ام. اس ایران انجام شده است. 

مواد و روش ها

این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی 

نفر از بیماران  مبتال به 200است. نمونه هاي پژوهش

ان ام.اس شهر تهران بود که به روش نمونه گیري آس

انتخاب شدند. در این پژوهش انجمن ام. اس ایران به 

عنوان محیط  پژوهش،  به دلیل سهولت دسترسی به 

بیماران انتخاب گردید. خصوصیات واحدهاي مورد بررسی 

. تایید ابتال به بیماري مولتیپل 1عبارت بودند از:

. 2اسکلروزیس توسط پزشک صاحب نظر در انجمن 

. داراي پرونده پزشکی در 3سال 15–50محدوده سنی 

. نبودن نمونه ها در مرحله حاد بیماري4انجمن ام. اس 

89سال اول/ دوره اول / پاییز ...بررسی روش هاي سازگاري با استرس در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس 
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روش گردآوري داده ها پرسش و پاسخ بود. ابزار 

گرد آوري اطالعات، پرسشنامه خود ساخته مشتمل بر دو 

قسمت بود: قسمت اول شامل خصوصیات دموگرافیک و 

رافیک اطالعات مربوط به بیماري بود. خصوصیات دموگ

بیان کننده ویژگی هاي فردي واحد هاي مورد پژوهش 

بود که در بر گیرنده ده سوال و بخش اطالعات مربوط به 

بیماري شامل سه سوال بود.  قسمت دوم پرسشنامه به 

بررسی روش هاي سازگاري با استرس می پرداخت که 

شامل هشت سوال بود. اعتبار ابزار از طریق اعتبار محتوي 

علمی آن به روش آزمون مجدد ارزیابی گردید. و اعتماد 

درصد محاسبه 95همبستگی سواالت در دو نوبت آزمون 

شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 

SPSSو آزمون آماري توصیفی و تحلیلی5/11نسخه

)& Fisher's Exact Test2χ.استفاده شد (

یافته ها

نفر از بیماران مبتال به مولتیپل 200یافته هاي مطالعه در 

%) 5/64اسکلروزیس بیانگر آن است که بیشترین درصد (

سال( میانگین 40-49%) در رده سنی  32زن، (

%) متأهل، 5/50) ، (85/8با انحراف معیار34/99سنی

%)63%) سطح تحصیالت دیپلم، (5/41%) با سواد، (5/99(

%) کافی بودن درآمد خانواده تا حدودي، 5/38شاغل،(

%) نوع منابع حمایتی، 5/64%) داراي منابع حمایتی، (71(

درصد از واحدهاي 5/50). 1خانواده بود (جدول شماره

پژوهش در زمینه روش هاي سازگاري با استرس نا 

) و بین میزان روش هاي 2مطلوب بودند ( جدول شماره 

و سطح تحصیالت ، شغل و میزان سازگاري با استرس

درآمد خانواده و داشتن منابع حمایتی  ارتباط آماري 

معنی داري وجود داشت.

و همکارانفیروزه پیامنی...بررسی روش هاي سازگاري با استرس در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس 
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توزیع فراوانی مطلق و نسبی مشخصات دموگرافیکی واحد هاي مورد پژوهش-1جدول شماره 

درصدتعدادمشخصات دموگرافیکی

جنس
1295/64زن
715/35مرد
200100جمع

سن

55/2سال20کمتر از 
29-20595/29
39-306030
49-406432
126سال50بیش از 

200100جمع

وضعیت تأهل

775/38مجرد
1015/50متأهل
195/9مطلقه

35/1همسر فوت شده
200100جمع

سطح تحصیالت

15/0بی سواد
436/21متوسطه
837/41دیپلم

181/9فوق دیپلم
556/27لیسانس و باالتر

200100جمع

شغل
7437بیکار
12663شاغل
200100جمع

درآمد خانواده

515/25کفایت می کند
775/38تا حدودي کفایت می کند

7236کفایت نمی کند
200100جمع

منابع حمایتی
14271دارد
5829ندارد
200100جمع

89سال اول/ دوره اول / پاییز ...بررسی روش هاي سازگاري با استرس در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

dh
j.l

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                             5 / 10

http://ndhj.lums.ac.ir/article-1-26-fa.html


1389/ پاییز1دوره اول / شمارهفصلنامه پرستاري مندیش50

توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحد هاي مورد پژوهش در بعد روش هاي سازگاري با استرس- 2جدول شماره

