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مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان و بهزیستی ذهنی در زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس با زنان 

 سالم

 

  سیده زهرا سید میرزایی

 چکیده 

( مغز و نخاع)بیماری مولتیپل اسکلروزیس یك بیماری مزمن و ناتوان كننده سیستم عصبی است كه غالف میلین دستگاه اعصاب مركزی 

و سپس هدایت طبیعی تکانه های عصبی كند می شود، به دنبال آن به تدریج بخش عضالنی بدن، توانایی خود را از  را تخریب می كند

هدف پژوهش حاضر، مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان و بهزیستی . دست می دهد و باعث ایجاد ناتوانی و معلولیت در آن ها می شود

نفر از زنان  57مقایسه ای و از نوع مقطعی بود كه در آن  –این پژوهش یك طرح علی . بود ذهنی در زنان مبتال به ام اس با زنان سالم

آزمودنی ها . نفر از زنان سالم با روش نمونه گیری تصادفی ساده و در دسترس انتخاب شده است؛ مقایسه گردیدند 57مبتال به ام اس با 

به وسیله آزمون تحلیل واریانس چند پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان، پرسشنامه بهزیستی ذهنی را تکمیل نمودند و داده ها 

نتایج حاصل از آزمون نشان داد میان راهبردهای تنظیم هیجان و بهزیستی روانی زنان مبتال به ام اس و زنان . متغییری مانوا تحلیل شدند

التری را در راهبردهای این نتایج نشان می دهد كه گروه زنان مبتال به ام اس نمرات با (P<0/001).سالم تفاوت معناداری وجود دارد

گروه زنان سالم نمرات باالتری را . مالمت خویش، پذیرش، نشخوارگری، فاجعه سازی و مالمت دیگران نسبت به زنان سالم كسب كرده اند

از نظر . ددر راهبردهای تمركز مجدد مثبت، تمركز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت نسبت به زنان مبتال به ام اس كسب كرده ان

بهزیستی ذهنی همچنین مقایسه میانگین نمرات نیز نشان می دهد كه میزان بهزیستی ذهنی در گروه زنان سالم بیشتر از زنان مبتال به 

 .ام اس است

 .مولتیپل اسکلروزیس، راهبردهای تنظیم هیجان،  بهزیستی ذهنی  :کلیدی گانواژ
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Abstract 

Multiple sclerosis (MS) is a chronic and debilitating disease of the central nervous system, which 

destroys the myelin sheath of the brain and spinal cord nerves, disrupting the normal conduction of 

nervous impulses. This is followed by the gradual loss of ability in the muscular part of the body, 

causing major disabilities in the patients. The present study aimed to compare the emotion regulation 

strategies and subjective well-being of the female patients with MS and normal women. The study 

was performed with an export factor design on 75 women diagnosed with MS and 75 normal women, 

who were selected via simple random convenience sampling. Subjects completed the cognitive 

emotion regulation inventory and subjective well-being questionnaire. Data analysis was performed 

using MANOVA. Results of the study showed a significant difference in the emotion regulation 

strategies and psychological well-being of the MS patients and healthy women (P<0.001). Moreover, 

women with MS obtained higher scores in the strategies of self-rebuke, acceptance, rumination, 

catastrophizing and blaming others, compared to the healthy women. On the other hand, healthy 

women scored higher in the strategies of positive refocusing, refocusing on planning and positive re-

evaluation, compared to the MS patients.  

Keywords: Multiple Sclerosis, Emotion Regulation Strategies, Subjective Well-being 
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 مقدمه

سیسکتم عصکبی مركکزی مکی باشکد و نیکز شکایی          بیماری مولتیپل اسککلروزیس جکزب بیمکاری هکای شکایی تخریکب ملینکی       

كککه رونککد رو بککه افککزایش آن در ( 007 ،  ورینککو و تامپسککون)تککرین بیمککاری منجککر بککه نککاتوانی در نوجوانککان مککی باشککد  

عکوار  ناشککی از بیمکاری ام اس منجککر   .  بیمکاران را یککادآوری مکی كنککد  ایکران لکزوم توجککه بکه مسککاکل و مشککالت درمککانی     

 بکی )به افت عملکرد فرد شده و در نتیجه بر چگکونگی ایفکای نقکش هکای آنکان در زنکدگی آنهکا تکاییر شکدیدی مکی گکذارد            

 شککا 
شککیوع ام اس در سککنین جککوانی و بککا كککاهش عملکککرد فککردی و اجتمککاعی همککراه اسککت     (. 005  همکککاران، و 

ام اس كسککانی را مبککتال مککی سککازد كککه در مرحلککه مولککد زنککدگی خککود  ککرار دارنککد و نگککران مسکک ولیت   (. 007 ، 7مککوری)

ایککن بیمککاری اسککتقالل و توانککایی فککرد را بککرای شککركت (. 11  ، نقککل از حمیککدی زاده، 111 امکونککل،)هککای خککود هسککتند 

بکه طکوری كککه   . را تحکت تکاییر  کرار مککی دهنکد    مکویر در خکانواده و اجتمکاع تهدیکد مککی كنکد و همکه ابعکاد زنککدگی روزانکه         

، بکه نقککل از   11 ، برونکه و سککادار ) بیمکاران را بکه سککوی فقکدان احسککاس شایسکتگی و اطمینککان از خکود سککو  مکی دهککد       

بیمککاران مبککتال بککه بیماریهککای نککاتوان كننککده مککزمن مثککل ام اس بککا مشکککالت وابسککته بککه بیمککاری شککان  (.  1  زوهمنککد،

