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مقاله پژوهشی

مقايسه راهبردهاي تنظيم هيجانی و بهزيستی روانشناختی در ميان افراد
مبتال به مولتيپل اسكلروزيس و افراد غير مبتال

1گروه روان شناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سمنان ،سمنان ،ایران؛ 2گروه زیستشناسی ،دانشگاه پیام نور تهران ،تهران ،ایران؛
3مشاوره خانواده ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ،تهران ،ایران.
تاریخ پذیرش95/8/3 :

تاریخ دریافت95/3/13:

چكيده:
زمينه و هدف :افراد مبتال به ام اس عالوه بر مسائل فيزیکی ،مشکالت روانی متعددی را تجربه میکنند که
شرایط زندگی برای آنها دشوارتر میشود .هدف پژوهش حاضر ،مقایسه راهبردهای تنظيم هيجانی و بهزیستی
روانشناختی بيماران مبتال به ام اس و افراد غير مبتال بود.
روش بررسی :پژوهش حاضر از نوع علی -مقایسهای است .جامعه آماری این پژوهش شامل کليه بيماران مبتال
به ام اس بيمارستان سينا و عضو انجمن ام اس شهر تهران میباشد که  30نفر از آن بيماران بهصورت تصادفی
انتخاب شدند .جامعه غير مبتال شامل افراد سالم همان منطقه بودند که  30از آنها بهصورت نمونهگيری
در دسترس انتخاب و ازنظر جنسيت ،سطح تحصيالت و سن با گروه مبتال به ام اس همگن شدند .ابزار گردآوری
اطالعات پرسشنامه تنظيم هيجانی  CERQو پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف بود .جهت مقایسه دو گروه
بيماران مبتال به مولتيپل اسکلروزیس و افراد عادی به لحاظ نمره تنظيم هيجان و بهزیستی روانشناختی از آزمون
تحليل واریانس چند متغيره استفاده گردید.
یافتهها :بر اساس نتایج ،مولفههای بهزیستی روانشناختی در افراد عادی بهطور معنی داری بيشتر از افراد مبتال به
 MSبود؛ همچنين بين دو گروه افراد مبتال به  MSو افراد عادی ازلحاظ مولفههای تنظيم هيجانی نيز تفاوت
معنی دار وجود داشت.
نتيجهگيری :نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد ،بين دو گروه افراد مبتال به  MSو افراد عادی ازلحاظ پذیرش
خود ،خودمختاری ،رشد فردی ،هدفمندی در زندگی ،ارتباط مثبت با دیگران و تسلط بر محيط تفاوت معنی دار
وجود دارد .مولفههای یاد شده در افراد عادی بهطور معنی داری بيشتر از افراد مبتال به  MSاست.
واژههای کليدی :مولتيپل اسکلروزیس ،تنظيم هيجان ،بهزیستی روانشناختی.

مقدمه:
مولتيپل اسكلروزيس )(Multiple sclerosiss= MS

علت اين بيماری مشخص نيست؛ اما به نظر

يكی از شايعترين اختالالت عصبی و عامل غير تروماتيک

می رسد که فعال شدن مكانيسمهای آنتیژن ميلين در

ناتوانی در اکثر کشورها میباشد ( .)1ام اس يک بيماری

ايجاد بيماری دخيل باشد .ام اس با عالئمی چون

مزمن بوده که منجر به زوال سلولهای عصبی مرکزی شده،

اضطراب ،ضعف ،کاهش قدرت هماهنگی ،اختالل بينايی

اغلب در افراد جوان ظاهر میشود و منجر به محدوديتهای

و تغييرات روانی مانند افسردگی ،نااميدی و کاهش

فيزيكی و عوارض جانبی روانی در بيماران میگردد (.)2

قدرت حل مشكل بروز می کند (.)3

*

نویسنده مسئول :تهران -دانشگاه عالمه طباطبایی تهران -گروه مشاوره خانواده -تلفنE-mail: e_salimi84@yahoo.com ،09183670772 :

