
 78-90/ 1396 آبانر و مه/ 4، شماره 19پزشکی شهرکرد/ دوره مجله دانشگاه علوم 

 مقاله پژوهشی

 E-mail: e_salimi84@yahoo.com ،09183670772تلفن:  -مشاوره خانواده گروه -تهران یینشگاه عالمه طباطبادا -تهران: نویسنده مسئول*

78 
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 مقدمه:
 (Multiple sclerosiss= MS) مولتيپل اسكلروزيس

 کيترومات ريعامل غو  یاختالالت عصب نيتر عيشااز  یكي

 یماريب کي ام اس(. 1باشد ) یمدر اکثر کشورها  یناتوان

شده،  یمرکز یعصب یها سلولمزمن بوده که منجر به زوال 

 یها تيمحدودو منجر به  شود یماغلب در افراد جوان ظاهر 

 (.2) گردد یم مارانيدر ب یروان یو عوارض جانب یكيزيف

  ه نظراما ب ؛ستيمشخص ن یماريب نيا علت

در   نيليم  ژن یآنت  یها سميمكانفعال شدن  رسد که یم

چون   یبا عالئم ام اسباشد.   ليدخ  یماريب جاديا

 يینايب  اختالل ،یهماهنگ  قدرت اضطراب، ضعف، کاهش  

و کاهش  یديناام ،یمانند افسردگ  یروان  راتييو تغ 

 (.3) کند یم قدرت حل مشكل بروز

 چكيده:
که  کنند میرا تجربه  یمتعدد یمشکالت روان ،یکیزيعالوه بر مسائل ف اس  امافراد مبتال به  زمينه و هدف:

راهبردهای تنظيم هيجانی و بهزیستی  سهیهدف پژوهش حاضر، مقا .شود میدشوارتر  ها آن یبرا یزندگ طیشرا
 مبتال بود. ريو افراد غ اس  امتال به مب مارانيب شناختی روان

پژوهش شامل کليه بيماران مبتال  نیاست. جامعه آماری ا ای مقایسه -یلپژوهش حاضر از نوع ع :یبررس روش
 یتصادف صورت به مارانينفر از آن ب 30 که باشد می و عضو انجمن ام اس شهر تهران نايس مارستانيب اس  امبه 

  گيری نمونه صورت به ها آن زا 30بتال شامل افراد سالم همان منطقه بودند که م ريانتخاب شدند. جامعه غ
همگن شدند. ابزار گردآوری  اس  امو سن با گروه مبتال به  التيسطح تحص ت،يجنس ازنظر در دسترس انتخاب و

دو گروه  سهیریف بود. جهت مقا شناختی روانو پرسشنامه بهزیستی  CERQاطالعات پرسشنامه تنظيم هيجانی 
از آزمون  شناختی روانبه لحاظ نمره تنظيم هيجان و بهزیستی  یعاد فرادو ا سیاسکلروز پليمبتال به مولت مارانيب

 .دیتحليل واریانس چند متغيره استفاده گرد
ال به از افراد مبت شتريب یداری معن طور به یدر افراد عاد شناختی روانبهزیستی  های لفهوم نتایج، اساس بر :ها افتهی

MS همچنين بين دو گروه افراد مبتال به  ؛بودMS تنظيم هيجانی نيز تفاوت  های لفهوم ازلحاظ یو افراد عاد 
 دار وجود داشت.ی معن
 رشیپذ ازلحاظ یو افراد عاد MSبين دو گروه افراد مبتال به  ،دهد میپژوهش حاضر نشان  جینتا :یريگ جهينت

دار ی تفاوت معن طيو تسلط بر مح گرانیارتباط مثبت با د ،یدر زندگ یهدفمند ،یرشد فرد ،خودمختاریخود، 
 است. MSمبتال به  داز افرا شتريب یداری معن طور به یدر افراد عاد شده یاد های لفهوموجود دارد. 

 
 .شناختی روانهيجان، بهزیستی  تنظيم ،سیاسکلروز پليمولت کليدی: یها واژه



 محمد عمو ميرزا و همکاران                                                      مولتيپل اسکلروزيسراهبرد تنظيم هيجانی و بهزيستی در افراد 

