
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

  نسیم تندرستیفصلنامه 
  دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري

  47تا  40، صفحات 1394پاییز ، 2، شماره 4دوره 

  
بعاد روانشناختی در بیماران مبتال به   بررسی رابطۀ حمایت اجتماعی و اَ

   ام اس
  

   3یر، عبدالعزیز افالك س2محمدصالح محمدآبادي، *1یحیی حسین زاده فیروزآباد

  
  1/6/1394  تاریخ پذیرش:  2/5/1394  تاریخ وصول:       

  چکیده
 : بیماري ام اس یک بیماري مزمن و التهابی مخرّب است که روي وضعیت روانی، ارتباطات بین فردي و اجتماعی و  :زمینه و هدف

ن رابطه حمایت اجتماعی و ابعاد روانشناختی . هدف از پژوهش حاضر، تعیی. به طور کلی بهزیستی روانشناختی بیماران تأثیر منفی دارد
 بیماران ام اس است.

بیمار مبتال به ام اس از میان بیماران پذیرش شده در انجمن ام اس شیراز،  120، همبستگی: در این مطالعه توصیفی روش بررسی
فـرم   نه هـاي اخـتالالت روانـی   به روش نمونه گیري تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوري داده ها از آزمون هاي چک لیست نشـا 

و مقیاس حمایت اجتماعی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبسـتگی پیرسـون و    SCL-90-Rتجدید نظر شده 
  استفاده شد. 17نسخه  SPSSو در نرم افزار  P > 05/0مستقل در سطح معنی داري  Tآزمون 

در حساسـیت در   %3/63در وسـواس،   %1/69ن مورد مطالعه در بعد شکایت جسمانی، از بیمارا %8/70: نتایج نشان داد که یافته ها
در تـرس   %3/28در افکـار پارانوییـدي،    %6/66در پرخاشـگري،    %1/54در اضطراب،   %5/62در افسردگی،   %3/73روابط متقابل، 

تایج نشان داد کـه حمایـت اجتمـاعی بـا ابعـاد      در روانپریشی با نمره باالتر از یک مشکل دار می باشند. هم چنین ن %6/36مرضی و 
وسواس، افسردگی، حساسیت در روابط متقابل، اضطراب، پرخاشگري، ترس مرضی و افکار پارانوییدي رابطه منفی معنی داري داشته 

)05/0 < P.(  
ي دارنـد و عالئـم و اخـتالالت    بیماران مبتال به ام اس در تابلوي بالینی خود،  اختالالت و عالئم روانشناختی متعدد نتیجه گیري:

روانشناختی آنها با میزان حمایت اجتماعی شان رابطه معنی دار دارد،  از این رو توجه به ابعاد مختلف سـالمت روانشـناختی ضـروري    
 است و مداخالت مبتنی بر حمایت اجتماعی می تواند مؤثرتر باشد.

  SCL-90ام اس، حمایت اجتماعی، آزمون  واژگان کلیدي:
  
  ∗قدمهم

کـه بـه اختصـار آن را ام. اس مـی      1بیماري مالتیپل اسکلروزیس
نامند، یکی از انواع بیماري هـاي مـزمن اسـت. در ایـن بیمـاري      

مغز  -سیستم ایمنی بدن به میلین محافظ سیستم اعصاب مرکزي
حمله و آنها را تخریب می کنـد و سـبب ایجـاد     -و طناب نخاعی

مـی شـود. در نتیجـه     بافت زخم (پـالك) در محـل آسـیب دیـده    
تخریب میلین سلول هاي عصبی، اخـتالل در انتقـال پیـام هـاي     

                                                
کارشناسی ارشد، گروه روانشناسـی بـالینی، دانشـکده روانشناسـی و علـوم تربیتـی،        .1

  .دانشگاه شهید مران اهواز، اهواز، ایران
   :Hosseinzadeh.yahya@gmail.comEmail ول)ؤ(نویسنده مس*

روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتـی و  کارشناس ارشد   .2
  .روانشناسی، دانشگاه شیراز،  شیراز،  ایران

دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز،  .  3
  .شیراز ، ایران

1. Multiple sclerosis 

ارسالی از مغـز و طنـاب نخـاعی بـه سـایر قسـمت هـاي بـدن و         
 ).  1بالعکس و  ظهور عالئم ویژه بیماري ام. اس می شود (

طبق تعاریفی که از ام. اس شده است، این بیماري غیر قابل پیش 
ف متفـاوت اسـت و منجـر بـه عوامـل      بینی است و در افراد مختل

مختلفی در افراد می شود. در واقع،  امکـان دارد ام. اس بـه طـور    
ناگهانی شروع شود و فرد را دچار ناتوانی کند. معموال افرادي کـه  
دچار بیماري ام. اس می شـوند عوارضـی از قبیـل خسـتگی، بـی      
حــالی، اخــتالالت تعــادلی و ســرگیجه، اضــطراب و افســردگی و  

). مطالعـات نشـان داده   2الت شناختی را تجربـه مـی کنـد (   اختال
ــه ام اس از   60 -50اســت کــه حــدود  ــتال ب درصــد بیمــاران مب
درصد نیز از اضطراب رنج می برنـد   40تا  5/16افسردگی و حدود 

  ).3که به شدت بر کیفیت زندگی این بیماران تأثیرگذار است(
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ته اصـلی تقسـیم   به طور کلی این بیماري را می توان به چهار دس
: معموال بیماري با این 1کرد: الف) نوع عود کننده و فروکش یابنده

نوع آغار می شود. در نوع عود کننده، حمله ها غیرقابل پیش بینی 
اند و ممکن است هفته ها، ماه ها  یا سال ها طول بکشد یا بسیار 

 :  که بیمار2خفیف و  بسیار شدید باشد. ب) نوع پیش رونده ثانویه
بدون داشتن دوره هاي واضحی از حمله یـا فـروکش، بـا گذشـت     

درصـد   65زمان رفته رفته ضعیف تر می شود. بـه طـور متوسـط    
بیمارانی که ابتدا با این نوع تشخیص داده شدند، این نوع بیمـاري  

: 3سال بعد نشان می دهند. ج) نوع پـیش رونـد اولیـه    15را حدود 
مبـتال هسـتند. در ایـن نـوع،     درصد بیماران به این نوع  15تا  10

بیماران حالت عود یا فـروکش ندارنـد و از همـان ابتـداي شـروع      
بیماري، تدریجاً بر میزان ناتوانی آنها افزوده می شود. احتمال ایـن  
که مردان بیشتر از این نوع رنج ببرند، نسبت به زنان بیشتر اسـت.  

کـه بـا    : نوع نادري از ام اس است4عودکننده -د) نوع پیش رونده
یک دوره پیش رونده اولیه آغاز می شود و دوره هایی از عـود بـه   

  ).  4این مسیر پیش روند افزوده می گردد (
بیمــاري ام اس دومــین علــت شــایع نــاتوانی در جوانــان اســت و 
احتمال ابتالي زنان به بیماري ام اس سه برابـر بیشـتر از مـردان    

هر مـی شـود کـه    ). معموال عالئم این بیماري زمانی ظـا 5است (
سالگی هستند و زمانی که آنهـا در   40تا  20بیماران در سنین بین 

). بنـابراین بیمـاري بـر    6آغاز راه کار و تشکیل خانواده می باشند (
چگونگی ایفاي نقش آنان در زندگی و وضعیت زنـدگی بیمـاران و   
نهایتاً کیفیت زندگی آنان تأثیر شدیدي می گذارد کـه بـا کـاهش    

  )7دي و اجتماعی همراه است (عملکرد فر
سازگاري و مقابله با بیماري هاي مزمن در افرادي که از بسـیاري  
از عوامل تسهیل کننده مانند انعطاف پذیري و توانایی حل مشکل 
و حمایت اجتماعی برخوردار هستند، به طور وسیع تري اتفاق مـی  