78

Downloaded from journal.skums.ac.ir at 18:30 +0430 on Friday July 20th 2018

محمد عمو میرزا ،1علیاکبر ملکی راد ،2الهه سلیمی

*3

محمد عمو ميرزا و همکاران

راهبرد تنظيم هيجانی و بهزيستی در افراد مولتيپل اسکلروزيس

که ميزان شيوع اين بيماری در جهان  33در 1000000

کننده بيماری خود ،با اختالالت و بيماریهای روانی

نفر بوده و شيوع آن در کشور ما متوسط است (.)4،5

متعددی دستوپنجه نرم میکنند که ازجمله مهمترين

بيماری ام اس در تمام جوانب زندگی شخص مبتال

آنها ،کاهش کيفيت زندگی؛ اضطراب و افسردگی؛

تأثيرگذار است ( .)6افراد مبتال به مولتيپل اسكلروزيس

اختالل جنسی؛ مشكالت در نقش اجتماعی و رفاه

طيف وسيعی از اختالالت فيزيكی ،شناختی ،عاطفی را

بستگان بيماران مبتال را میتوان نام برد (.)11-15،2

تجربه میکنند و درنتيجه کيفيت زندگی بهطورکلی

ازجمله راهكارهای مقابله با مشكالت روانی ناشی از

کاهش پيدا میکند ( .)8،7شخص را بهسوی احساس

بيماریهای مزمن و بهطور اختصاصی بيماری مولتيپل

عدم شايستگی و اطمينان به خود سوق میدهد (.)9

اسكلروزيس که موضوع مورد بررسی در اين پژوهش

از ديرباز دانشمندان و فالسفه بر اين عقيده

است ،میتوان به راهبردها يا مهارتهای تنظيم هيجانی

بودهاند که بين بيماری جسمانی و آسيبهای

( )Emotion Regulationو بهزيستی روانشناختی

روانشناختی رابطهای دوسويه وجود دارد .حوزههای

( )Psychological Well-beingاشاره کرد .تنظيم هيجان

نسبتاً جديد در روان شناسی سالمت ،به نام ايمنیشناسی

بهعنوان يكی از متغيرهای روانشناختی ،مورد توجه بسياری

روانی عصبی ،به اين موضوع میپردازد که چگونه

از پژوهشگران قرار گرفته است ( .)16-18نتايج پژوهشها

عوامل روانشناختی دستگاه ايمنی را تغيير داده و خطر

نشان دادهاند که ظرفيت افراد در تنظيم موثر هيجانها بر

ابتال به بيماری را افزايش میدهند .موارد متعددی وجود

شادمانی روانشناختی ،جسمانی و بين فردی تأثير

داردکه نشان میدهد افسردگی ،درماندگی ،نااميدی و

میگذارد (.)19-21
نتايج پژوهش  Phillipsو همكاران نشان داد که

رويدادهای تنشزای زندگی با تغيير ايمنی در افراد

افراد مبتال به ام اس مشكالت بيشتری را در تنظيم

موجب بيماری میشوند (.)10
افراد ام اس با مشكالت روانی متعددی روبهرو

هيجانی نسبت به افراد سالم تجربه میکنند که اين

هستند ،اما بيشترين اقدامات در بيماری ام اس صرفاً بر

مشكل تنظيم هيجانی در افراد ام اس کيفيت زندگی

عالئم فيزيكی اين بيماری تمرکز دارد؛ بنابراين مسائل

پايينتر را پيشبينی میکند ()22؛ لذا میتوان نتيجه

عاطفی بايد بهطور گستردهتر به همان اندازه که عالئم

گرفت ،افزايش تنظيم هيجانی ،منجر به افزايش کيفيت

حرکتی اين بيماری به رسميت شناخته میشود توسط

زندگی افراد مبتال به ام اس میشود (.)23

پزشكان مورد بحث و ارزيابی قرار گيرد ( .)11تغييرات

در مقابل تمرکز و توجه سنتی که علم

ايجاد شده در ويژگیهای روانشناختی افراد مبتال به

روانشناسی به آسيبشناسی داشته است ،امروز به نظر

ام اس عالوه بر اينكه ممكن است ناشی از تغييرات

می رسد که يک پارادايم جديد در علوم وابسته به

نورولوژيكی ايجاد شده در ساختار مغز باشد ،ممكن

سالمت بهطور اعم و در روان شناسی بهطور اخص در

است ناشی از چالشهای متعددی باشد که ام اس

حال ظهور است .در اين پارادايم ،تمرکز روی سالمتی و

بهعنوان يک عامل تنيدگی زا برای بهزيستی فيزيكی و

بهزيستی و نيز توضيح و تبيين ماهيت بهزيستی

روانشناختی بيمار به وجود میآورد (.)12

روانشناختی است ( .)21مولتيپل اسكلروزيس کيفيت
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جديدترين اطالعات اطلس  MSنشان میدهد

بيماران ام اس به دليل وضعيت دشوار و ناکام
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زندگی و بهزيستی روانشناختی مبتاليان به آن را نيز

تفاوت افراد بيمار با افراد عادی در اين زمينه میتواند به

تحت تأثير قرار میدهد (.)24،2

درمانگران و پزشكان کمک کند که ضمن شناسايی

شد ،نتايج نشان داد که در همه ابعاد بهزيستی

بهبودی آنها کمک کرده و راههای افزايش کيفيت

روانشناختی بين افراد مبتال به ام اس و بهنجار تفاوت

زندگی آنها را هموار کنند .با توجه به نقش هيجانات و

معنی داری وجود دارد ( .)25تفاوت معنی داری در

کنترل آنها در زندگی و تأثير بهزيستی روانشناختی در

ارتباط با جنسيت و وضعيت تأهل بين افراد مبتال به

زندگی افراد و وجود خالهای پژوهشی در اين زمينه

ام اس وجود نداشت؛ اما افراد با سطح باالی تحصيالت

هدف از پژوهش حاضر بررسی راهبردهای تنظيم

درمجموع نمرات باالتری از بهزيستی روانشناختی

هيجانی و بهزيستی روانشناختی در افراد مبتال به مولتيپل

کلی ،ارتباط مثبت با ديگران و هدفمندی در زندگی

اسكلروزيس و افراد غير مبتال است.