و ایکن مشککالت سکبب افکزایش عکوار  یانویکه و محکدودیت زنکدگی مسکتقل گردیکده كکه در نهایکت             نیز روبکه رو هسکتند   

 جانهککاییه افککراد آن قیککطر از كککه اسککت نککدییفرا جککانیه میتنظکک(. 000 مرگانسککت،)تککاییر منفککی بککر زنککدگی آنهککا دارد 

 بککه تککا(   00  گککروس، و روتنبککر  ؛ 005  امز،یککلیو و بککار ) كننککدی مکک لیتعککد اریناهشکک ایکک اریهشکک صککورت بککه را خککود

 كککول، ؛005  بککارلو، و لسیسکک -كمپبککل ؛ 11 تامپسککون،) دهنککد پاسکک  متنککوع یطککیمح تقاضککاهای بککه مناسککب طککور

ژوهشککها نشککان مککی دهککد تفککاوت هککای افککراد در    پ (. 111  گککروس، ؛ 00  ر،یککمیرو و گراتککز ؛ 00 س،یدنکک و نیمککارت

شکود  فی، شکناختی و اجتمکاعی مختلفکی مکی     هکای عکاط  استفاده از سکبك هکای مختلکی هیجکان شکناختی موجکب پیامکد        

چنککان كککه اسککتفاده از سککبك هککای ارزیککابی مجککدد بککا هیجککان مثبککت و عملکردهککای میککان فککردی بهتککر و بهزیسککتی بککاال   

 ایکک و شککدت لیتعککد بککرای را یمنظمکک راهبردهککای همککواره افککراد روزمککره،ی زنککدگ در ( 00 گککروس، جککوهن،)ارتبککاد دارد

 گککروس، ؛  00  نوال،یآسککپ و امونککدید) رنککدیگی مکک كککار بککه جککانیه فراخواننککده وا عککه ایکک خککود یجککانیه تجککارب نککوع

 یختگک یآم یروانک  یشناسک  بیآسک  الگوهکای  بکا  جکان یه میتنظک  كکه  دهکد  یمک  نشکان  پژوهشکها  جینتکا  ن،یا بر عالوه(.  111 

  00  نبککر ،یگر  00  گککومز، و ورنککون ،یلکک را ککاوان، نبککاوم،یبر ؛ 0 0  زر،یشککو و هوكسککما؛ -نککولن آلککداکو،) دارد كامککل

 اسککت جککان؛یه میتنظکک مشکککالت جککهینت یافسککردگ و یاضککطراب اختاللهککای مثککال، بککرای(.  005  فککارا ، و نیمنکک ؛

 در(.  005  مبککر ،یه و مککور فرسکککو، هلککووی، ن،یمنکک 117  مونککوز، و گککروس ؛ 005  بککارلو، و لسیسکک -كمپبککل)

 روزمکره  ییو کا  برابکر  در یجکان یه پاسکخهای  مکویر  تیریمکد  بکه   کادر  افکراد  اگکر  كکه  اسکت  نیک ا بکر  فکر   رابطکه،  نیا نییتب

  ابککل اضککطراب و یافسککردگ اسککت ممکککن نککد،ینما تجربککه را یآشککفتگ مککدت یطککوالن و دیشککد هککای دوره ایکک باشککندن

 ن،یککا بککر افککزون( 001 ،یرسکککیوبومیل و سکککویو هوكسککما، -نککولن ؛ 005  همکککاران، و نیمنکک) دهنککد بککروز را صیتشککخ

ی لیتحصکک و یشککغل عملکککرد فککردی، نیبکک روابکک  سککالمت، امککدهاییپ بککا را جککانیه موفککق میتنظکک ر،یککاخ نظککری الگوهککای

 میتنظکک در مشکککالت بککروز بککرعکس،(.   00  گککروس، و جککان ؛ 00  سککالووی، و براكککت) انککد دانسککته مککرتب  مطلککوب

 فککارا ، و نیمنکک ؛  00  همکککاران، و نبککاومیبر 0 0  همکککاران، و آلککداکو) اسککت یروانکک اختاللهککای بککا مککرتب  جککان؛یه

 اخککتالل ماننککد یاختصاصکک یروانککی شناسکک بیآسکک مختلککی الگوهککای در جککانیه دار مشکککل میتنظکک كککه حککدی تککا(  005 

 روتنبککر ،) یاساسکک یافسککردگ اخککتالل ،(  11  نهککان،یل ؛ 005  نهککان،یل و سالسککمن تروسککت، نچ،یککل) مککرزی تیشخصکک

 اخکککتالل ،( 007  جانسکککون،) ی طبککک دو اخکککتالل ،( 001  همککککاران، و هوكسکککما -نکککولن ؛ 007  ب،یکککگاتل و گکککروس
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 اختاللهککای ،( 001  ن،یبککر و كشککدان) یاجتمککاع اضککطراب اخککتالل ،( 005  همکککاران، و نیمنکک) ریککفراگ اضککطراب

 و نیكلکک ؛  00  هککرمن، و وییککپول ؛ 007 ) ، همکککاران، و برتککز ،یتیپککاترن ممککت،یج كککوركس، ،یدلوسکککیب) خککوردن

 س،یتکک) مککواد مصککرف بککا مککرتب  اختاللهککای؛ و(  005  ن،یگککرك و شککر) الکککل بککا مککرتب  اختاللهککای  00  د،یککبالمپ

 .شود یم مطرح(  005  ، نهایس و پریاسل وال،یپال اكسلرد، فوكس،  00  ستر،یبوم و یبراتسالوسک

 دارد اشککاره جککانیه فراخواننککده اطالعککات ورود دسککتکاری و تیریمککد یشککناخت وهیشکک بککه جککانیه یشککناخت میتنظکک 