79 

 دهد یمنشان  MSاطالعات اطلس  نيدتريجد

 1000000در  33در جهان  یماريب نيا وعيش زانيکه م

(. 4،5آن در کشور ما متوسط است ) وعينفر بوده و ش

شخص مبتال  یدر تمام جوانب زندگ ام اس یماريب

 سياسكلروز پليلتوافراد مبتال به م. (6است ) رگذاريتأث

را  یعاطف ،یشناخت ،یكيزياز اختالالت ف یعيوس فيط

 یطورکل به یزندگ تيفيک جهيدرنتو  کنند یم تجربه

احساس  یسو بهشخص را  .(7،8کند ) یم دايکاهش پ

 (.9دهد ) یمبه خود سوق  نانيو اطم یستگيعدم شا

ديرباز دانشمندان و فالسفه بر اين عقيده  از

 یها بيآسکه بين بيماری جسمانی و  اند بوده

 یها حوزهوجود دارد.  هيدوسو یا رابطه شناختی روان

 یشناس یمنياشناسی سالمت، به نام  جديد در روان نسبتاً

که چگونه  پردازد یمروانی عصبی، به اين موضوع 

تغيير داده و خطر  رادستگاه ايمنی  شناختی روانعوامل 

. موارد متعددی وجود دهند یابتال به بيماری را افزايش م

افسردگی، درماندگی، نااميدی و  دهد یداردکه نشان م

زندگی با تغيير ايمنی در افراد  یزا تنشدادهای روي

 (.10) شوند یمموجب بيماری 

 رو روبه یمتعدد یبا مشكالت روان ام اس افراد

بر  صرفاً ام اس یمارياقدامات در ب نيشترياما ب ،هستند

مسائل  نيبنابرا؛ تمرکز دارد یماريب نيا یكيزيف عالئم

 عالئمازه که به همان اند تر گسترده طور به ديبا یعاطف

توسط  شود یمشناخته  تيبه رسم یماريب نيا یحرکت

 راتيي(. تغ11) رديقرار گ یابيپزشكان مورد بحث و ارز

  به مبتالافراد  شناختی روان یها یژگيودر  شده جاديا

 راتيياز تغ یممكن است ناش نكهيعالوه بر ا ام اس

در ساختار مغز باشد، ممكن  شده جاديا یكينورولوژ

 ام اسباشد که  یمتعدد یها چالش از یاشاست ن

و  یكيزيف یستيبهز یزا برا یدگيعامل تن کي عنوان به

 (.12) آورد یم به وجود ماريب شناختی روان

دشوار و ناکام  تيوضع ليبه دل ام اس مارانيب

 یروان یها یماريبخود، با اختالالت و  یماريکننده ب

 نيتر مهم ازجملهکه  کنند یمنرم  وپنجه دست یمتعدد

 ؛یافسردگ؛ اضطراب و یزندگ تيفي، کاهش کها آن

و رفاه  ی؛ مشكالت در نقش اجتماعیاختالل جنس

. (11-2،15) نام برد توان یمرا مبتال  مارانيبستگان ب

از  یناش یمقابله با مشكالت روان یازجمله راهكارها

 پليمولت یماريب یاختصاص طور بهمزمن و  یها یماريب

پژوهش  نيدر ا یبررس موردضوع که مو سياسكلروز

 یجانيه ميتنظ یها مهارت ايبه راهبردها  توان یماست، 

(Emotion Regulationو بهز )شناختی روان یستي 

(Psychological Well-being )جانيه  مي. تنظاشاره کرد 

 یاريبس  توجه مورد، شناختی روان  یرهاياز متغ  یكي  عنوان به 

ها  پژوهش  جينتا. (16-18)است   تهگرف قرار از پژوهشگران  

بر  ها جانيه ثروم  ميافراد در تنظ  تيظرف  اند که داده نشان 

 ريتأث  یفرد نيبو   یجسمان ،شناختی روان یشادمان

 (.19-21) گذارد یم

ه و همكاران نشان داد ک Phillipsپژوهش  جينتا

 ميرا در تنظ یشتريمشكالت ب ام اس به مبتالافراد 

 نيا که کنند یمنسبت به افراد سالم تجربه  یجانيه

 یزندگ تيفيک ام اسدر افراد  یجانيه ميمشكل تنظ

 جهينت توان یملذا  ؛(22) کند یم ینيب شيپرا  تر نييپا

 تيفيک شيمنجر به افزا ،یجانيه ميتنظ شيگرفت، افزا

 (.23) شود یم ام اس به المبتافراد  یزندگ

که علم  یتوجه سنت و تمرکز در مقابل

 داشته است، امروز به نظر یشناس بيآسبه  یشناس روان

 بهدر علوم وابسته  ديجد ميپارادا کي رسد که یم

در اخص  طور به یشناس روان دراعم و  طور به سالمت 

و   یسالمت  یتمرکز رو م،يپارادا نياست. در ا ظهور حال

 یستيبهز  تيماه  نييو تب  حيتوض زيو ن  یستيبهز

 تيفيک سياسكلروز پليلتو(. م21است )  شناختی روان
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 زيبه آن را ن انيمبتال شناختی روان یستيو بهز یزندگ