داشتند .همچنين در مطالعه بزرگی که در لهستان

روش بررسی:

صورت گرفت ،نتايج کاهش کيفيت زندگی در بيماران

پژوهش حاضر در بخش تحقيقات علی– مقايسهای

ام اس را در مقايسه با جمعيت عمومی نشان داد (.)26
با توجه به روند رو به افزايش بيماران مولتيپل

میباشد .جامعه آماری بيماران مبتال به ام اس ،شامل

اسكلروزيس در ايران ،توجه به مسائل همهگيرشناسی،

کليه بيماران مبتال به ام اس در بيمارستان سينا و عضو

سببشناسی و مولفههای روانشناختی اين بيماری جهت

انجمن ام اس تهران میباشند .جامعه غير مبتال شامل

شناخت و سازگاری بيشتر با بيماری ضروری است.

افراد ساکن همان منطقه در شهر تهران بودند .نمونه

علیرغم افزايش مبتاليان به اين بيماری در سالهای

آماری شامل  60نفر است که  30نفر بيمار مبتال به ام اس

اخير ،متأسفانه در کشور ما توجه کمی به اين موضوع

در بيمارستان سينا بودند .آنها عضو انجمن ام اس تهران

شده است .اهميت مولفههای روانشناختی در اين

میباشند که بهصورت نمونهگيری تصادفی و از ليست

بيماری تا حدی است که در سالهای اخير پژوهشهای

انجمن انتخاب شدند .در گروه غير مبتال بهصورت

بيشتری روی اين حوزه تمرکز کردهاند .تنظيم هيجانی

دردسترس از ساکنين منطقه يک شهر تهران انتخاب

يكی از اين مولفهها است که به نظر میرسد با سالمت

شدند که  30نفر از آنها ازنظر جنسيت ،سطح

روانی رابطه داشته و بر قدرت سازگاری بيماران با

تحصيالت و سن با گروه مبتال به ام اس همگن شدند.

بيماريشان اثرگذار است .با توجه به مزايای يک زندگی

 .1پرسشنامه بهزيستی روانشناختی ريف را

خوب برای افراد جامعه ،برخی از روانشناسان

ريف ( )Ryffدر سال  1980طراحی نمود ( .)27فرم

کوشيدهاند تا روشهايی را برای افزايش ميزان کيفيت

اصلی دارای  120پرسش بود؛ ولی در بررسیهای

زندگی و بهزيستی روانشناختی در افراد پيدا کنند.

بعدی فرمهای کوتاهتر  84سوالی 54 ،سوالی و 18

داشتن راهبردهای تنظيم هيجانی مناسب آن هم در مواقع

سو الی نيز پيشنهاد گرديد .روايی و پايايی مقياسهای

بحرانی چون بيماریهای صعب العالج میتواند به بهبود

بهزيستی روانشناختی در پژوهشهای متعددی مناسب

و بهزيستی روانشناختی افراد کمک کند .بررسی

گزارش گرديده است Van Dierendonck .همسانی
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در تحقيقی که توسط دهنوی و همكاران انجام

عناصر تأثيرگذار در بهزيستی روانشناختی بيماران به

محمد عمو ميرزا و همکاران

راهبرد تنظيم هيجانی و بهزيستی در افراد مولتيپل اسکلروزيس

مناسب و آلفای کرونباخ آنها را بين  0/77تا 0/90

ضريب در سطح  P>0/0001معنی دار بودند .پيوسته گر

يافته است ( Schmutte .)28و  Ryffهمسانی درونی

و حيدری عبدی در پژوهشی ديگر ابتدا سوالهای

مقياسهای بهزيستی روانشناختی را بين  0/82تا 0/90

آزمون را به زبان فارسی ترجمه و سپس اعتباريابی

گزارش دادهاند ( .)29در پژوهش ديگری ريف

کردهاند ( .)34نتايج حاصل از اعتبار و پايايی به دست

ضريب همسانی درونی مقياسها را بين  0/86تا 0/93

آمده در اين تحقيق با نتايج تحقيقات انجام شده قبلی که

يافته است .در ايران اين مقياس بر روی يک نمونه

اعتبار و پايايی مناسبی را نشان دادهاند ،همخوانی دارد.