 بککه گرسرزنشککگریید و یینمککا فاجعککه نشککخوارگری، خودسرزنشککگری، راهبردهککای نظککری لحککا  بککه (007 ،اوكسککنر)

 رش،یپککذ راهبردهککای کککهیحال در شککوند، یمکک گرفتککه نظککر در جککانیه یشککناخت میتنظکک افتککهینا سککازش راهبردهککای عنککوان

 عنککوان تحککت شککماری تیککاهم كککم و مثبککت مجککدد یابیککارز زی،یککر برنامککه بککر مجککدد تمركککز مثبککت، مجککدد تمركککز

 میتنظک  راهبردهکای  كکه  گفکت  تکوان  یمک  مجمکوع  در .شکوند  یمک  مطکرح  جکان یه یشکناخت  میتنظک  افتهی سازش راهبردهای

 ،یلگرسککت) اسککت یروانکک یشناسکک بیآسکک و یخودكشکک پککردازی دهیککا رفتککاری یاساسکک هککای همبسککته از جککانیه یشککناخت

 نشککان یپژوهشکک هککای افتککهی راسککتا، نیککا در(.  007  ج،یكککرا و بککان ،یگارنفسککک ؛  0  وتنس،یکک و ورهاسککت ،یگارنفسککک

 بککه یینمککا -فاجعککه و سرزنشککگری خککود نشککخوارگری، ریککنظ جککانیه میتنظکک افتککهینا سککازش راهبردهککای كککه دهنککد یمکک

 سککازش راهبردهککای در یولکک هسککتند، همبسکته  یشککناخت بیآسکک هککای جنبککه ریسکا  و یجککانیه یآشککفتگ بککا مثبککت صکورت 

 ردسیک ت و كکومر  دن وان ج،یكکرا  ،یلگرسکت  ،یگارنفسکک ) اسکت؛  یمنفک  یهمبسکتگ  نیک ا مثبکت،  مجکدد  یابیک ارز ماننکد  افتهی

 بککه هیجانککات شککناختی تنظککیم راهبردهککای (. 00  همکککاران، و یگارنفسککک ؛ 00  ج،یكککرا و یگارنفسککک.)   00  ،

 یکا  پیشکرفت  رشکد،  بکا  تنظکیم  شکیوه  ایکن . نماینکد  تنظکیم  را منفکی  هکای  هیجکان  و هکا  برانگیختگکی  تا كند می كمك افراد

 مختلککی، هککای پککژوهشبراسککاس  (.005  جلسککما؛ ، ییککر ،یگارنفسککک) دارد مسککتقیم رابطککه روانککی هککای اخککتالل بککروز

(.  00 جکان، )مکی شکود   جسکمانی  سکالمت  بهبکودی  موجکب  ذهنکی،  بهزیسکتی  بکر  مثبکت  تکثییرات  بکر  عالوه هیجان تنظیم

درمککان طککوالنی  .اسککت ذهنککی روان بهزیسککتی اسککت، مشکککل دچککار بیمککاران مبککتال بککه ام اس  در كککه متغیرهککایی جملککه از

 شکناختی  روان بهزیسکتی  نظکر  ازباعکث شکده    شکوند،  مکی  روه روبک  آنكکه زنکان مبکتال بکا     ام اس و عوار  ناشی از بیمکاری  

 (.  0 رحمانی، طالی پسند،)زنان سالم  رار بگیرند از تری پایین سطح در

در پککژوهش دریافتنککد كککه رابطککه ی روشککنی بککین تجربککه ی حککواد  منفککی،      (  00 )كککراو و اسککپینهاون گارنفسکککی، 

نتککایج پککژوهش آنهککا نشککان داد كککه  . راهبردهککای تنظککیم هیجککان و آسککیب هککای روانککی و مشکککالت هیجککانی وجککود دارد  

زنککدگی تککاییر مککی  اسککتفاده از برخککی راهبردهککای تنظککیم شککناختی هیجککان، روی تجربککه ی هککر فککرد از حککواد  منفککی    

 .گذارد

بککا ام اس بیمککاران مبککتال بککه  یذهنکک یسککتیبهز و جککانیه میتنظکک یراهبردهککامقایسککه   بککا توجککه بککه مطالککب مطککرح شککده، 

 بیآسکک بککا جککانیه میتنظکک راهبردهککای روابکک  نککهیزم در ادییککز پژوهشککهای هرچنککد .افککراد سککالم ضککروری خواهککد بککود 

 مکورد  ام اس از جملکه   ،دارای بیماریهکای مکزمن   گروههکای  در راهبردهکا  نیک ا نقکش  یولک  اسکت،  شکده  انجکام  یروانک  یشناس

 بیآسک  بکا  جکان یه یشکناخت  میتنظک  راهبردهکای  نیبک  موجکود  روابک   بکه  تیک عنا بکا  ت،یک نها در. اسکت  نگرفتکه   کرار ی بررس

 نقککش یبررسکک عککدم جککان،یه یشککناخت میتنظکک راهبردهککای یگسککتردگ ،و بهزیسککتی ذهنککی یروانکک سککالمت و یشناسکک

 میتنظکک یراهبردهککا سککهیمقاپککژوهش حاضککر بککا هککدف  ،ام اسبیمککاران مبککتال بککه  در جککانیه یشککناخت میتنظکک راهبردهککای

 . انجام گرفت سالم زنان با ام اس به مبتال زنان در یذهن یستیبهز  و جانیه

 

 روش

ام اس  بکه  مبکتال  زنکان  از نفکر  57كکه در طکی آن    .و از نکوع مقطعکی اسکت     یا سکه یمقا – یعلک  طکرح مطالعه حاضر از نوع  