 (.2،24دهد ) یمقرار  ريتأثتحت 

انجام  همكارانو  یکه توسط دهنو یقيتحق در

 یستينشان داد که در همه ابعاد بهز جينتا ،شد

و بهنجار تفاوت  ام اس به مبتالافراد  نيب شناختی نروا

در  یداری . تفاوت معن(25) وجود دارد یداری معن

 افراد مبتال به  نيب تأهل تيو وضع تيارتباط با جنس

 التيتحص یاما افراد با سطح باال ؛نداشت وجود ام اس

 شناختی روان یستياز بهز ینمرات باالتر درمجموع

 یدر زندگ یو هدفمند گرانيد ، ارتباط مثبت بایکل

که در لهستان  یدر مطالعه بزرگ نيداشتند. همچن

 مارانيدر ب یزندگ تيفيکاهش ک جيصورت گرفت، نتا

 (.26داد )نشان  یعموم تيبا جمع سهيرا در مقا ام اس

 پليمولت مارانيب شيتوجه به روند رو به افزا با

 ،یرشناسيگ همهتوجه به مسائل  ران،يدر ا سياسكلروز

جهت  یماريب نيا شناختی روان یها لفهومو  یشناس سبب

است.  یضرور یماريبا ب شتريب یشناخت و سازگار

 یها در سال یماريب نيبه ا انيمبتال شيافزا رغم یعل

موضوع  نيبه ا یتوجه کم ام در کشور متأسفانه ر،ياخ

 نيدر ا شناختی روان  یها لفهوم تيشده است. اهم

 یها پژوهش رياخ یها در سال است که یتا حد یماريب

 یجانيه مي. تنظاند کردهحوزه تمرکز  نيا یرو یشتريب

با سالمت  رسد یمکه به نظر  است ها لفهوم نياز ا یكي

با  مارانيب یرابطه داشته و بر قدرت سازگار یروان

  یزندگ کي ایيبه مزا با توجهاثرگذار است.  شانيماريب

انشناسان از رو یخوب برای افراد جامعه، برخ

 تيفيک زانيم شيرا برای افزا  يیها روشتا  اند دهيکوش

کنند.  دايپ در افراد شناختی روان یستيو بهز یزندگ

در مواقع  هم  آنمناسب  یجانيه ميتنظ یداشتن راهبردها

به بهبود  تواند یمصعب العالج  یها یماريبچون  یبحران

 یبررس افراد کمک کند. شناختی روان یستيو بهز

به  تواند یم نهيزم نيدر ا یبا افراد عاد ماريوت افراد بتفا

 يیدرمانگران و پزشكان کمک کند که ضمن شناسا

به  مارانيب شناختی روان یستيدر بهز رگذاريتأثعناصر 

 تيفيک شيافزا یها راهکمک کرده و  ها آن یبهبود

و  جاناتيبه نقش ه با توجهرا هموار کنند.  ها آن یزندگ

در  شناختی روان یستيبهز ريتأثو  یر زندگد ها آنکنترل 

 نهيزم نيدر ا یپژوهش یافراد و وجود خالها یزندگ

هدف از پژوهش حاضر بررسی راهبردهای تنظيم 

 تيپلمول به مبتالدر افراد  شناختی روان یستيو بهزهيجانی 

 است. مبتال ريغاسكلروزيس و افراد 

 

 بررسی: روش

 یا سهيمقا –یعل قاتيپژوهش حاضر در بخش تحق

، شامل ام اس به مبتال مارانيب ی. جامعه آمارباشد یم

و عضو  نايس مارستانيدر ب ام اس به مبتال مارانيب هيکل

مبتال شامل  ريجامعه غ .باشند یمتهران  ام اسانجمن 

همان منطقه در شهر تهران بودند. نمونه  افراد ساکن

 ام اس مبتال به مارينفر ب 30که  است نفر 60شامل  یآمار

 تهران ام اسعضو انجمن  ها آنبودند.  نايس مارستانيدر ب

 ستيو از ل یتصادف یريگ نمونه صورت بهکه  باشند یم

  صورت به مبتال ريانجمن انتخاب شدند. در گروه غ

شهر تهران انتخاب  کيمنطقه  نيدسترس از ساکندر

سطح  ت،يجنس ازنظر ها آننفر از  30شدند که 

 همگن شدند. ام اس به مبتالروه و سن با گ التيتحص

را  فير شناختی روان یستيپرسشنامه بهز. 1

. فرم (27طراحی نمود ) 1980( در سال Ryffريف )

 یها یبررسپرسش بود؛ ولی در  120اصلی دارای 

 18الی و وس 54الی، وس 84 تر کوتاه یها فرمبعدی 

 یها اسيمقالی نيز پيشنهاد گرديد. روايی و پايايی وس

متعددی مناسب  یها در پژوهش شناختی روانتی بهزيس

همسانی  Van Dierendonckگزارش گرديده است. 
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را  ها اسيمق( خرده Internal Consistency)درونی 

 90/0تا  77/0بين را  ها آنمناسب و آلفای کرونباخ 

همسانی درونی  Ryff و Schmutte .(28) يافته است

 90/0تا  82/0ن بيرا  شناختی روانبهزيستی  یها اسيمق

ديگری ريف  پژوهش. در (29) اند داده گزارش

 93/0تا  86/0را بين  ها اسيمقضريب همسانی درونی 

 نمونه  کي یبر رو اسيمق نيا رانييافته است. در ا

 یهمسان بيو در مورد آن ضر شده اجرا ینفر 321

 يیبازآزما بيو ضر 93/0تا  86/0 نيب ها اسيمق یدرون

تا  81/0 نيب ینفر 117نمونه  کي یهفته رو 6پس از 

همسانی درونی  نيهمچن ؛است آمده  دست  به 86/0

 89/0آزمون بين  نيا شناختی روانبهزيستی  یها اسيمق

به دست آمد. روايی نسخه فارسی پرسشنامه در  90/0تا 

  شده  گزارشمطلوب  همكارانو مطالعه بيانی 

 ناختیش روان. همبستگی فرم کوتاه پرسشنامه (30) بود

در  89/0تا  7/0( با مقياس اصلی از یالوس 18ريف )

 (.27،31نوسان است )