 321نفری اجرا شده و در مورد آن ضريب همسانی

با مراجعه به انجمن ام اس تهران بهمنظور اجرای

درونی مقياسها بين  0/86تا  0/93و ضريب بازآزمايی

پژوهش ،پس از انتخاب آزمودنیها به شيوه تصادفی و

پس از  6هفته روی يک نمونه  117نفری بين  0/81تا

از روی ليست انجمن ،گفتگوی مقدماتی و اطمينان از

 0/86به دست آمده است؛ همچنين همسانی درونی

تمايل بيمار برای همكاری در اين تحقيق ،پرسشنامهها

مقياسهای بهزيستی روانشناختی اين آزمون بين 0/89

در اختيار آنها قرار گرفت و اگر بيمار به علت مشكل

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

جسمی قادر به تكميل پرسشنامهها نبود ،سواالت توسط

مطالعه بيانی و همكاران مطلوب گزارش شده

محقق برای وی خوانده میشد تا پاسخ دهد .معيار ورود

بود ( .)30همبستگی فرم کوتاه پرسشنامه روانشناختی

بيماران به پژوهش شامل )1 :تشخيص گذاری پزشک

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

برای تعيين بيماری مولتيپل اسكلروزيس )2 ،دامنه سنی

نوسان است (.)31،27

 20-35سال )3 ،عدم وجود اختالل بارز روانی ديگر،

 .2پرسشنامه تنظيم شناختی هيجانی ()CERQ

 )4رضايت داوطلب برای شرکت در پژوهش .معيار

توسط  Garnefskiو همكاران بهمنظور ارزيابی

ورود افراد غير مبتال به پژوهش شامل )1 :عدم ابتال به

راهبردهای شناختی که هر فرد بعد از تجربه رخدادهای

بيماری ام اس )2 ،دامنه سنی  20-35سال )3 ،عدم

تهديدکننده يا استرسهای زندگی به کار میبرد ابداع

وجود اختالل بارز روانی )4 ،رضايت داوطلب برای

شده است ( .)32اين پرسشنامه شامل  36عبارت است

شرکت در پژوهش بود .کليه شرکتکنندگان در اتاق

که نحوه پاسخ به آن بر اساس مقياس ليكرت درجهبندی

آرام و بهصورت فردی مورد بررسی قرار گرفتند.

شده و در دامنهای از ( 1هرگز) تا ( 5هميشه) قرار دارد.

همچنين همه بيماران عضو انجمن ام اس بوده که با

اين مقياس شامل  9خرده مقياس است که هرکدام يک

شرکت پژوهشگر در کالسهای مهارت زندگی ويژه

راهبرد خاص از راهبردهای شناختی را ارزيابی میکند.

بيماران ،پرسشنامهها توزيع و بعد از تكميل جمعآوری

پايايی پرسشنامه در فرهنگ ايرانی را يوسفی با استفاده از

گرديد که اين کار در  6جلسه انجام شد .برای انتخاب

ضريب آلفای کرونباخ 0/82 ،گزارش کرده است (.)33

گروه سالم و به هنجار بهصورت دردسترس در همان

روايی پرسشنامه نيز از طريق همبستگی ميان راهبردهای

منطقه بيمارستان سينا پرسشنامهها بين افراد مايل به

منفی با نمرات مقياس افسردگی و اضطراب پرسشنامه

همكاری توزيع گرديد و از بين آنها  30نفر که ازلحاظ

 28سوالی سالمت عمومی بررسی شد؛ و بهاينترتيب

سن ،جنسيت و سطح تحصيالت با گروه افراد مبتال
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درونی ( )Internal Consistencyخرده مقياسها را

ضرايبی برابر  0/35و  0/37به دست آمده که هر دو
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همگن بودند ،انتخاب شدند و پرسشنامههای آنها مورد

چندمتغيره استفاده گرديد .دادههای مربوط در جداول

تجزيهوتحليل قرار گرفت.

زير آمده است.
همانطور که مالحظه میگردد با توجه به

جهت مقايسه دو گروه بيماران مبتال به مولتيپل

مولفههای آن در گروه عادی بيشتر از گروه مبتال به MS

اسكلروزيس و افراد عادی به لحاظ نمره تنظيم هيجان و

است .بيشترين تفاوت بين دو گروه در خودمختاری و

بهزيستی روانشناختی از آزمون تحليل واريانس

پذيرش خود ديده میشود.

جدول شماره  :1ميانگين و انحراف استاندارد نمرات بهزیستی روانشناختی برای افراد مبتال به  MSو افراد عادی
افراد مبتال به MS

افراد عادی

ميانگين  ±انحراف معيار

ميانگين  ±انحراف استاندارد

پذیرش خود

2/57±0/66

3/60±0/62

خودمختاری

2/21±0/70

3/49±0/87

رشد فردی

2/34±0/66

2/79±0/59

هدفمندی در زندگی

2/25±0/62

2/92±0/76

ارتباط مثبت با دیگران

2/13±0/61

2/66±0/83

تسلط بر محيط

2/40±0/53

2/90±0/48

نمره کلی

2/32±0/38

3/03±0/47

متغير

در ادامه ميانگين و انحراف استاندارد نمرات

 MSبيشتر از افراد عادی است .اين در حالی است که

 9مولفه تنظيم شناختی هيجان در افراد مبتال به  MSو افراد

 5مولفه ديگر در افراد عادی بيشتر است .درواقع

عادی آمده است .همانطور که در جدول شماره 2

راهبردهای منفی در افراد مبتال به  MSبيشتر از افراد عادی

مالحظه میگردد ،ميانگين  4مولفه اول در افراد مبتال به

و راهبردهای مثبت در افراد عادی بيشتر است.