راهم ). حمایت اجتماعی به امکاناتی که دیگران براي فرد فـ 8افتد(
می کنند، تعریف شده است. حمایت اجتماعی به عنوان مؤثر ترین 
و نیرومندترین عامل مقابله اي بـراي رویـارویی موفقیـت آمیـز و     
آسان افراد در زمان درگیري با شـرایط تـنش زا، شـناخته شـده و     

) یافتـه هـاي   9تحمل مشکالت را براي بیماران تسهیل می کند (
حمایت اجتمـاعی، مـی توانـد از    محققان نشان می دهد که درك 

بروز عوامل نامطلوب فیزیولوژیکی بیماري در فرد جلوگیري نماید 
و میزان مراقبت از خود را افزایش  دهد و تأثیر منفی بـر وضـعیت   
جسمی و اجتماعی بیمار بر جاي گذارد و در نتیجه، باعث افـزایش  

  ).10عملکرد فرد گردد (
ي بـین بیمـاري ام اس و   تحقیقات یک همپوشـانی در نشـانه هـا   

بیماري هاي وابسته به روان پزشکی مانند افسـردگی و اضـطراب   
). افسردگی در بیماران ام اس شایع است و بیش از 11یافته است(

                                                
1 . Relapsing - remitting 
2 . Secondary-progressive 
3 . Primary – progressive 
4 . Progressive–Relapsing 

درصد از بیماران حداقل یک دوره از افسـردگی عمـده را طـی     60
). تحقیـق انجـام شـده توسـط     12بیماري خود تجربه مـی کننـد (  

نشان داد که مبتالیان به ام اس سطح بـاالیی   نو همکارا 5جانسز
از تنش و احساس شدید افسردگی را تجربه می کنند و از سالمت 

  ).13روان پایین تري برخوردار بودند(
بیمـار مبـتال    217و همکاران، که در میان  6در پژوهش فرانسیس

به ام اس انجام شده بود، حاکی از آن است  که بین سالمت روان 
ــایین و  ــاالیی وجــود دارد ( پ ).در 14بیمــاري ام اس همبســتگی ب

بیمـار   134پزوهشی هم که توسط محمودي و همکاران بـر روي  
درصد بیماران  9/17مبتال به ام اس انجام شد، نتایج نشان داد که 

درصـد شـدید اجتمـاعی     8/38ام اس مشکالت جسمانی شدید و 
بین سـالمت  داشتند. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که 
  ).15روان و بیماري ام اس رابطه معنی داري وجود دارد (

نشان می دهد کـه حمایـت اجتمـاعی     7نتایج پژوهش کروکاو کوا
  ).16ادراك شده پایین، بیماري ام اس را پیش بینی می کند (

عالئم و عوارض بیمـاري هـاي جسـمی اثـرات متفـاوت و قابـل       
گـذارد. شـدت یـافتن     توجهی بر کارایی و کیفیت زندگی فرد مـی 

این عالئم ناتوانی را براي فرد به همراه خواهد داشت که مزید بـر  
باشـد. از آنجـایی کـه در     ناتوانی ناشی از عالئم جسـمی وي مـی  

بیماري هاي مزمن درمان قطعی و کامل نشانه هاي بیمـاري دور  
شود که عوامل قابل تعدیل مـؤثر   از دسترس می باشد، تالش می

رد شناسایی شود تا با پیشگیري، درمان و بـازتوانی بـه   بر ناتوانی ف
). از آنجا کـه  17موقع آنها به ارتقا کیفیت زندگی فرد کمک شود (

بیماران مبـتال بـه ام اس بـا مشـکالت روانشـناختی و اجتمـاعی       
فراوانی رو به رو هستند، لذا پژوهش حاضر با تعیین رابطه حمایت 

    ان ام اس شهر شیراز انجام شد.اجتماعی و ابعاد روانشناختی بیمار

  روش بررسی

همبستگی می باشـد. جامعـه    –این مطالعه یک پژوهش توصیفی 
مورد مطالعه، بیماران مبتال به ام اس عضـو انجمـن ام اس شـهر    

 80نفـره (  120است و از بین آنها نمونـه اي   1394شیراز در سال 
ورود به  مرد) به روش تصادفی انتخاب گردید. معیارهاي 40زن و 

سـال، توانـایی خوانـدن و     18مطالعه عبارت انـد از: سـن بـاالي    
  نوشتن، آگاهی از نوع بیماري و تمایل به همکاري.