( CERQ) یجانيه یشناخت ميپرسشنامه تنظ. 2

 یابيارز منظور بهو همكاران  Garnefskiتوسط 

 یکه هر فرد بعد از تجربه رخدادها یشناخت یراهبردها

  ابداع برد یبه کار م یزندگ یها استرس اي دکنندهيتهد

عبارت است  36پرسشنامه شامل  ني. ا(32) است شده

 یبند درجه كرتيل اسيکه نحوه پاسخ به آن بر اساس مق

( قرار دارد. شهي)هم 5)هرگز( تا  1از  یا و در دامنه شده 

 کي هرکداماست که  اسيخرده مق 9شامل  اسيمق نيا

. کند یم یابيرا ارز یشناخت یراهبرد خاص از راهبردها

از با استفاده  یوسفيرا  یرانيا در فرهنگ پرسشنامه يیايپا

 .(33) گزارش کرده است 82/0کرونباخ،  یآلفا بيضر

 یراهبردها انيم یهمبستگ قياز طر زيپرسشنامه ن يیروا

پرسشنامه  و اضطراب یافسردگ اسيبا نمرات مق یمنف

 بيترت نيا به ؛ وشد یبررس یسالمت عموم یالوس 28

که هر دو  آمده  دست  به 37/0و  35/0برابر  یبيضرا

گر  وستهيدار بودند. پی معن P<0001/0در سطح  بيضر

 یها الوسابتدا  گريد یدر پژوهشبدی ع یدريو ح

 یابياعتبارترجمه و سپس  یآزمون را به زبان فارس

 دست  به يیايحاصل از اعتبار و پا جي. نتا(34) اند کرده

که  یقبل شده  انجام قاتيتحق جيبا نتا قيتحق نيدر ا آمده 

 دارد. ی، همخواناند دادهرا نشان  یمناسب يیاياعتبار و پا

 یاجرا منظور بهتهران  ام اسمراجعه به انجمن  با

و  یتصادف وهيبه ش ها یآزمودنپژوهش، پس از انتخاب 

از  نانيو اطم یمقدمات یانجمن، گفتگو ستيل یاز رو

 ها پرسشنامه ق،يتحق نيدر ا یهمكار یبرا ماريب ليتما

به علت مشكل  ماريقرار گرفت و اگر ب ها آن ارياخت در

توسط  االتوسنبود،  ها پرسشنامه ليمقادر به تك یجسم

ورود  اريتا پاسخ دهد. مع شد یمخوانده  یو یمحقق برا

پزشک  یگذار صي( تشخ1به پژوهش شامل:  مارانيب

 ی( دامنه سن2 س،ياسكلروز پليمولت یماريب نييتع یبرا

  گر،يد یم وجود اختالل بارز روان( عد3سال،  35-20

 اري. معپژوهششرکت در  یداوطلب برا تي( رضا4

( عدم ابتال به 1پژوهش شامل:  مبتال به ريورود افراد غ

( عدم 3 سال، 20-35 ی( دامنه سن2، ام اس یماريب

 یداوطلب برا تي( رضا4 ،یوجود اختالل بارز روان

اتاق در  کنندگان شرکت هيکل شرکت در پژوهش بود.

قرار گرفتند.  یبررس مورد یفرد صورت بهآرام و 

با بوده که  ام اسبيماران عضو انجمن  ههمچنين هم

مهارت زندگی ويژه  یها در کالسپژوهشگر  شرکت

 یآور جمعتوزيع و بعد از تكميل  ها پرسشنامهبيماران، 

انتخاب  یجلسه انجام شد. برا 6در گرديد که اين کار 

دسترس در همان در صورت بهر گروه سالم و به هنجا

به  ليافراد ما نيب ها پرسشنامه نايس مارستانيمنطقه ب

 ازلحاظنفر که  30 ها آن نيو از ب ديگرد عيتوز یهمكار

با گروه افراد مبتال  التيو سطح تحص تيسن، جنس
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مورد  ها آن یها پرسشنامههمگن بودند، انتخاب شدند و 

 قرار گرفت. ليوتحل هيتجز
 

 :ها افتهي

 پليمولت مبتال به مارانيدو گروه ب سهيمقا جهت

به لحاظ نمره تنظيم هيجان و  یو افراد عاد سياسكلروز

تحليل واريانس  از آزمون شناختی روانبهزيستی 

 جداولمربوط در  یها داده. ديچندمتغيره استفاده گرد

 آمده است. ريز

با توجه به  گردد یمکه مالحظه  طور همان

و  شناختی روان یستيبهز نينگايم 1شماره جدول 

 MSاز گروه مبتال به  شتريب یآن در گروه عاد یها لفهوم

و  یدو گروه در خودمختار نيتفاوت ب نيشترياست. ب

 .شود یم دهيخود د رشيپذ
 

 و افراد عادی MSبرای افراد مبتال به  شناختی روانميانگين و انحراف استاندارد نمرات بهزیستی  :1جدول شماره 

 افراد عادی MSافراد مبتال به  يرمتغ

 انحراف استاندارد ± ميانگين انحراف معيار ±ميانگين 

 60/3±62/0 57/2±66/0 پذیرش خود

 49/3±87/0 21/2±70/0 خودمختاری

 79/2±59/0 34/2±66/0 رشد فردی

 92/2±76/0 25/2±62/0 هدفمندی در زندگی

 66/2±83/0 13/2±61/0 ارتباط مثبت با دیگران

 90/2±48/0 40/2±53/0 تسلط بر محيط

 03/3±47/0 32/2±38/0 نمره کلی

 

 و انحراف استاندارد نمرات  نيانگيادامه م در

و افراد  MSدر افراد مبتال به  جانيه یشناخت ميتنظ لفهوم 9

 2 شماره که در جدول طور همانآمده است.  یعاد

بتال به اول در افراد م لفهوم 4 نيانگي، مگردد یممالحظه 

MS است که  یدر حال نياست. ا یاز افراد عاد شتريب 

 درواقعاست.  شتريب یعاد اددر افر گريد لفهوم 5

 یاز افراد عاد شتريب MSدر افراد مبتال به  یمنف یراهبردها

 است. شتريب یمثبت در افراد عاد یو راهبردها

 

 و افراد عادی MSبرای افراد مبتال به  شناختی روانميانگين و انحراف استاندارد نمرات بهزیستی  :2جدول شماره 

 عادیافراد  MSافراد مبتال به  متغیر

 انحراف معيار ±ميانگين  انحراف معيار ±ميانگين 

 49/2±90/0 30/3±77/0 خود دانستن مقصر

 50/2±77/0 94/2±70/0 دیگران دانستن مقصر

 19/2±63/0 07/3±78/0 فکری نشخوار

 88/2±73/0 35/3±67/0 رخداد کردن تلقی بار بتيمص

 61/2±81/0 05/2±57/0 پذیرش

 29/3±97/0 35/2±92/0 یزیر برنامه به مجدد توجه

 56/3±73/0 80/2±87/0 مجدد مثبت توجه

 26/3±63/0 75/2±69/0 مثبت ارزیابی باز

 17/3±62/0 63/2±66/0 دورنما یک به رسيدن
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بين  3شماره حاصل از جدول  جيتوجه به نتا با