جدول شماره  :2ميانگين و انحراف استاندارد نمرات بهزیستی روانشناختی برای افراد مبتال به  MSو افراد عادی
متغیر

افراد مبتال به MS

افراد عادی

ميانگين  ±انحراف معيار

ميانگين  ±انحراف معيار

مقصر دانستن خود

3/30±0/77

2/49±0/90

مقصر دانستن دیگران

2/94±0/70

2/50±0/77

نشخوار فکری

3/07±0/78

2/19±0/63

مصيبتبار تلقی کردن رخداد

3/35±0/67

2/88±0/73

پذیرش

2/05±0/57

2/61±0/81

توجه مجدد به برنامهریزی

2/35±0/92

3/29±0/97

توجه مثبت مجدد

2/80±0/87

3/56±0/73

باز ارزیابی مثبت

2/75±0/69

3/26±0/63

رسيدن به یک دورنما

2/63±0/66

3/17±0/62
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يافتهها:

جدول شماره  1ميانگين بهزيستی روانشناختی و

محمد عمو ميرزا و همکاران

راهبرد تنظيم هيجانی و بهزيستی در افراد مولتيپل اسکلروزيس

دو گروه افراد مبتال به  MSو افراد عادی از لحاظ

 )P>0/005و تسلط بر محيط ()P>0/005 ،F=12/973

پذيرش خود ( )P>0/005 ،F=36/091خودمختاری

تفاوت معنی دار وجود دارد .مولفه های ياد شده در

( ،)P>0/005 ،F=36/5رشد فردی

(،F=6/758

افراد عادی به طور معنی داری بيشتر از افراد مبتال به

 ،)P>0/005هدفمندی در زندگی

(،F=13/530

 MSاست.

جدول شماره  :3آزمون معنیداری اثرات بين آزمودنی ها در متغير بهزیستی در دو گروه افراد مبتال به  MSو افراد عادی
متغير وابسته

مجموع مجذورات

Df

ميانگين مجذورات

F

سطح معنی داری

پذیرش خود

14/500

1

14/500

36/091

0/000

خودمختاری

22/146

1

22/146

36/500

0/000

رشد فردی

2/627

1

2/627

6/758

0/012

هدفمندی در زندگی

6/607

1

6/607

13/530

0/001

ارتباط مثبت با دیگران

3/464

1

3/464

6/620

0/013

تسلط بر محيط

3/331

1

3/331

12/973

0/001

با توجه به نتايج حاصل از جدول شماره  4بين دو

مثبت ( )P>0/005 ،F=8/742و رسيدن به يک دورنما

گروه افراد مبتال به  MSو افراد عادی از لحاظ مقصر

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

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

اين مولفهها :مقصر دانستن خود ،مقصر دانستن ديگران،

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

نشخوار فكری و مصيبتبار تلقی کردن رخداد در افراد

( ،)P>0/005 ،F=20/876مصيبتبار تلقی کردن رخداد

مبتال به  MSبيشتر از افراد عادی است .اين در حالی است

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

که پذيرش ،توجه مجدد به برنامهريزی ،توجه مثبت

توجه مجدد به برنامهريزی (،)P>0/005 ،F=12/676

مجدد ،باز ارزيابی مثبت و رسيدن به يک دورنما در افراد

توجه مثبت مجدد ( ،)P>0/005 ،F=12/078باز ارزيابی

عادی بيشتر از افراد مبتال به  MSاست.

جدول شماره  :4آزمون معنیداری اثرات بين آزمودنی ها در متغير تنظيم شناختی هيجان در دو گروه افراد مبتال به
 MSو افراد عادی
مجموع مجذورات

Df

ميانگين مجذورات

F

سطح معنی داری

مقصر دانستن خود

9/243

1

9/243

12/684

0/001

مقصر دانستن دیگران

2/617

1

2/617

4/937

0/030

نشخوار فکری

10/761

1

10/761

20/876

0/000

مصيبتبار تلقی کردن رخداد

2/613

1

2/613

5/342

0/025

پذیرش

4/425

1

4/425

9/126

0/004

توجه مجدد به برنامهریزی

11/652

1

11/652

12/676

0/001

توجه مثبت مجدد

8/091

1

8/091

12/078

0/001

باز ارزیابی مثبت

3/891

1

3/891

8/742

0/005

رسيدن به یک دورنما

3/876

1

3/876

9/485

0/003

متغير وابسته
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با توجه به نتايج حاصل از جدول شماره  3بين

 ،)P>0/005ارتباط مثبت با ديگران (،F=6/620
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بحث:
ميانگين دو گروه بيماران مبتال به اختالل مولتيپل

تجربه میکنند و از حوادث و وقايع پيرامون خود

اسكلروزيس و افراد عادی از لحاظ بهزيستی

ارزيابی مثبتی دارند .درحالیکه افراد با بهزيستی پايين

روانشناختی تفاوت معنی داری وجود دارد.