  جهت گردآوري اطالعات از ابزار زیر استفاده شد:
سـؤال مـی باشـدکه     90ایـن آزمـون داراي    : SCL-90-Rآزمون 

یات عالئم نه گانه روان پزشکی شامل افسردگی، اضـطراب، شـکا  
جسمانی، وسواس، حساسیت در روابط بـین فـردي، پرخاشـگري،    
ترس مرضی، افکار پارانویید و روانپریشی را می سنجد. در ضـمن  

سؤال متفرقه در این آزمون وجود دارد. هر یک از مـواد آزمـون    7
                                                

5 . Janses 
6 . Francies 
7 . Krokavcova 
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= 3= تاحـدي،  2= کمـی،  1= هیچ، 0درجه اي ( 5در یک مقیاس 
. عالوه بر اندازه گیري هـر  = به شدت) ارزیابی می گردند4زیاد و 

یک از مقیاس هاي فوق، سه شاخص این آزمون یعنی شدت کلی 
و شـمار عالئـم   ) PSD( 2، شـدت عالئـم مثبـت    )GSI(1ناراحتی
نشان دهنده  وضعیت روانی در  GSIرا می سنجد.  )PST( 3مثبت

باشـد کـه بـا جمـع     فرد بدون تأکید بر نوع خاص آن اختالل مـی 
سیم بر نود کردن این جمع به دست مـی آیـد.   نمرات نودگانه و تق

 PSTبا تقسیم مجموع نمرات سؤاالت نودگانه بـر   PSDشاخص 
به دست می آید و نوعی سـنجش از شـدت نـاراحتی اسـت. ایـن      
آزمون براي ارزشیابی عالئـم روان پزشـکی توسـط دراگـوئیس و     
همکاران معرفی شد و پس از چندي مورد تجدید نظر قرار گرفتـه  

). بـاقري یـزدي و همکـاران    18نهایی آن تهیـه گردیـد (   و نسخه
) ضریب پایایی و حساسـیت، ویژگـی و کـارایی آزمـون را بـه      19(

  گزارش نمودند. 96/0و  98/0، 94/0ترتیب 
) 1374مقیاس کـه توسـط ثـامنی (    این مقیاس حمایت اجتماعی:

آیتم دارد کـه   28براساس تحلیل عوامل ساخت و اعتبار یابی شد، 
آزمودنی به صورت درست و نادرست پاسخ داده می شود.  از سوي

آیـتم ایـن    14اختصاص مـی یابـد.    0و  1به این گزینه ها نمرات 
آیـتم دیگـر    14مقیاس، حمایت اجتماعی مربـوط بـه دوسـتان و    

حمایت اجتماعی مربوط به خانواده را می سنجد. ضریب پایایی به 
تگی بـین نمـره   محاسبه گردید. همبس 85/0روش آلفاي کرونباخ 

هاي عامل مربوط به حمایت اجتماعی دوستان و حمایت اجتماعی 
مربوط به خـانواده بـا سـؤاالت مربـوط بـه اعتبـار سـازه حمایـت         

  ).  20می باشد ( 57/0و  51/0اجتماعی به ترتیب 
پژوهشگر پـس از اخـذ مجـوز الزم از دانشـگاه شـیراز و پـس از       

 120هـا را در اختیـار    هماهنگی با انجمن ام اس شیراز پرسشنامه
نفــر از بیمــاران تحــت پوشــش انجمــن ام اس شــیراز قــرار داد.  
همچنین پژوهشگر از افراد نمونه به صورت کتبی رضایت آگاهانـه  
جهت شرکت در پژوهش را دریافت نمود. جهت تجزیـه و تحلیـل   
داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل در نـرم  