لحاظ  از یو افراد عاد MSدو گروه افراد مبتال به 

 یخودمختار (F ،005/0>P=091/36)خود  رشيپذ

(5/36=F ،005/0>P)758/6) ی، رشد فرد=F، 

005/0>P)530/13) یدر زندگ ی، هدفمند=F، 

005/0>P)620/6) گراني، ارتباط مثبت با د=F ،

005/0>P) طيبر مح لطو تس (973/12=F ،005/0>P) 

در  شده ادي یها لفهودار وجود دارد. می تفاوت معن

از افراد مبتال به  شتريب یداری طور معن به یافراد عاد

MS ست.ا 
 

 و افراد عادی MSدر متغير بهزیستی در دو گروه افراد مبتال به  ها اثرات بين آزمودنی یدار یمعنآزمون  :3جدول شماره 

 داریی سطح معن F نگين مجذوراتميا Df مجموع مجذورات متغير وابسته

 000/0 091/36 500/14 1 500/14 پذیرش خود

 000/0 500/36 146/22 1 146/22 خودمختاری

 012/0 758/6 627/2 1 627/2 رشد فردی

 001/0 530/13 607/6 1 607/6 هدفمندی در زندگی

 013/0 620/6 464/3 1 464/3 ارتباط مثبت با دیگران

 001/0 973/12 331/3 1 331/3 تسلط بر محيط

 

بين دو  4 شماره حاصل از جدول جيتوجه به نتا با

مقصر  لحاظ از یو افراد عاد MSگروه افراد مبتال به 

، مقصر دانستن (F ،005/0>P=684/12)خود دانستن 

فكری ، نشخوار (F ،005/0>P=937/4) گرانيد

(876/20=F ،005/0>P) ،رخداد کردن  یتلق بار بتيمص

(342/5=F ،005/0>P) ،رشيپذ (126/9=F، 005/0>P) ،

، (F ،005/0>P=676/12) یزير برنامهتوجه مجدد به 

 یابيباز ارز (،F ،005/0>P=078/12)مجدد توجه مثبت 

دورنما  کيبه  دنيو رس (F ،005/0>P=742/8)مثبت 

(485/9=F ،005/0>P) دار وجود دارد. از ی تفاوت معن

 گران،ي، مقصر دانستن دمقصر دانستن خود :ها لفهوم نيا

کردن رخداد در افراد  یتلق بار بتيمصنشخوار فكری و 

است  یدر حال نياست. ا یاز افراد عاد شتريب MSمبتال به 

توجه مثبت  ،یزير برنامهتوجه مجدد به  رش،يکه پذ

در افراد  دورنما کيبه  دنيمثبت و رس یابيمجدد، باز ارز

 ست.ا MSاز افراد مبتال به  شتريب یعاد
 

ها در متغير تنظيم شناختی هيجان در دو گروه افراد مبتال به  اثرات بين آزمودنی یدار یمعنآزمون  :4جدول شماره 

MS و افراد عادی 

 داریی سطح معن F ميانگين مجذورات Df مجموع مجذورات متغير وابسته

 001/0 684/12 243/9 1 243/9 خود دانستن مقصر

 030/0 937/4 617/2 1 617/2 دیگران دانستن مقصر

 000/0 876/20 761/10 1 761/10 فکری نشخوار

 025/0 342/5 613/2 1 613/2 رخداد کردن تلقی بار بتيمص

 004/0 126/9 425/4 1 425/4 پذیرش

 001/0 676/12 652/11 1 652/11 یزیر برنامه به مجدد توجه

 001/0 078/12 091/8 1 091/8 مجدد مثبت توجه

 005/0 742/8 891/3 1 891/3 مثبت زیابیار باز

 003/0 485/9 876/3 1 876/3 دورنما یک به رسيدن



 1396/ مهر و آبان 4، شماره 19مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ دوره 