 .دندیگرد سهیمقا بودند؛ شده انتخاب دسترس در یریگ نمونه روش با سالم زنان از نفر 57 با
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 شرکت کنندگان

 كکه  بودنکد  تهکران  شکهر  میمقک 17   درسکال  كکه  ام اس  بکه  مبکتال  زنکان  هیک كل مطالعکه،  مکورد  ی جامعکه  حاضر پژوهش در

روش نمونککه گیککری . دهککد یمکک لیتشککک بودنککد كککرده مراجعککه تهککراناسککتان انجمککن حمایککت از بیمککاران مبککتال بککه ام اس 

بککرای هککر  ( n=75)نفککر 70 نمونککه آمککاری مشککتمل بککر   . مککی باشککد ( هدفنمنککد)تصککادفینککوع غیر درایککن پککژوهش از 

نککوع  ایککن پککژوهش از  در زنککان سککالم نیککز   روش نمونککه گیککری . مککی باشککد ( ام اس سککالم و بیمککار مبککتال بککه   )گککروه

  .می باشد( هدفنمند)تصادفیغیر

 اندازه گیریابزارهای 

 پرسشنامه مشخصات فردی .1

پرسشککنامه مشخصککات فککردی بادلیککل تککثییر گککذاربودن عوامککل زمینککه ای وخصوصککیات زیسککت شککناختی برحککاالت خلقککی   

ایکن پرسشکنامه سکواالتی مشکتمل برسکن، تحصکیالت،       .مددجویان، پرسشکنامه محقکق سکاخته مشخصکات فکردی تهیکه شکد       

 . لکل و سیگار توس  بیمار بودهای انجام شده تا به حال، مصرف ا درمان، ام اس سن ابتالب بهوضعیت ا تصادی، 

 (1001گارنفسکی، )پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان . 

 بعکد  افکراد  تفککر  ارزیکابی نحکو    منظکور  بکه  را آن(  00 )همککاران  و گارنفسککی  كکه  هیجکان  تنظکیم شکناختی   پرسشنامه

 كکه  اسکت  عبکارت     دارای پرسشکنامه  ایکن . انکد ابکداع كکرده   زنکدگی   زایاسکترس  یکا  كننکده تهدیکد  یرخکدادها  تجربة از

 پرسشکنامه  .دارد  کرار ( همیشکه  7 تکا  هرگکز  )از ایدامنکه  در لیککرت،  بنکدی مقیکاس درجکه   براسکاس  آن بکه  ی پاس نحوه 

 از خکا   راهبکردی  بکه منزلکة   یکك  هکر  كکه  دهنکد مکی  تشککیل  را هکم  از متمکایز  مقیکاس  خکرده  1 مفهکومی  نظکر  از

بکا اسکتفاده    "كکل "،"منفکی "و "مثبکت  "پایکایی راهبردهکای   .اسکت  عبکارت  4 دارای و هیجکان  تنظکیم  شکناختی  راهبردهکای 

 (. 00  همککاران،  و گارنفسککی )بکه دسکت آمکده اسکت     0/93، 0/87، 0/91از ضکریب آلفکای كرونبکاه بکه ترتیکب برابکر      

 بکا  سکال،  7  تکا  7  هکای آزمکودنی  از متشککل  اینمونکه  ، در( 1  )یوسکفی  را ایرانکی  فرهنکو  در پرسشکنامه  پایکایی 

 . است كرده گزارش 0/82برابر  "كل "كرونباه برای  آلفای ضریب از استفاده

 پرسشنامه بهزیستی ذهنی . 

 میکزان  كکه  اسکت  سکوال  39 دارای پرسشکنامه  ایکن  .اسکت ( 0 0 )همککاران  و مولکوی  توسک   ذهنکی  بهزیسکتی  پرسشکنامه 

 بکه  توجکه  بکا  پرسشکنامه  ایکن  محتکوایی  روایکی  مکی باشکد   مقیکاس  زیکر  دارای چهکار  و كنکد  مکی  بکرآورد  را ذهنکی  بهزیستی

 شکده  تثییکد  شناسکی  روان اسکاتید  از برخکی  تثییکد  پایکه  بکر  گکردآوری سکواالت،   بکرای  معتبکر  هکای  پرسشکنامه  از اسکتفاده 

مکی   0/ 1بکا   برابکر  سکواالت  كکل  درونکی  همکاهنگی  شکاخص  عنکوان  بکه  كرونبکاه  آلفکای  ضکریب  پایکایی،  بررسکی  در .اسکت 

 .باشد

  پژوهش یاجرا روش

انجمکن بیمکاران حمایکت از مبکتال بکه ام       یسکو  از موافقکت  اخکذ  و دانشکگاه  طکرف  از مجکوز  افکت یدر از پس حاضر قیدرتحق

 یحاتیتوضکک سککپس و شککدند انتخککاب نمونککه افککراد. بککه ایککن انجمککن مراجعککه مککی كردنککد كککهام اس  بککه مبککتال زنککان از ،اس

 نمونکه   بصکورت  افکراد  پکژوهش  در شکركت  بکر  یمبنک  هکا آن یكتبک   موافقکت  اخکذ  از پکس .  شکد  داده هکا آن بکه  قیتحق درمورد

 تیک جمع مشخصکات  یهکا  پرسشکنامه  كننکدگان  شکركت  ی هیک كل گرفتنکد   کرار  مطالعکه  مکورد  گکروه  در دسکترس  در یریگ

. نمودنکککد لیکککتکم را یذهنککک یسکککتیبهز و یگارنفسکککک جکککانیه یشکککناخت میتنظککک یراهبردهکککا پرسشکککنامه ،یشکککناخت