  اده شد.استف  SPSS-17افزار 

  هایافته

 80)  از نمونه مورد مطالعه مرد و %3/33نفر ( 40در این پژوهش، 
سـال،   50تا  42) زن بودند. بیماران در محدوده سنی %6/66نفر (

تحصـیالت بـاالتر داشـتند. از     %12دیپلم و  %30زیر دیپلم،  58%
بیـوه و   %11متأهـل و   %83مجـرد،   %6لحاظ وضعیت تأهل نیـز  

  مطلقه بودند.
مشـاهده مـی شـود، بیشـترین      1همانطور کـه در جـدول شـماره    

) مربــوط بــه افســردگی و %33/73نفــر ( 88فراوانــی اخــتالل بــا 

                                                
1. Global severity index 
2 . Positive symptom distress Index 
3. Positive  symptom  total 

) مربوط به ترس مرضی مـی  %33/28نفر ( 34کمترین فراوانی با 
  باشد.

): فراوانی و درصد شیوع اختالالت روانی در بیماران مبتال به ام 1جدول (
  اس

 رصدد فراوانی شاخص آماري
 8/70 58 شکایت جسمانی
 1/69 53 وسواس
 3/73 88 افسردگی

 3/63 76 حساسیت در روابط متقابل
 5/62 75 اضطراب
 1/54 65 پرخاشگري
 3/28 34 ترس مرضی
 6/66 80 افکار پارانوییدي
 6/36 44 روانپریشی
 60 72 کل

  
یافته هاي مربوط به مقایسه حمایـت اجتمـاعی و    2جدول شماره 

را نشان می دهد. همـانطور کـه مشـاهده مـی       SCL-90-Rعاد اب
-SCLشود، بین حمایت اجتماعی دوستان بـا هـیچ یـک از ابعـاد     

90-R      رابطه معنی داري یافت نشد، ولی بـین حمایـت اجتمـاعی
رابطـه منفـی معنـی      SCL-90-Rمربوط به خانواده و تمام ابعـاد  

نشان داد که بین  ). همچنین یافته هاP > 05/0داري وجود دارد( 
بـه جـز شـکایت     SCL-90-Rحمایت اجتماعی کلی و تمام ابعـاد  

ــود دارد   ــی داري وج ــی معن ــه منف ــی، رابط ــمانی و روانپریش   جس
)05/0 <P.(  

یافته هاي مربوط به مقایسه حمایـت اجتمـاعی و    3جدول شماره 
را در دو جنس با رعایت پیش فرض واریانس تساوي  GSIنمرات 

. همانطور که مشاهده می شود میانگین هـاي  لوین نشان می دهد
بیماران زن باالتر از میانگین بیمـاران مـرد مـی باشـد. همچنـین      

ها نشان می دهد که بـین دو گـروه فقـط در ابعـاد شـکایت      یافته
جسمانی، افسردگی و اضطراب تفاوت معنی داري وجود دارد، ولی 

  در بقیه ابعاد تفاوت معنی داري مشاهده نشده است.
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 با مقیاس حمایت اجتماعی SCL-90-R): رابطه بین نمرات 2جدول (

 متغیر
 حمایت اجتماعی کل حمایت اجتماعی خانواده حمایت اجتماعی دوستان

 سطح معناداري ضریب همبستگی سطح معناداري ضریب همبستگی سطح معناداري ضریب همبستگی
 28/0 - 14/0 05/0 - 23/0 90/0 001/0 شکایت جسمانی
 04/0 - 25/0 010/0 - 30/0 53/0 - 076/0 وسواس
 009/0 - 26/0 001/0 - 35/0 28/0 - 14/0 افسردگی