84 

 :بحث
 نيگفت ب توان یممطالعه  نيا جياساس نتا بر

 پليمبتال به اختالل مولت مارانيدو گروه ب نيانگيم

 یستيبهز لحاظ از یو افراد عاد سياسكلروز

 وجود دارد. یداری تفاوت معن شناختی روان

و  یدهنو یها افتهيپژوهش حاضر همسو با  جينتا

بين دو  دهد یمنشان  و همكاران یمسعود، همكاران

 رشيپذ ازلحاظ یو افراد عاد MSگروه افراد مبتال به 

 ،یدر زندگ یهدفمند ،یرشد فرد ،یخودمختارخود، 

 تفاوت  طيو تسلط بر مح گرانيارتباط مثبت با د

در  شده ادي یها فهلوم. (25،35) دار وجود داردی معن

 MSاز افراد مبتال به  شتريب یداری معن طور به یافراد عاد

در  شناختی روان یستيو بهز یزندگ تيفيلذا ک ؛است

از افراد  تر نييپا یآشكار طور به ام اسافراد مبتال به 

 .باشد یم یعاد

و  یمطالعه همسو با پژوهش دهنو نيا یها افتهي

 یستيهمه ابعاد بهز همكاران است که نشان داد، در

و بهنجار تفاوت  ام اسافراد مبتال به  نيب شناختی روان

در  یداری . تفاوت معن(25) وجود دارد یداری معن

 افراد مبتال به  نيب تأهل تيو وضع تيارتباط با جنس

 التيتحص یافراد با سطح باال اام ؛وجود نداشت ام اس

 تیشناخ روان یستياز بهز ینمرات باالتر درمجموع

 یدر زندگ یو هدفمند گراني، ارتباط مثبت با دیکل

که در لهستان  یدر مطالعه بزرگ نيداشتند. همچن

 مارانيدر ب یزندگ تيفيکاهش ک جيصورت گرفت، نتا

(. 26نشان داد ) یعموم تيبا جمع سهيرا در مقا ام اس

 ،یزندگ تيفياز کاهش ک یکه حاک گريد های پژوهش

 یها افتهي ،باشد می ام اس مارانيب یاضطراب و افسردگ

 .(2،12،13) کند یم ديأيتمطالعه حاضر را 

 فيتعر گونه نيا اساساً یستيبهز احساس

از  یعموم یمنديترضا و احساس: احساس مثبت شود یم

مختلف  یها حوزهدر  گرانيکه شامل خود و د یزندگ

 یهم دارا یستياست. احساس بهز غيره خانواده، شغل و

است. افراد  یشناخت یها لفهومو هم  یعاطف یها لفهوم

مثبت را  جاناتيه یا عمده طور بهباال  یستيبهز احساس با

 خود رامونيپ عيو وقا از حوادثو  کنند یمتجربه 

 نييپا یستيافراد با بهز که یدرحالدارند.  یمثبت یابيارز

 یابيخود را نامطلوب ارز یزندگ یها تيموقعحوادث و 

مانند اضطراب،  یمنف جاناتيه شتريو ب کنند یم

 (.36) کنند یمو خشم را تجربه  یافسردگ

 یريتأث ليبه دل کننده و ناتوانمزمن  یها یماريب

دارند،  یروزمره زندگ یها تيفعالو  يیکه بر توانا

نموده و باعث افت  متأثررا  یابعاد زندگ یقادرند تمام

، ام اساز مشكالت  یگردد. بار ناش یزندگ تيفيک

. دهد یمقرار  ريتأثرا تحت  ماريب یو روان یجسم سالمت

 ميمستق طور به توان یمرا  شناختی روان یستيکاهش بهز

نسبت داد. افراد  یماريب جيبه عالئم و نتا ميرمستقيغ اي

 نده،يدر برخورد با آ ناني، با عدم اطمام اسمبتال به 

 یدرمان یها ميرژ ،ینيب  شيپ  قابل ريغو  نديعالئم ناخوشا

 پليلتوداروها مواجه هستند. م یشوار و عوارض جانبد

همچون اختالل  یقيعم اقبعو تواند یم سياسكلروز

 ،یاشتغال، درآمد، روابط اجتماع ،یدر: اهداف زندگ

روزمره داشته  یها تيفعالاوقات فراغت و  یها تيفعال

اکثر  یبرا ام اس یماريب کهاست  توجه قابل نيباشد. ا

که در  یا دوره، شود یمآغاز  یدر سن جوان انيمبتال

 اريبس انوادهخ ليو تشك یا حرفهرشد  یاغلب افراد، برا

 مارانيکه ب ستين آور تعجب نيمهم است. پس بنابرا

 شناختی روان یستيبهز نهيرا در زم یاريمشكالت بس

 (.37کنند )تجربه 

 نيمطالعه نشان داد که ب نيا جينتا نيهمچن

 پليال به اختالل مولتمبت مارانيدو گروه ب نيانگيم

 جانيه یشناخت ميتنظ ازلحاظ یو افراد عاد سياسكلروز

حاصل  جيوجود دارد. با توجه به نتا یداری تفاوت معن

 ازلحاظ یو افراد عاد MSبين دو گروه افراد مبتال به 

نشخوار  گران،يدانستن د صرمقصر دانستن خود، مق

ه توج رش،يکردن رخداد، پذ یتلق بار بتيمصفكری، 

 یابيتوجه مثبت مجدد، باز ارز ،یزير برنامهمجدد به 
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دار وجود ی ، تفاوت معندورنما کيبه  دنيمثبت و رس