حوادث و موقعيتهای زندگی خود را نامطلوب ارزيابی
میکنند و بيشتر هيجانات منفی مانند اضطراب،

نتايج پژوهش حاضر همسو با يافتههای دهنوی و

افسردگی و خشم را تجربه میکنند (.)36

همكاران ،مسعودی و همكاران نشان میدهد بين دو
گروه افراد مبتال به  MSو افراد عادی ازلحاظ پذيرش

بيماریهای مزمن و ناتوانکننده به دليل تأثيری

خود ،خودمختاری ،رشد فردی ،هدفمندی در زندگی،

که بر توانايی و فعاليتهای روزمره زندگی دارند،

ارتباط مثبت با ديگران و تسلط بر محيط تفاوت

قادرند تمامی ابعاد زندگی را متأثر نموده و باعث افت

معنی دار وجود دارد ( .)35،25مولفههای ياد شده در

کيفيت زندگی گردد .بار ناشی از مشكالت ام اس،

افراد عادی بهطور معنی داری بيشتر از افراد مبتال به MS

سالمت جسمی و روانی بيمار را تحت تأثير قرار میدهد.

است؛ لذا کيفيت زندگی و بهزيستی روانشناختی در

کاهش بهزيستی روانشناختی را میتوان بهطور مستقيم

افراد مبتال به ام اس بهطور آشكاری پايينتر از افراد

يا غيرمستقيم به عالئم و نتايج بيماری نسبت داد .افراد

عادی میباشد.

مبتال به ام اس ،با عدم اطمينان در برخورد با آينده،

يافتههای اين مطالعه همسو با پژوهش دهنوی و

عالئم ناخوشايند و غير قابل پيش بينی ،رژيمهای درمانی

همكاران است که نشان داد ،در همه ابعاد بهزيستی

دشوار و عوارض جانبی داروها مواجه هستند .مولتيپل

روانشناختی بين افراد مبتال به ام اس و بهنجار تفاوت

اسكلروزيس میتواند عواقب عميقی همچون اختالل

معنی داری وجود دارد ( .)25تفاوت معنی داری در

در :اهداف زندگی ،اشتغال ،درآمد ،روابط اجتماعی،

ارتباط با جنسيت و وضعيت تأهل بين افراد مبتال به

فعاليتهای اوقات فراغت و فعاليتهای روزمره داشته

ام اس وجود نداشت؛ اما افراد با سطح باالی تحصيالت

باشد .اين قابلتوجه است که بيماری ام اس برای اکثر

درمجموع نمرات باالتری از بهزيستی روانشناختی

مبتاليان در سن جوانی آغاز میشود ،دورهای که در

کلی ،ارتباط مثبت با ديگران و هدفمندی در زندگی

اغلب افراد ،برای رشد حرفهای و تشكيل خانواده بسيار

داشتند .همچنين در مطالعه بزرگی که در لهستان

مهم است .پس بنابراين تعجبآور نيست که بيماران

صورت گرفت ،نتايج کاهش کيفيت زندگی در بيماران

مشكالت بسياری را در زمينه بهزيستی روانشناختی

ام اس را در مقايسه با جمعيت عمومی نشان داد (.)26

تجربه کنند (.)37

پژوهشهای ديگر که حاکی از کاهش کيفيت زندگی،

همچنين نتايج اين مطالعه نشان داد که بين

اضطراب و افسردگی بيماران ام اس میباشد ،يافتههای

ميانگين دو گروه بيماران مبتال به اختالل مولتيپل

مطالعه حاضر را تأييد میکند (.)13،12،2

اسكلروزيس و افراد عادی ازلحاظ تنظيم شناختی هيجان

احساس بهزيستی اساساً اينگونه تعريف

تفاوت معنی داری وجود دارد .با توجه به نتايج حاصل

میشود :احساس مثبت و احساس رضايتمندی عمومی از

بين دو گروه افراد مبتال به  MSو افراد عادی ازلحاظ

زندگی که شامل خود و ديگران در حوزههای مختلف

مقصر دانستن خود ،مقصر دانستن ديگران ،نشخوار

خانواده ،شغل و غيره است .احساس بهزيستی هم دارای

فكری ،مصيبت بار تلقی کردن رخداد ،پذيرش ،توجه

مولفههای عاطفی و هم مولفههای شناختی است .افراد

مجدد به برنامهريزی ،توجه مثبت مجدد ،باز ارزيابی
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بر اساس نتايج اين مطالعه میتوان گفت بين

با احساس بهزيستی باال بهطور عمدهای هيجانات مثبت را

محمد عمو ميرزا و همکاران

راهبرد تنظيم هيجانی و بهزيستی در افراد مولتيپل اسکلروزيس

مثبت و رسيدن به يک دورنما ،تفاوت معنی دار وجود

تفكر دچار سوگيری شده و کنترل آن دشوار می شود و

دارد .از اين مولفهها ،مقصر دانستن خود ،مقصر دانستن

همين امر موجب بدتر شدن و تداوم يافتن ناراحتی

ديگران ،نشخوار فكری و مصيبتبار تلقی کردن رخداد

هيجانی میشود (.)39

حالی است که پذيرش ،توجه مجدد به برنامهريزی،

تنظيم هيجانی ،منجر به افزايش کيفيت زندگی افراد

توجه مثبت مجدد ،باز ارزيابی مثبت و رسيدن به يک

مبتال به ام اس میشود Barrett .و  Saloveyدر پژوهشی

دورنما در افراد عادی بيشتر از افراد مبتال به  MSاست.