 002/0 - 31/0 001/0 - 40/0 15/0 - 20/0 حساسیت در روابط متقابل
 02/0 - 26/0 009/0 - 31/0 32/0 - 15/0 اضطراب
 008/0 - 30/0 004/0 - 32/0 12/0 - 19/0 پرخاشگري
 05/0 - 20/0 002/0 - 32/0 80/0 - 036/0 ترس مرضی
 002/0 - 33/0 001/0 - 40/0 25/0 - 12/0 افکار پارانوییدي
 06/0 - 22/0 001/0 - 39/0 90/0 - 02/0 روانپریشی
 015/0 - 29/0 002/0 - 38/0 35/0 - 11/0 کل

  
 نسیتو مقیاس حمایت اجتماعی در بیماران مبتال به ام اس به تفکیک ج SCL-90-R): مقایسه نمرات 3جدول (

 سطح معنا داري T انحراف معیار میانگین جنسیت متغیرها

 شکایت جسمانی
 04/0 09/2 80/0 24/1 مرد
   95/0 68/1 زن

 وسواس
 33/0 03/1 75/0 28/1 مرد
   90/1 50/1 زن

 افسردگی
 04/0 97/1 76/0 25/1 مرد
   90/0 66/1 زن

 حساسیت در روابط متقابل
 30/0 14/1 78/0 16/1 مرد
   84/0 38/1 زن

  
 اضطراب

 009/0 69/2 61/0 99/0 مرد
   1 60/1 زن

 پرخاشگري
 43/0 82/0 94/0 44/1 مرد
   98/0 26/1 زن

 ترس مرضی
 06/0 94/1 45/0 46/0 مرد
   87/0 81/0 زن

 افکار پارانوییدي
 55/0 68/0 95/0 28/1 مرد
   92/0 43/1 زن

 روانپریشی
 40/0 91/0 68/0 85/0 مرد
   74/0 98/0 زن

 کل
 12/0 05/1 63/0 13/1 مرد
   76/0 40/1 زن

 حمایت اجتماعی دوستان
 31/0 62/0 76/2 90/8 مرد
   27/3 10/8 زن

 حمایت اجتماعی خانواده
 33/0 01/1 65/2 46/11 مرد
   92/2 82/10 زن

 حمایت اجتماعی کل
 26/0 28/1 80/4 38/20 مرد
   91/4 91/18 زن

  

  گیريبحث و نتیجه

هــدف از ایــن پــژوهش تعیــین حمایــت اجتمــاعی بــا مشــکالت 
روانشناختی مشکالت روانشناختی بیماران مبـتال بـه ام اس بـود.    

باالتر از یک در آزمـون   GSIیافته هاي پژوهش بر اساس مالك 
SCL-90-R     نشــان داد کـه بیمــاران مبـتال بــه ام اس در ابعــاد

مشکل بودند. همانطور که مالحظه مـی   مختلف روانشناختی دچار
شود، این یافته حاکی از آن اسـت کـه مشـکالت روانشـناختی در     
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) و 21(1بیماران ام اس به وفور دیده می شود و با یافته هاي زابـاد 
ــاتون ــدیا22( 2ک ــاران ( 3)، پان ــاران  13و همک ــز و همک )، جانس

ي انجام شده نشان داده است کـه  )همسو می باشد. بررسی ها23(
ــدود  ــاد    5ح ــتالالت ح ــه ام اس اخ ــتال ب ــاران مب ــد از بیم درص

روانشناختی را بروز می دهند که این میزان در بررسی سلطان زاده 
). وجود مشکالت روانـی  24درصد بوده است ( 1) در حدود 1383(

زیاد در بین بیماران ام اس می توانـد ناشـی از چـالش هـاي بـی      
باشد که این بیماران با آن رو به رو هستند. این چالش هـا  شماري 

می تواند شامل مسایل روزمره مانند حضـور در جمـع تـا مسـایل     
مهمتر مانند راههاي کنتـرل بیمـاري ام اس باشـد کـه رو بـه رو      
شدن با این چالش موجبات استرس و دیگر مشکالت روانشناختی 