فراوانی

سبک زندگی در

بعد روش هاي مقابله با استرس

درصدتعداد

1015/50نا مطلوب

6231نسبتا مطلوب

375/18مطلوب

200100جمع

57/8میانگین امتیاز

56/2انحراف معیار

بحث و نتیجه گیري

%) واحد هاي مورد پژوهش در زمینه روش 5/50اکثریت (

نا مطلوب بودند. بسیاري از هاي سازگاري با استرس 

محققان اعتقاد دارند که استرس نقش مهمی در تحریک 

ده ـه دیـد. چنانچـشروع حمالت این بیماري بازي می کن

می شود خیلی از بیماران بعد از یک حمله استرس، دچار 

اولین حمله مولتیپل اسکلروزیس شده اند. استرس شدید 

هابی شود و این می تواند باعث تشدید فرآیندهاي الت

موضوع می تواند تأثیر استرس، در تشدید و شروع حمالت 

و همکاران McCabeدر مطالعه .)12(بیماري را نشان دهد

) معلوم شد که افراد مبتال به مولتیپل اسکلروزیس 2004(

نسبت به جمعیت سالم در سبک هاي مقابله اي در سطح 

و  Visschedijk) و در مطالعه 15(پایینتري قرار دارند

) به این نتیجه رسیدند که آموزش تطابق 2004همکاران (

با آسیب هاي جسمی و رفتار درمانی شناختی باعث بهبود 

کیفیت زندگی و وضعیت روان شناختی بیماران

).  16(می گردد

) در مطالعه خود به این 1386دهکردي و همکاران (

نتیجه رسیدند که بیشترین درصد واحدهاي مورد پژوهش 

) بیماران مبتال به سکته قلبی بستري در بیمارستان 5/68(

هاي علوم پزشکی تهران در زمینه روش هاي مقابله با 

.)17(استرس نامطلوب بودند 

با استرس مشخصات فردي بر روي روش هاي سازگاري 

تأثیر گذار است. این مطالعه نشان داد میزان تحصیالت 

می تواند در سطح مطلوب بودن سبک زندگی در بعد 

روش هاي مقابله با استرس تأثیر داشته باشد و با افزایش 

سطح تحصیالت روش هاي مقابله با استرس  مطلوبتر بود 

ر که دلیل آن می تواند سطح آگاهی این گروه از بیماران د

مورد اهمیت روش هاي درمانی، مصرف صحیح داروها و 

کنترل سایر عوامل بر بیماري خود باشد. آزمون آماري 

و همکارانفیروزه پیامنی...بررسی روش هاي سازگاري با استرس در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس 
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کاي دو ، بین دو متغیر سطح تحصیالت و روش هاي 

مقابله با استرس ارتباط آماري معنی دار نشان داد 

)p = 0/003.(

همچنین آزمون آماري دقیق فیشر اختالف معنا داري را 

ر  متغیر وضعیت اشتغال و سبک زندگی در بعد از نظ

روش هاي سازگاري با استرس نشان داده است 

)p=0/026 تحقیقات نشان میدهد کسانی که شاغل .(

بودند در بعد روش هاي سازگاري با استرس در وضعیت 

مطلوبتري قرار داشتند. عوامل اقتصادي و شغل می تواند 

آن موثر باشد. در کاهش استرس و روش هاي سازگاري با

بیشتر افرادي که درآمد خانواد کفایت زندگی آنها را نمی 

کرد در زمینه روش هاي سازگاري با استرس نامطلوب 

بودند. درآمد پایین و بیکاري باال و همچنین نوسانات 

وضعیت مالی، نارضایتی از شغل و فشار کاري نمایاشگر 

رخورد استرس در بیماران است که به علت ناتوانی در ب

مناسب با این رخدادها تأثیرات منفی بر سالمت جسمی و 

یکی از متغیر هاي تأثیر گذار بر روش .روحی آنها دارد

هاي سازگاري با استرس، داشتن منابع حمایتی بود که 

آزمون آماري کاي دو اختالف آماري معنا داري بین 

داشتن منابع حمایتی و روش هاي سازگاري با استرس 

)p=0/013(  نشان داد. هر چه منابع حمایتی بیشتر بود

روش هاي سازگاري با استرس در سطح مطلوبتري قرار 

داشت. بررسی هاي انجام شده نشان داده است که 

حمایت اجتماعی می تواند بر تجربه فرد از بیماري، دوره 

درمان و نتایج مربوط به بیماري تأثیر گذاشته و باعث 

ی از بیماري مزمن، بهبود کاهش میزان مرگ و میر ناش

. )18(سریعتر و افزایش پیروي از رژیم درمانی گردد 

طبق یافته هاي مطالعه حاضر روش هاي سازگاري با 

استرس بیشترین واحدهاي مورد پژوهش نامطلوب بود. 

پرستاران به دلیل حضور در محیط هاي مختلف اجتماعی 

می توانند از طریق تصحیح سبک زندگی در راستاي 

ارتقاي سطح سالمت جامعه نقش موثري ایفا نمایند و این 

نقش ها در زمینه هاي آموزشی، مشاوره اي، رهبري و 

الگو بودن عملی است.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله مراتب قدردانی و سپاس خود را از حمایت 

تمامی کسانی که به نحوي در انجام مطالعه ما را یاري 

کردند اعالم می نمایم . 
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Assessment of different methods to cope with stress amongst patients suffer from MS in
MS Association in Tehran City in 2008

Payamani F. Miri M. Jahani U

Background & Objectives: Multiple sclerosis (M.S) is one of the common autoimmune
diseases that effects central nervous system. It is an unpredictable disease can gradually lead
to changes in patient’s life style and as a result progress to inability. MS results in various
stresses in patients’ lives. It seems useful to  know copying methods with stress in patients’
lives .The object of this study was to determine different methods of  coping with stress in MS
patients referred to MS Association in Tehran City in 200

Materials & Methods: This research was a descriptive and analytical study. In this study 2oo
eligible men and women who were suffering from M.S disease were selected. Study
instrument was questionnaire completed with interview. Sampling was done with convenience
method. data were analyzed with SPSS version 11.5 through descriptive statistical (such as:
percent, mean, standard deviation) . Inferential statistical (such as: Chi-square, Fisher's
Exact Test) methods.

Results: Findings showed significant relation between educational level, occupation, family
income level and supportive resources with ways to cope with stress.

Conclusion: According to the results of this study, different ways to cope with stress amongst
MS patients were undesirable. Ultimately , it seems necessary to identify stress sources to
improve their quality of life, provide appropriate education for coping and adapting with the
stresses due to chronic disease .

Key words: Multiple sclerosis, Coping ways, Stress
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