، مقصر دانستن خود، مقصر دانستن ها لفهوم نيدارد. از ا

رخداد  ردنک یتلق بار بتيمصنشخوار فكری و  گران،يد

در  نياست. ا یاز افراد عاد شتريب MSدر افراد مبتال به 

 ،یزير برنامهتوجه مجدد به  رش،ياست که پذ یحال

 کيبه  دنيمثبت و رس یابيتوجه مثبت مجدد، باز ارز

است.  MSاز افراد مبتال به  شتريب یدر افراد عاد دورنما

نشان  همكارانو  Phillips مطالعه بافوق همسو  یها افتهي

را در  یشتريمشكالت ب ام اسکه افراد مبتال به  دهد یم

 نيا که کنند یمنسبت به افراد سالم تجربه  یجانيه ميتنظ

 یزندگ تيفيک ام اسدر افراد  یجانيه ميمشكل تنظ

مطالعه با  نيا جي. نتا(22) کند یم ینيب شيپرا  تر نييپا

 زين همكارانو  Brittney ،همكارانو  Mikaeiliپژوهش 

 .(7،38) همخوان است

با عنوان نقش  ،همكاران و Mikaeili در پژوهش

و  یا مقابله ی، راهبردهاشده  ادراک یاجتماع تيحما

مبتال به  مارانيب یزندگ تيفيک ینيب شيپدر  یآور تاب

 یاجتماع تيمشخص شد که حما سياسكلروز پليمولت

 بهقادر  یآور تابو  یا مقابله ی، راهبردهاشده  ادراک

  ام اسماران مبتال به يب یزندگ تيفيک ینيب شيپ 

در پژوهش خود  ،و همكاران Brittney. (38) باشند یم

 ميتنظ نيبر رابطه ب یمبن ینشان دادند که شواهد روشن

. (7) وجود دارد ام اسافراد  یزندگ تيفيو ک یجانيه

 در شده  انجاممطالعات  ريمطالعه فوق و سا یها افتهي

 یجانياختالالت ه وعيش زانيم ام اس یماريب ی نهيزم

 ام اس مبتال به مارانيب در و اضطراب یافسردگ ازجمله

است  نيا ني. مطالعات صورت گرفته مب(12،13)باالست

 یجانيه ميو تنظ ام اس یماريب نيب یافسردگ که

 یجانيه ميکرده و منجر به اختالل تنظ یگريانجيم

است  اصل استوار نيبر ا یفراشناخت هي(. نظر22) شود یم

 یها زميدر مكان یادينب یها شباهتکه برخالف 

هر مختلف،  یشناخت روان یها ختاللا یشناخت بيآس

و  یخاص خود را در سطوح شناخت یمحتوا اختالل

 یها اختالل یها یژگيواز  یكيدارد.  یفراشناخت

آن است که  یافسردگ اياضطراب  رينظ یشناخت روان

شود و  یم آن دشوار و کنترلشده  یريتفكر دچار سوگ

 یناراحت افتنيشدن و تداوم  دترامر موجب ب نيهم

 (.39شود ) یم یجانيه

Schirda  شيافزا کهدر پژوهش خود نشان داد 

افراد  یزندگ تيفيک شيمنجر به افزا ،یجانيه ميتنظ

در پژوهشی  Salovey و Barrett. شود یم ام اسمبتال به 

مختلف تنظيم  یها سبکبررسی اثرات  منظور بهکه 

افراد در  یها تفاوتکه  هيجان پرداختند، نشان دادند

عاطفی،  يامدهایهيجان موجب پ یها از سبکه استفاد

که  . چنان(40،23) شود یمشناختی و اجتماعی مختلفی 

مثبت  یها جانيهارزيابی مجدد با  یها از سبکاستفاده 

ميان فردی بهتر و بهزيستی باالتر ارتباط  یعملكردهاو 

خود نشان داد که استفاده از  در پژوهش يوسفیدارد. 

 صرو سنتی تنظيم هيجان، نظير مقغير انطباقی  یراهبردها

 تواند یمتلقی کردن يک واقعه،  بار بتيمصدانستن خود و 

روانی  یشناخت بيآسمرتبط با رشد  از عوامليكی  مثابه به

 ريتأثبه بررسی  و همكاران Quoidbach. (41) تلقی شود

 لفهوممثبت و سازگارانه تنظيم هيجان در دو  یراهبردها

)کاهش پريشانی و رضايت از  یشناخت روانبهزيستی 

نشان  ها آن .(42) نفر پرداختند 282روی ( بر ندگیز

يک  یگذار اشتراککه گفتن به ديگران )يا به  دادند

رويداد مثبت با ديگران( موجب رضايت از زندگی و 

درگير شدن در نشخوار يک رويداد مثبت منجر به 

ور با نيبر ا یفراشناخت كرديرو  .شود یمکاهش پريشانی 

 یجانيه یتدر دام ناراح ليدل نياست که افراد به ا

 یبه الگو ها آن یها فراشناختشوند که  یم گرفتار

شود  یم منجر یدرون یها تجربهبه  یدهخاز پاس یخاص

سندرم »الگو  ني. اشود یم یمنف جانيکه موجب تداوم ه

نشخوار  ،یکه شامل نگران شود یمخوانده  «یتوجه یشناخت

با  یميخودتنظ یو راهبردها شده  تيبتثتوجه  ،یفكر

 ناسازگارانه است. یا مقابله یرفتارها

هيجان نقش مهم و اساسی در بهزيستی  تنظيم

يک  عنوان به(. تنظيم هيجان 43کند ) یمايفا  یشناخت  روان

جهت عملكرد سازگارانه الزم است و استفاده  فاکتور مهم

 ازجملهفی ناسازگارانه منجر به نتايج من یراهبردهااز 
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تنظيم  .(40) شود یمجسمانی  یها یماريببهزيستی پايين، 