  می شود.
بـین نمـره کـل حمایـت      یافته هاي این پـژوهش نشـان داد کـه   

اجتمـاعی بــا وسـواس، حساســیت در روابـط متقابــل، افســردگی،    
اضطراب، پرخاشگري و افکار پارانوییدي رابطه منفی معنـی داري  

و  5)، پـاتن 25و همکـاران(  4وجود دارد که با یافتـه هـاي اسـبورن   
 6) همسو است. کریسـتوفرزن 22) و کاتون(21)، زاباد(26همکاران(

، مطالعـه اي را در زمینـه حمایـت اجتمـاعی در     2005نیز در سال 
بیماران مـزمن انجـام داد. نتـایج ایـن مطالعـه در مـورد حمایـت        
اجتماعی نشـان داد کـه حـدود یـک سـوم از نمونـه هـا حمایـت         

و  7). تحقیقـات چیـاراوالوتی  27اجتماعی پایینی را گزارش نمودند (
ــو ــه ام اس  28( 8دالک ــان ب ــه در مبتالی ــت ک ــاکی از آن اس  ) ح

مشکالت روانشناختی منبع اصلی ناتوانی ها، آسیب هاي اجتماعی 
و پایین آمدن کیفیت زندگی این افـراد مـی شـود. ایـن یافتـه بـر       

شناختی بنـدورا مبنـی براینکـه یـادگیري     -اساس نظریه اجتماعی
نتیجه ارتباط متقابل بین فرد، محیط و الگوهاي رفتـاري آموختـه   

ل تببین می باشـد. بسـیاري از   شده از سوي فرد و گروه است، قاب
مشکالت این بیماران از مسایل بین فردي نشأت می گیـرد و بـه   
بر قراري یا حفظ رابطه صمیمانه با دیگران مربوط می شود. آنهـا  
ممکن است ندانند چگونه با افرادي زنـدگی کننـد کـه دوستشـان     

و دارند و احساسات درونی خود را با آنها در میان بگذارند. اجتمـاع  
حمایت اجتماعی می تواند مانند یک گروه عمل کند کـه بـا ارائـه    
اطالعات الزم در باره بیمـاري و چگـونگی مقابلـه بـا مشـکالت      
گوناگون، نحـوة تعامـل هـاي اجتمـاعی مناسـب و ابـراز صـحیح        
احساسات و عواطف، فرصتی مناسب براي رشد فکري، عـاطفی و  

ه دسـت آمـده بـین    روانی اعضا فراهم می آورد. همچنین رابطه ب
و  9حمایت اجتماعی و افسردگی با نتایج پژوهش هـاي پراچـاکول  

                                                
1 . Zabad 
2 . Katon 
3 . Pandaya 
4 . Osborne 
5 . Patten 
6 . Kristofferzon 
7 . Chiaravalloti  
8 . Deluca 
9 . Prachakul 

) مبنی بر رابطه منفی بـین  30و همکاران( 10و باي )29( همکاران
افسردگی و حمایت اجتماعی همسو می باشد. ایـن رابطـه را مـی    
توان با فرضیه سپر یا اثر تعدیل کننده ي حمایت اجتماعی تبیـین  

ضیه، حمایت اجتماعی دریافتی از طریق کمـک  نمود. طبق این فر
به افراد براي کنار آمدن مؤثرتر با استرس، اثرات اسـترس زدایـی   

). همچنـین یافتـه   31خود را به طور غیر مستقیم اعمال می کند (
)، نشان داد که حمایت اجتماعی نیرومنـد  32هاي لی و همکاران (

یز و آسان افـراد  ترین نیروي مقابله اي براي رویارویی موفقیت آم
درگیر با بیماري هاي مزمن و شرایط تنش زا می باشـد و تحمـل   
مشکالت را براي بیماران تسهیل مـی کنـد. حمایـت اجتمـاعی از     
طریق ایفاي نقش واسطه اي میـان عوامـل تـنش زاي زنـدگی و     
بروز مشکالت جسمی و روانی و همچنین تقویت شـناخت افـراد،   