 تکذكر  هکا آن بکه  و كکرد  لیک تکم را هکا  پرسشکنامه  آرام یطک یمح در یآزمکودن . اسکت  آمکده  هکا  پرسشکنامه  در اجرا دستورالعمل

 . دهند پاس  سؤاالت همه به سپس و مطالعه را سؤاالت هیكل حتماً كه شد داده
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 یافته ها

نفککر نیککز زنککان  57نفککر زنککان سککالم و  57نفککر،  70 از كککل نمونککه آمککاری یافتککه هککای آمککار توصککیفی نشککان مککی دهککد كککه 

سککال،  0 تککا    درصککد  1 /50سککال،  7 تککا  0 درصککد در گککروه سککنی  0/5 بودنککد كککه از ایککن تعککداد ام اس مبککتال بککه 

درصککد متاهککل،  0/57 درصککد مجککرد،   /50. سککال بکه بککاال بودنککد    درصککد نیککز  1 /50سککال و  7 تککا    درصکد   7 /0 

درصککد دارای تحصککیالت راهنمککایی و      /0 از ایککن تعککداد   .صککد نیککز بیککوه بودنککد   در  /50درصککد مطلقککه و   1 /0 

بککرای آزمککون فرضککیه مککورد نظککر بککا توجککه بککه تعککداد   .درصککد نیککز دارای تحصککیالت دانشککگاهی بودنککد 1 /50متوسککطه و 

و زنککان سککالم از آزمککون تحلیککل   ام اس متغیرهککای مربککود بککه راهبردهککای تنظککیم هیجککان در دو گککروه زنککان مبککتال بککه   

 .استفاده می شود (Manova)واریانس چند متغیره 

 نمرات راهبردهای تنظیم هیجان به تفکیك گروهآماره های توصیفی مربود به :  جدول 

میانگی تعداد متغیر

 ن

انحراف 

 استاندارد

5710.111.51 سالم مالمت خویش

5715.711.52 بیمار

5710.771.17 سالم پذیرش

5711.071.55 بیمار

5710.551.71 سالم نشخوارگری

5715.151.02 بیمار

5715.511.51 سالم تمرکز مجدد مثبت

572.211.01 بیمار

5715.111.22 سالم تمرکز مجدد بر برنامه ریزی

572.001.05 بیمار

5711.551.55 سالم ارزیابی مجدد مثبت

572.751.50 بیمار

5711.251.52 سالم دیدگاه گیری

572.151.11 بیمار

5711.001.51 سالم فاجعه سازی

5711.221.12 بیمار

5710.001.71 سالم مالمت دیگران

5711.121.52 بیمار

در دو گککروه مککی  ( راهبردهککای تنظککیم هیجککان)چککون هککدف مقایسککه میککانگین چنککد گککروه نمککره از متغیرهککای وابسککته   

كکه  بکل از انجکام ایکن آزمکون      شکده اسکت   اسکتفاده  ( Mancova)باشد، بنابراین از آزمکون تحلیکل واریکانس چنکد متغیکری     

كوواریکانس دو گکروه بکا اسکتفاده از آزمکون بکاكس بررسکی         -هکای واریکانس  هکا را مبنکی بکر تسکاوی مکاتریس     پیش فر  آن

مکی   0/  اسکت كکه چکون مقکدار سکطح معنکی داری ایکن آزمکون برابکر          با توجه به نتایج آزمکون بکاكس مشکخص    .می كنیم

اسکت، بنکابراین مکی تکوان نتیجکه گرفکت كکه ایکن پکیش فکر             07/0باشد و این مقدار بیشتر از سکطح معنکی داری مکال     

كوواریکانس دو گکروه از    -، تسکاوی مکاتریس واریکانس   بکه عبکارت دیگکر   . نوا رعایکت شکده اسکت   جهت انجام آزمون تحلیکل مکا  
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كوواریکانس تفکاوت معنکی داری بکا هکم       -ر راهبردهای تنظیم هیجکان بر کرار اسکت و دو گکروه از نظکر مکاتریس واریکانس       نظ

 .ندارند

 نتایج آزمون لوین مبنی بر پیش فر  تساوی واریانس های دو گروه از نظر راهبردهای تنظیم هیجان:  جدول

 

 باشکد،  مکی  07/0 از بزرگتکر  جکان یه میتنظک  یراهبردهکا  در آمکده  بدست معناداری سطح چون كه دهد می نشان آزمون این نتایج

 ندارند گریکدی با داری معنی تفاوت وابسته، یمتغیرها نمرات در واریانس نظر از گروه دو بنابراین

 كوواریانس چند متغیری در راهبردهای تنظیم هیجاننتایج آزمون تحلیل :  جدول

 ویلکز المبدا ()معناداریضریب  شاخص

 12/0 0001/0 50.27 مقدار

اطمینکان  مکی تکوان بکه طکور كلکی گفکت         11/0مکی باشکد بنکابراین بکا      0/ 0كمتکر از  ( 0/ 000)چون سکطح معنکی داری   

تحلیککل هککر یککك از متغیرهککای  . كککه بککین دو گککروه از نظککر راهبردهککای تنظککیم هیجککان تفککاوت معنککی داری وجککود دارد   

بکر تعکداد متغیرهککای   ( 07/0)كککه از تقسکیم آلفکا   ( 007/0)وابسکته بکه تنهکایی، بکا اسککتفاده از آلفکای میکزان شکده بنفرونکی         

و زنککان سککالم در متغیرهککای ام اس بککه دسککت آمککده اسککت، نشککان داد كککه دو گککروه زنککان مبککتال بککه    ( متغیککر 1) وابسککته

