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 پوست 3111

 و افراد سالم یجگاهیلوب گ یصرع مارانیب مقابله با استرس در یشناخت راهبردها
 یدهقان بهیط، یدریمحمدرضا ح مظلوم*, دیناهگان(: ) سندهینو

 یزد یصدوق دیشهعلوم پزشکی  دانشگاهسازمان: 
 nmazlom@gmail.com پست الکترونیکی:

 
 هاایبیماریآیدکه استرس های شدید موجاب تشادید  شمارمیزمینه های پژوهش در علوم مختلف به  ترینمهماسترس یکی از : مقدمه

هادف شاناخت  پاژوهش باا ایان بنابر این الزم است تمامی افراد با راهها و راهبرهای مقابله با آن آشنا شوند.شودمیصرع  ازجملهمختلف 

 .استشدهانجامراهبرهای مقابله با استرس دربیماران صرعیلوب گیجگاهی و افراد سالم 

صرعی که در فاصله زمانی ازابتادای مهار  28سالم و  افراد 28آن شامل  و نمونه باشدمی ایمقایسه-روش پژوهش توصیفیروش تحقیق: 

متخصاص مغاز و  وسایلهبهصرع مراجعه کرده اند. الزم به ذکر است که تشاخیص صارع  استان یزد به کلینیک از 0328سال تا پایان آذر 

( انجام گرفت در این پژوهش چهارویژگی جمعیت شناختی نموناه EEGی نوار مغزی )هایافتهاعصاب و بر پایه شرح حال، عالیم بالینی و 

راهبارد  ساؤالی 66 نامهپرساشاطالعاات از  آوریجمعشامل جنسیت، سن، تحصیالت و وضعیت بیماری مورد سنجش قرارگرفته و برای 

باه  نامهپرساشها، ضاریب پایاایی داده وتحلیلتجزیهاطالعات و  آوریجمعپس از  استشده ( استفاده0286مقابله ای الزاروس فولکمن )

با اساتفاده از  هاداده از پایایی باال و مطلوبی برخوردار است. نامهپرسشاست. بنابراین،  626/1روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برابر با 

است برای آزمون فرضیه هاا نیاز حاداقل  قرارگرفتهدوسطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل  در SPSS 06افزار نرمآزمون تی و

 .استشدهدر نظر گرفته  12/1 داریمعنیسطح 

زن و مرد صرع لوب گیجگاهی از لحااظ راهبارد مسائله  بیانگر این حقیقت است که بین بیمارانی این پژوهش هایافتهترین  عمدهنتایج: 

مدار و هیجان مدارتفاوت معنادار وجود ندارد وهمچنین بین افراد عادی و بیماران صرع لاوب گیجگااهی از لحااظ راهبارد مسائله مادار و 

 هیجان مدارتفاوت معنادار وجود ندارد

نتایج پژوهش حاضرنشان داد راهبردهای مقابله ای در بیماران صرعی لوب گیجگاهی و افراد سالم تفاوت معنااداری : گیرینتیجهبحث و 

یک فردی  کهطوریبهبین استرس و وضعیت بیماری ایفا می کند  یرابطهکه راهبرد مقابله ای نقش واسطه ای در  رسدمینظر  به نداشت.

ع راهبرد های مقابله ای او کمک می کند تا واکنش مثبت و سازنده یا مخرب ومنفی باه اساترس و نو گیردمیکه در موقعیت استرس قرار 

 وضعیت پر فشار نشان دهد.

استرس ،یراهبرد مقابله ا ،یجگاهیصرع لوب گ کلمات کلیدی:
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