). 33فزایش میزان بقا می شود (باعث کاهش تنش تجربه شده و ا
همچنــین برخــورداري از حمایــت اجتمــاعی مطلــوب، فــرد را بــه 

  )34سالمت جسمی و بهزیستی روانی هدایت می کند (
یافتۀ دیگرِ  این پژوهش نشان داد که بـین بیمـاران مبـتال بـه ام     
اس در دو جنس از لحاظ متغیرهاي شکایت جسمانی، افسردگی و 

داري وجـود دارد؛ یعنـی میـانگین نمـرات     اضطراب تفاوت معنـی  
شکایت جسمانی، افسردگی و اضطراب خانم هـا بیشـتر از آقایـان    

و همکاران، پانـدیا و همکـاران همسـو     است که با پژوهش جانسز
می باشد. ولی بین دو جنس از لحاظ سایر متغیرهـا تفـاوت معنـی    

) و 35( 11داري یافت نشد که با یافتـه هـاي جناردهـان، آالرجـی    
) مبنی بر عـدم وجـود ارتبـاط بـین دو جـنس      26پاتن و همکاران(

 1/3تا  4/1همسو می باشد. مطالعات، حکایت از آن دارد که زنان 
 -)  و حیطه هاي روحـی 36برابر بیشتر از مردان مبتال می شوند (

روانی براي زنان مبتال به ام اس نسبت به مردان بـه ام اس تـأثیر   
). همچنین یوسفی پـور و  37ه است (بیشتري بر زندگی آنان داشت

درصد ابتال بـه افسـردگی را در    67) در مطالعه اي، 2002راسخی(
). ایـن یافتـه بـا در    24میان زنان مبتال به ام اس گزارش نمودنـد( 

نظر گرفتن میـزان شـیوع متفـاوت اخـتالالت مختلـف از جملـه       
اضطراب و افسردگی در بین دو جـنس و تفـاوت هـاي جنسـیتی     

بل تبیین است. مردان مبتال به ام اس بیشـترین مشـکل   موجود قا
را در بعد پرخاشگري و زنان مبتال به ام اس بیشـترین مشـکل را   
در بعد شکایت جسمانی و افسردگی داشـتند و بـاالخره بیشـترین    

  نمرة کل بیماران تحت بررسی در بعد افسردگی بود. 
م اس در بنابراین می توان نتیجه گرفت کـه بیمـاران مبـتال بـه ا    

تابلوي بالینی خود اختالالت و عالئم روانشناختی متعددي دارند و 
عالئم و اختالالت روانشناختی آنها بـا میـزان حمایـت اجتمـاعی     
شان رابطه معنـی دار دارنـد. از ایـن رو، توجـه بـه ابعـاد مختلـف        
سالمت روانشناختی ضروري است و مداخالت مبتنی بـر حمایـت   

  ر باشد.اجتماعی می تواند مؤثرت

                                                
10 . Bai 
11 . AL Araji 
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از جمله محدودیت هاي این پژوهش می توان به اسـتفاده صـرف   
از پرسشنامه اشاره کرد که می تواند نتیجه پژوهش را تحت تـأثیر  
قرار دهد؛ چون ممکن است آزمودنی ها در پاسخ گویی بـه برخـی   
سؤاالت سوگیري داشته باشند. بنابراین پیشنهاد می شـود کـه در   

خودگزارشی دیگـري ماننـد مصـاحبه     تحقیقات بعدي از ابزارهاي
تشخیصی استفاده شود. از آنجایی کـه حمایـت اجتمـاعی، بـویژه     
حمایت خانواده می تواند در کاهش عالئم روانی این بیماران مفید 

باشد، پیشنهاد می شود که حمایت هاي روانـی جهـت کمـک بـه     
  این بیماران استفاده شود.

  تشکر و قدردانی

خود الزم می دانند کـه از کلیـه مسـئولین     در پایان نویسندگان بر
محترم انجمن ام اس شیراز و از کلیه شرکت کنندگان در پژوهش 

  تشکر و قدر دانی نماید.
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