زیکرا سکطح معنکی داری بکه دسکت آمکده كمتکر از مقکدار         . راهبردهای تنظیم هیجکان بکا یککدیگر اخکتالف معنکی دار دارنکد      

همچنککین مقایسککه میککانگین بککین نمککرات راهبردهککای تنظککیم هیجککان در دو گککروه نشککان مککی   . شککدمککی با 007/0مککال  

نمککرات بککاالتری را در راهبردهککای مالمککت خککویش، پککذیرش، نشککخوارگری، فاجعککه  ام اس دهککد كککه گککروه زنککان مبککتال بککه 

 (P)سطح معناداری  درجه آزای  درجه آزادی  متغیر

7/0 1   0/ 0 مالمت خویش

 0/0 1    7/0  پذیرش

 7/0 1     /1  نشخوارگری

0/  1    /   تمركز مجدد مثبت

 0/ 11    005/0 تمركز مجدد بر برنامه ریزی

 175/0    0/   ارزیابی مجدد مثبت

 0/  1    0/   دیدگاه گیری

 5/0 1    7/0  فاجعه سازی

 1/0 1    0/   دیگرانمالمت 
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نمککرات راهبردهککای در مقابککل مقایسککه میککانگین بککین . سککازی و مالمککت دیگککران نسککبت بککه زنککان سککالم كسککب كککرده انککد 

تنظیم هیجان در دو گروه نشکان مکی دهکد كکه گکروه زنکان سکالم نمکرات بکاالتری را در راهبردهکای تمركکز مجکدد مثبکت،              

 .كسب كرده اندام اس تمركز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاه گیری نسبت به زنان مبتال به 

 بهزیستی ذهنی به تفکیك گروه نمراتآماره های توصیفی مربود به :  جدول 

 شاخص آماری

 گروه
انحراف استانداردمیانگین تعداد

خطای استاندارد 

میانگین

 بهزیستی ذهنی

 (نمره كل)

  .0  .  5777.0زنان سالم

0.10 1. 5.55 57زنان بیمار

 

و سکالم بکا توجکه بکه اینککه  صکد مقایسکه دو گکروه         ام اس برای مقایسه نمرات بهزیستی ذهنی بکه تفکیکك زنکان مبکتال بکه      

مسککتقل فرضککیه مککورد نظککر را  tداریککم بککا اسککتفاده از آزمککون مقایسککه ( نمککره كککل)متفککاوت را در نمککرات بهزیسککتی ذهنککی

میکزان بهزیسکتی ذهنکی در گکروه     میکانگین نمکرات    اسکتنباد مکی شکود    7 - طکور كکه از جکدول     همکان . آزمون می كنیم

حکال در ادامککه بککه بررسککی معنککی داری ایککن تفککاوت  . اسککت( 5 /55)ام اس بیشککتر از زنککان مبککتال بککه ( 77/ 0)زنکان سککالم  

 .پرداخته می شود

 نمرات بهزیستی ذهنی در دو گروهمستقل میانگین  tنتایج آزمون :  7جدول

 متغیر

 آزمون لوین
t 

 مستقل
درجههههه 

 آزادی
 معناداریسطح 

F 
معنههادار

 ی

نمهره  )بهزیستی ذهنی 

 (کل
0.12 0.10 11/12 112 0.0001 

 

نشککان مککی دهککد كککه بککا توجککه بککه ایککن كککه مقککدار سککطح معنککی داری آزمککون لککوین جهککت    7شککماره جککدول  

اطمینکان گفتکه مکی شکود كکه       17/0اسکت، بنکابراین بکا     07/0بررسی تسکاوی واریکانس هکا بیشکتر از ضکریب مکال  یعنکی        

هنکی، جهکت   دو گروه از نظر واریکانس برابکر هسکتند و پکیش فکر  تسکاوی واریکانس هکای دو گکروه، در متغیکر بهزیسکتی ذ           

بکه دسکت آمکده      tمسکتقل نشکان مکی دهکد از آنجکا كکه مقکدار         tهمان گونه كکه نتکایج آزمکون    . رعایت گشته است  tآزمون

جککدول بزرگتککر اسککت و همچنککین از آنجککا كککه    t، در متغیککر بهزیسککتی ذهنککی از مقککدار   1  بککا درجککه آزادی ( 1 /  )

درصککد  11، بنککابراین بککا اسککت 0/ 0نککی داری مککال  كککوچکتر از سککطح مع 0/ 000سککطح معنککی داری بککه دسککت آمککده  

اطمینان می توان گفت كکه تفکاوت مشکاهده شکده بکین میکانگین نمکرات میکزان بهزیسکتی ذهنکی در دو گکروه زنکان مبکتال              
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همچنکین مقایسکه میکانگین نمکرات نیکز نشکان مکی دهکد كکه میکزان بهزیسکتی            . و زنان سالم معنی دار مکی باشکد  ام اس به 

 . است( 5 /55)ام اس بیشتر از زنان مبتال به ( 77/ 0)ذهنی در گروه زنان سالم 

 گیری نتیجه و بحث

نمکرات   سکالم  زنکان  مقایسکه  دراس ام  بکه  مبکتال  زنکان  گکروه  دو كکه  داد نشکان  متغیکره  چنکد  واریکانس  تحلیکل  آزمون نتایج

باالتری را در راهبردهکای مالمکت خکویش، پکذیرش، نشکخوارگری، فاجعکه سکازی و مالمکت دیگکران نسکبت بکه زنکان سکالم              

در مقابککل مقایسککه میککانگین بککین نمککرات راهبردهککای تنظککیم هیجککان در دو گککروه نشککان مککی دهککد كککه . كسککب كککرده انککد