از زوايای  هستند کهدو مفهوم مرتبط  هزيستیهيجان و ب

ارتباط دارند. اين دو مفهوم از نواحی  هم بامختلف 

در رفتار تعاملی با  که شوند یممغزی مشابهی برانگيخته 

بهينه و  عالوه، اين دو بر عملكرده ديگران نقش دارند. ب

روانی، انزوای اجتماعی و عالئم  یشناس بيآسغير بهينه، 

 (.43) ارندد ريتأثجسمانی 

برخی از راهبردهای  دهد که یم نشان ها پژوهش

دارند.  یشناخت روانمثبتی بر بهزيستی  ريتأثتنظيم هيجان 

بازداری هيجانی است. اين  ثروميكی از اين راهبردهای 

تنظيم هيجان پاسخ محور  راهبرد به گروه راهبردهای

تعلق دارد و شامل بازداری عمدی از ابراز هيجان در 

واضح اين  طور بههيجانی است.  برانگيختگیحالت 

راهبرد در تمام جوامع بشری و در شرايط موقعيتی، 

 هرحال به. شود یمجهت تعامالت اجتماعی مفيد واقع 

که اين راهبرد با کاهش  دهد یمنشان  ها پژوهش

 کاهشات مثبت، کاهش عملكرد بين شخصی هيجان

 (.40هستند )بهزيستی مرتبط 

تنظيم هيجان که در  هایاز ديگر راهبرد

زيادی با بهزيستی مرتبط است، راهبرد  یها پژوهش

ارزيابی مجدد است که جزء راهبردهای پيشايند مدار 

تفسير دوباره محرک  کننده منعكسو  شود یممحسوب 

 ريتأثست که باعث تعديل در هيجان ا وجود آورندهبه 

. برخالف بازداری هيجانی، ارزيابی شود یمهيجانی 

مثبت و بهزيستی  عاطفه بامجدد به طور مثبت 

رابطه دارد و موجب افزايش عملكرد بين  یشناخت روان

لذا کاهش  ؛(40) گردد یمفردی و خلق مثبت افراد 

 یارتباط ريمس کي ،ممكن است یجانيه مياختالل تنظ

 ام اسافراد مبتال به  یزندگ تيفيک بادر ارتباط مهم 

از  یباالتر عالئمکه  یانيخصوص در مبتاله ب ،باشد

 (.7کنند ) یمرا تجربه  یافسردگ

پژوهش که خاص  نيا یها تيمحدوداز  یكي

 ها دهنده  پاسخاست که  نياست ا یا پرسشنامه قاتيتحق

 در پاسخ دادن از خود یزگيانگ یبو  یعالقگ یب یگاه

 ريارائه تصو یافراد برا یگاه ني. همچندهند یمنشان 

. دهند ینم یدرست بهرا  االتوساز  یبرخ پاسخ خودبهتر از 

تهران،  در استان ام اساين پژوهش به بيماران مبتال به 

نتايج آن  ميدر تعم ستيبا یمبنابراين  ؛شده است محدود

را اط جانب احتي ها استان ريسا ام اس مبتال بهبه بيماران 

بودن  نييو پاعدم توانايی بيماران  نيکرد. همچن تيرعا

مشكل مواجه  با تكميل پرسشنامه را ،ها آن سطح سواد

انجمن )مكان  کيدر  همتمرکز بودن نمون لي. به دلکرد یم

 یتصادف صورت به یريگ نمونه (ام اس مارانياز ب تيحما

 صورت به صرفاًوجود نداشت، لذا انتخاب نمونه 

 در دسترس انجام شد. یريگ نمونه

گردد چنانچه هدف، انجام تحقيق در  می پيشنهاد

ها و قابليت  باشد، برای همگن بودن نمونه اين زمينه می

، ازجمله رهاياز متغ یبرخ نظرد مورتعميم نتايج به جامعه 

کنترل  غيرهمصرف و  یشروع اختالل، دارو زمان  مدت

 به بيماری  انيدر مبتالاين پژوهش  گردد. بهتر است

متفاوت انجام  یها فرهنگ با گريد یها در استان ام اس

داد.  شيرا افزايم اين پژوهش مبتوان قابليت تع شود تا

از اجرای  بعد استفاده از جلسات مصاحبه قبل و نيهمچن

 جاديارا  یبهتر جيمربوطه ممكن است نتا یها آزمون

اری اين بيم انواع گريد سهيو مقابررسی  نيبنابرا؛ کند

انجام مطالعات  ثانويه؛ شروندهيپ اوليه و وندهرشيپ ليازقب

 اقتصادی -وضعيت اجتماعی یزمينه؛ بررس نيدر اطولی 

 ؛آتی مطالعات در ام اس به مبتال بيماران یو خانوادگ

و  و مردجنس زن  از مجزا یها نمونهروی  تحقيقی کار

 .گردد یم هيتوص ها آنبررسی جداگانه 

 
 :يريگ جهينت

 تيبودن وضع نييپا نيمب ،هش حاضرپژو

در افراد  یجانيه ميو مهارت تنظ شناختی روان یستيبهز

 مارانيدرمان ب روند در ديلذا با ؛است ام اسمبتال به 

، توجه ها آن یدر کنار مشكالت جسمان ام اسمبتال به 

انجام مطالعات  .رديقرار گ مدنظر یبه مشكالت روان

سطح بهزيستی و کيفيت  قایرتبرای ا یزير برنامهبيشتر و 

 .شود یمزندگی اين بيماران توصيه 
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 :یو قدردان تشكر
 عوامل  هيکل مانهيصم یاز همكار انيپا در

در  غيدر یبکه  یزيعز کنندگان شرکتخصوص ه ب

 مانهيما بودند، صم گر یاريپژوهش  نيانجام ا

 .گردد یم یسپاسگزار
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Background and aims: People with MS in addition to physical problems experienced numerous 

psychological problems making the living conditions more difficult for them. The aim of this 

study was comparison of emotional regulation strategies and psychological well-being of MS 

patients and non-patient people. 

Methods: The aprroach of the current study was causal-comparative. Statistical society was all 

MS patients in Sina hospital and members of MS society that 30 MS patients were selected 

randomly. Statistical society of healthy people was the people on the same region that are 

selected by convevience sampling method and homogenized in the terms of age, sex and 

education level. The data collection tools are CERQ Emotion Regulation Questionnaire and 

psychological well-being questionnaire of reef. Multivariate analysis of variance (MANOVA) 

was used to compare two groups of multiple sclerosis patients and normal people in terms of 

scores of emotional regulation and psychological well-being. 

Results: Based on the results, psychological well-being components in normal people are 

significantly more than MS patients. Also, there is a significant difference between two groups of 

MS patients and normal people in terms of emotional regulation components. 

Conclusion: The results show that there is a significant difference between people suffereing 

from MS and ordinary people based on their self-acceptance, autonomy, individual 

developememnt, being purposeful in life, having good relations with others and having control 

over the environment. The abovementioned elements in ordinary people are more than people 

suffering MS. 
 
Keywords: Multiple sclerosis, Emotional regulation, Psychological well-being. 