که بهمنظور بررسی اثرات سبکهای مختلف تنظيم

يافتههای فوق همسو با مطالعه  Phillipsو همكاران نشان

هيجان پرداختند ،نشان دادند که تفاوتهای افراد در

میدهد که افراد مبتال به ام اس مشكالت بيشتری را در

استفاده از سبکهای هيجان موجب پيامدهای عاطفی،

تنظيم هيجانی نسبت به افراد سالم تجربه میکنند که اين

شناختی و اجتماعی مختلفی میشود ( .)40،23چنان که

مشكل تنظيم هيجانی در افراد ام اس کيفيت زندگی

استفاده از سبکهای ارزيابی مجدد با هيجانهای مثبت

پايينتر را پيشبينی میکند ( .)22نتايج اين مطالعه با

و عملكردهای ميان فردی بهتر و بهزيستی باالتر ارتباط

پژوهش  Mikaeiliو همكاران Brittney ،و همكاران نيز

دارد .يوسفی در پژوهش خود نشان داد که استفاده از

همخوان است (.)38،7

راهبردهای غير انطباقی و سنتی تنظيم هيجان ،نظير مقصر

در پژوهش  Mikaeiliو همكاران ،با عنوان نقش

دانستن خود و مصيبتبار تلقی کردن يک واقعه ،میتواند

حمايت اجتماعی ادراک شده ،راهبردهای مقابلهای و

بهمثابه يكی از عوامل مرتبط با رشد آسيبشناختی روانی

تابآوری در پيشبينی کيفيت زندگی بيماران مبتال به

تلقی شود ( Quoidbach .)41و همكاران به بررسی تأثير

مولتيپل اسكلروزيس مشخص شد که حمايت اجتماعی

راهبردهای مثبت و سازگارانه تنظيم هيجان در دو مولفه

ادراک شده ،راهبردهای مقابلهای و تابآوری قادر به

بهزيستی روانشناختی (کاهش پريشانی و رضايت از

پيش بينی کيفيت زندگی بيماران مبتال به ام اس

زندگی) بر روی  282نفر پرداختند ( .)42آنها نشان

میباشند ( Brittney .)38و همكاران ،در پژوهش خود

دادند که گفتن به ديگران (يا به اشتراکگذاری يک

نشان دادند که شواهد روشنی مبنی بر رابطه بين تنظيم

رويداد مثبت با ديگران) موجب رضايت از زندگی و

هيجانی و کيفيت زندگی افراد ام اس وجود دارد (.)7

درگير شدن در نشخوار يک رويداد مثبت منجر به

يافتههای مطالعه فوق و ساير مطالعات انجام شده در

کاهش پريشانی میشود .رويكرد فراشناختی بر اين باور

زمينه ی بيماری ام اس ميزان شيوع اختالالت هيجانی

است که افراد به اين دليل در دام ناراحتی هيجانی

ازجمله افسردگی و اضطراب در بيماران مبتال به ام اس

گرفتار می شوند که فراشناختهای آنها به الگوی

باالست( .)13،12مطالعات صورت گرفته مبين اين است

خاصی از پاسخدهی به تجربههای درونی منجر می شود

که افسردگی بين بيماری ام اس و تنظيم هيجانی

که موجب تداوم هيجان منفی میشود .اين الگو «سندرم

ميانجيگری کرده و منجر به اختالل تنظيم هيجانی

شناختی توجهی» خوانده میشود که شامل نگرانی ،نشخوار

میشود ( .)22نظريه فراشناختی بر اين اصل استوار است

فكری ،توجه تثبيت شده و راهبردهای خودتنظيمی با

که برخالف شباهتهای بنيادی در مكانيزم های

رفتارهای مقابلهای ناسازگارانه است.

آسيبشناختی اختاللهای روانشناختی مختلف ،هر

تنظيم هيجان نقش مهم و اساسی در بهزيستی

اختالل محتوای خاص خود را در سطوح شناختی و

روان شناختی ايفا میکند ( .)43تنظيم هيجان بهعنوان يک

فراشناختی دارد .يكی از ويژگیهای اختاللهای

فاکتور مهم جهت عملكرد سازگارانه الزم است و استفاده

روانشناختی نظير اضطراب يا افسردگی آن است که

از راهبردهای ناسازگارانه منجر به نتايج منفی ازجمله
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 Schirdaدر پژوهش خود نشان داد که افزايش
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هيجان و بهزيستی دو مفهوم مرتبط هستند که از زوايای