مثبکت، تمركکز مجکدد بکر برنامکه ریکزی، ارزیکابی مجکدد         گروه زنکان سکالم نمکرات بکاالتری را در راهبردهکای تمركکز مجکدد        

نتکایج پکزوهش حاضکر بکا نتکایج پکژوهش هکای        .كسکب كکرده انکد    ام اسمثبت و دیکدگاه گیکری نسکبت بکه زنکان مبکتال بکه        

، (005 ) آكرومونککت، وندرلینککدن  ،(001 )آلککن بتککز، گککالن و ( 10  )، حمککزه و همکککاران (  0 )الیزابککت و همکککاران 

هکا و رفتارهکا  ویکاً بکه     در تبیکین ایکن یافتکه هکا مکی تکوان گفکت كکه هیجکان         .همسکو مکی باشکد   ( 005 )موریس و واتسکون 

یکدیگر وابسکته انکد و بکر همکین اسکاس هیجکان هکای شکدید تکر اغلکب بکه واكکنش هکای رفتکاری افراطکی تکر منجکر مکی                   

. كنتکرل ناپکذیر در گیرنکد   بالطبی بسکیاری از افکرادی كکه درگیکر احسکاس هکای نکاتوان سکاز هسکتند، بکا رفتکار هکای             . شوند

افرادی كکه تحکت تکثییر هیجکان هکای نکاتوان سکاز هسکتند، اغلکب و تکی دچکار خشکم، افسکردگی یکا اضکطراب مکی شکوند،                  

آن هککا در چنککین مککوا عی بککه رفتارهککایی ماننککد آسککیب زدن بککه    . دسککت بککه رفتارهککای خککود آسککیب رسککان مککی زننککد   

 در زا تککنش رویککدادهای تجربککه. ات الکلککی پنککاه مککی برنککدخویشککتن، پرخککوری، كککم خککوری، مصککرف مککواد مخککدر و مشککروب

 ایکر  بکه  توجکه  بکا  و شکده  و افسکردگی  اضکطراب  خشکم،  چکون  منفکی  هیجانکات  ایجکاد  بکه  منجر ،مبتال به ام اسزنان  زندگی

 ایککن بککه مسککتعد ابککتال هککاآن ،(پککذیری آسککیب-اسککترس فرضککیه طبککق)ایمنککی روی سیسککتم بککر اسککترس كننککده تضککعیی

كککه در ایککن زنککان راهبردهککای نامناسککب تنظککیم هیجککان بیشککتر  شککوندفیزیولککوكیکی مککی ایککرات و روانککی منشککث بککا بیمککاری

 مکنطقش  و برعقکل  فکرد  احساسکات  كکه  شکود  مکی  باعکث  هیجانکات،  تنظکیم  عکدم توانکایی  ، تبیینی دیگر به. دیده می شود

در  فکرد  زیکرا . دنبکال داشکته باشکد   و مکی توانکد پیامکدهای منفکی از جملکه افسکردگی و اضکطراب  را بکه          باشکد  داشکته  غلبه

 پکذیری  تحریکك  جملکه  از و عکواملی  شکده  مشککل  منطقکی، دچکار   هکای حکل  راه بکه  توجکه  بکدون  مختلکی  هکای مو عیکت 

از یکك نظکر،   . ایکن بیمکاران مکی شکود    باعکث ایجکاد افسکردگی، اضکطراب در     آینکده مکبهم،   اتفا کات بیرونکی،   به نسبت شدید

شککخص و اخککتالالت روان شککناختی ماننککد اضککطراب، نگرانککی و افسککردگی را    راهبردهککای تنظککیم هیجککان، ارتبککاد بککین   

نتککایج . در وا ککی ایککن راهبردهککا، در ارتبککاد  بککین آن دو بککه عنککوان یککك میککانجی عمککل مککی كننککد   . تعککدیل مککی كننککد 

نشککان مککی دهککد كککه بککا بهبککود راهبردهککای تنظککیم هیجککان، ارتبککاد بککین افککراد و   (   0 )مطالعککات الیزابککت و همکککاران

بکه عنکوان فکر اینکد تغییکر       (متغیکر شکناختی  )تنظکیم هیجکان   از نظکری دیگکر،  . اختالالت روانی و جسکمی كکاهش مکی یابکد    

رفتکار و نگرشکی كکه هکر      بکر  تکوان دریافکت  كکه تنظکیم هیجکان     ییرمی گذارد، درنتیجکه مکی  ثبرمتغیرهای شناختی تهیجان 

راهبردهککای   ام اس بککه طککوری كککه زنککان مبککتال بککه . ایرگککذار مککی باشککد فککرد نسککبت بککه جسککم خککود و اطرافیککانش دارد، 

آگککاهی كمتککری از هیجانککات خککود را نسککبت بککه زنککان سککالم  دارنککد كککه   و  تنظککیم هیجککان ناكارامککد را تجربککه مککی كننککد

استفاده از ایکن راهبردهکای ناكارامکد در بلنکد مکدت خطکرات جبکران ناپکذیری را در رشکد وحفکا بیمکاری هکای روانکی بکه               

نشککان مککی دهککد كککه بککا آمککوزش    (  00 )هککای كلککین و بلیمپیککد و  پککژوهش (001 آلککن،  ز، گککالن وبتکک)همککراه دارد

 در ذهنکی،  از نظکر بهزیسکتی   . دهکد راهبردهای تنظکیم هیجکان كارامکد، اخکتالالت روانکی و جسکمی بیمکاران را كکاهش مکی         

نتککایج پککژوهش حاضککر بککا نتککایج پککژوهش هککای مککك كالیککن و   .دارد وجککود تفککاوت سککالم زنککان بککاام اس  بککه مبککتال زنککان