اين پژوهش به بيماران مبتال به ام اس در استان تهران،

مختلف با هم ارتباط دارند .اين دو مفهوم از نواحی

محدود شده است؛ بنابراين میبايست در تعميم نتايج آن

مغزی مشابهی برانگيخته میشوند که در رفتار تعاملی با

به بيماران مبتال به ام اس ساير استانها جانب احتياط را

ديگران نقش دارند .به عالوه ،اين دو بر عملكرد بهينه و

رعايت کرد .همچنين عدم توانايی بيماران و پايين بودن

غير بهينه ،آسيبشناسی روانی ،انزوای اجتماعی و عالئم

سطح سواد آنها ،تكميل پرسشنامه را با مشكل مواجه

جسمانی تأثير دارند (.)43

میکرد .به دليل متمرکز بودن نمونه در يک مكان (انجمن

پژوهشها نشان می دهد که برخی از راهبردهای

حمايت از بيماران ام اس) نمونهگيری بهصورت تصادفی

تنظيم هيجان تأثير مثبتی بر بهزيستی روانشناختی دارند.

وجود نداشت ،لذا انتخاب نمونه صرفاً بهصورت

يكی از اين راهبردهای موثر بازداری هيجانی است .اين

نمونهگيری در دسترس انجام شد.

راهبرد به گروه راهبردهای تنظيم هيجان پاسخ محور

پيشنهاد میگردد چنانچه هدف ،انجام تحقيق در

تعلق دارد و شامل بازداری عمدی از ابراز هيجان در

اين زمينه میباشد ،برای همگن بودن نمونهها و قابليت

حالت برانگيختگی هيجانی است .بهطور واضح اين

تعميم نتايج به جامعه مورد نظر برخی از متغيرها ازجمله،

راهبرد در تمام جوامع بشری و در شرايط موقعيتی،

مدت زمان شروع اختالل ،داروی مصرف و غيره کنترل

جهت تعامالت اجتماعی مفيد واقع میشود .بههرحال

گردد .بهتر است اين پژوهش در مبتاليان به بيماری

پژوهشها نشان میدهد که اين راهبرد با کاهش

ام اس در استانهای ديگر با فرهنگهای متفاوت انجام

هيجانات مثبت ،کاهش عملكرد بين شخصی کاهش

شود تا بتوان قابليت تعميم اين پژوهش را افزايش داد.

بهزيستی مرتبط هستند (.)40

همچنين استفاده از جلسات مصاحبه قبل و بعد از اجرای

از ديگر راهبردهای تنظيم هيجان که در

آزمونهای مربوطه ممكن است نتايج بهتری را ايجاد

پژوهشهای زيادی با بهزيستی مرتبط است ،راهبرد

کند؛ بنابراين بررسی و مقايسه ديگر انواع اين بيماری

ارزيابی مجدد است که جزء راهبردهای پيشايند مدار

ازقبيل پيشرونده اوليه و پيشرونده ثانويه؛ انجام مطالعات

محسوب میشود و منعكسکننده تفسير دوباره محرک

طولی در اين زمينه؛ بررسی وضعيت اجتماعی -اقتصادی

به وجود آورنده هيجان است که باعث تعديل در تأثير

و خانوادگی بيماران مبتال به ام اس در مطالعات آتی؛

هيجانی میشود .برخالف بازداری هيجانی ،ارزيابی

کار تحقيقی روی نمونههای مجزا از جنس زن و مرد و

مجدد به طور مثبت با عاطفه مثبت و بهزيستی

بررسی جداگانه آنها توصيه میگردد.

روانشناختی رابطه دارد و موجب افزايش عملكرد بين
فردی و خلق مثبت افراد میگردد ()40؛ لذا کاهش

نتيجهگيري:

اختالل تنظيم هيجانی ممكن است ،يک مسير ارتباطی
مهم در ارتباط با کيفيت زندگی افراد مبتال به ام اس

پژوهش حاضر ،مبين پايين بودن وضعيت

باشد ،به خصوص در مبتاليانی که عالئم باالتری از

بهزيستی روانشناختی و مهارت تنظيم هيجانی در افراد

افسردگی را تجربه میکنند (.)7

مبتال به ام اس است؛ لذا بايد در روند درمان بيماران

يكی از محدوديتهای اين پژوهش که خاص

مبتال به ام اس در کنار مشكالت جسمانی آنها ،توجه

تحقيقات پرسشنامهای است اين است که پاسخ دهندهها

به مشكالت روانی مدنظر قرار گيرد .انجام مطالعات

گاهی بیعالقگی و بیانگيزگی در پاسخ دادن از خود

بيشتر و برنامهريزی برای ارتقای سطح بهزيستی و کيفيت

نشان میدهند .همچنين گاهی افراد برای ارائه تصوير

زندگی اين بيماران توصيه میشود.
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بهزيستی پايين ،بيماریهای جسمانی میشود ( .)40تنظيم

بهتر از خود پاسخ برخی از سواالت را بهدرستی نمیدهند.
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 صميمانه،انجام اين پژوهش ياری گر ما بودند

در پايان از همكاری صميمانه کليه عوامل
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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.
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