در .همسکککو مکککی باشکککد(   0 )، سککجادیان و همککککاران (001 )، درویشکککی( 00 )، ریکککی و همککککران( 00 )همکککاران 

 از افککراد در  حیککات، تهدیدكننککده بککدخیم داشککتن بیمککاری از یککافتن تببککین نتککایج مککی تککوان اذعککان كککرد كککه آگککاهی  

بیماریهکای مکزمن از    میکان  تنگکاتنگی  رابطکه  داده اسکت  نشکان  متعکددی  تحقیقکات  كکه  طکوری  بکه . مکی كنکد   زندگی تغییر

 ناهمککاهنگی و تعککادل عککدم سککبببیمککاری ام اس   از ناشککی هککایبحککران. دارد روانشککناختی وجککود حککاالت و جملککه ام اس

 بهزیسککتی سککازه .اسککت و ناامیککدی یککثس حککس بیمککار دوره بککرای ایککن در حالککت بیشککترین .مککی شککود روان و جسککم فکککر،
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 بکر  تسکل   و خودمختکاری  خکود،  شخصکی، پکذیرش   رشکد  دیگکران،  بکا  مثبکت  رابطکه  هدفمنکد،  عامل؛ زنکدگی  شش از ذهنی

 بکه  كکه  نمکی شکود؛ بکه طکوری     تعریکی  نداشکتن بیمکاری   عنکوان  بکه  سکالمتی  شکاخص  منظر، این از. تشکیل می شود محی 

 سکازش یکافتگی،   ماننکد  هکایی ویژگکی  بنکابراین   .مکی شکود   تثكیکد  "بکودن  خکوب "بکر   "بکودن  بیمکار  یکا  بکد  "تثكید بر  جای

و  ریککی)ذهنککی اسککت بهزیسککتی و نشککان دهنککده سککالمتی دسککت ایککن از مثبتککی هککایویژگککی و خککود اعتمککاد بککه شککادمانی،

  .( 00 همکاران، 

منظککور از محککدودیت هککای پککژوهش، محککدودیت هککای روش شککناختی خاصککی اسککت كککه محقککق بککا اسککتدالل و توجیککه     

مناسکب بکه آن مبککادرت ورزیکده اسکت عککالوه بکر ایکن اشکاره بککه ایکن محکدودیت هککا حکاكی از ضکعی و نارسککایی در            علمکی  

رونککد پککژوهش و تردیککد بککر یافتککه هککای آن نیسککت؛ بلکککه اشککاره بککه توجیککه سککودمندی هککای  روش شککناختی اسککت كککه    

دودیت هکای پکژوهش حاضکر كکه     در اینجکا بکه محک   . محقق در مرحله تدوین طرح پژوهش نیکز بکه آن هکا وا کی بکوده اسکت      

در ایککن پککژوهش، بککا انتخککاب آزمککودنی هککا از میککان :گسککتره تعمککیم نتککایج را تحککت تککاییر  ککرار مککی دهککد، اشککاره مککی شککود

جامعه زنکان، متغیکر جکنس كنتکرل شکده اسکت؛ بنکابراین یافتکه هکای ایکن مطالعکه ممککن اسکت  ابکل تعمکیم بکه جامعکه                  

جمکی آوری شکده كکه هماننکد تمکامی پکژوهش        گزارشکی  خکود  ابزارهکای  سکیله  داده های پژوهش حاضکر بکه و  .مردان نباشد

لکذا  ابلیکت تعمکیم دهکی بکه كکل افکراد جامعکه          . های گذشته نگر، پاس  آزمکودنی هکا ممککن اسکت دارای سکوگیری باشکد      

ه روش پکژوهش حاضکر پکس رویککدادی از نکوع علقکی ک مقایسککه ای  بکوده اسکت، امکا ایککن بکدین معنکی نیسکت كکک            .  را نکدارد 

 .ارتباد به دست آمده بین متغیرها از نوع رواب  علت و معلولی باشد

براساس نتکایج بکه دسکت آمکده از ایکن پکژوهش، راهبردهکای تنظکیم هیجکان ناكارامکد، بهزیسکتی ذهنکی پکایین بکه عنکوان                

عواملی شناسایی شدند كه مکی تواننکد زمینکه سکاز مناسکبی بکرای شککل گیکری انکواع اخکتالالت روانکی در زنکان مبکتال بکه               

ان و پکایین بکودن سکن ابکتال نسکبت بکه كشکورهای دیگکر،         در ایکر  بیمکاری با توجکه بکه شکیوع بکاالی ایکن نکوع       . باشدام اس 

 زنککان شناسککایی و غربکالگری  حاضککر پکژوهش  نتککایج بکه  توجککه بککا.  :شکود بککرای پیشکگیری نککوع دوم و سکوم    پیشکنهاد مککی  

 پیشکگیری  جهکت  توانکد  مکی  نیکز  روانشکناس  بکه  آنهکا  ارجکاع  درمکان  و تشکخیص  اولیکه  مراحکل  در روانکی  اختالالت به مبتال

طککور مککداخالت  آمککوزش راهبردهککای تنظککیم هیجککان و همککین   .  .باشککد مککویر گککروه ایککن روانککی مشکککالت كککاهش و

بررسککی متغیککر هککای .   ام اسروانشککناختی بککرای بککاال بککردن امیککد و بهزیسککتی ذهنککی بککه شککیوه گروهککی در مبتالیککان بککه 

ام در جامعککه مککردان مبککتال بککه  باورهککای فککرا شککناختی و راهبردهککای تنظککیم هیجککان كارامککد و ناكارامککد، بهزیسککتی ذهنککی

 اس 
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