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سال ششم ،شماره  ،12صفحه ( 2- 22زمستان )2931

بررسی نقش رفتارهای خودمراقبتی و تجارب معنوی در پیشبینی کیفیت زندگی بیماران مبتال به ام.اس
دکتر آناهیتا خدابخشی کوالیی ،*2دکتر محمدرضا فلسفی نژاد ،1ناهید ضیایی رسا ،9رضوان محمود

عشیری4

 1استادیار ،گروه روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه خاتم ،تهران ،ایران
 2دانشیار ،گروه سنجش و اندازه گیری ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 3کارشناس ارشد روان شناسی عمومی ،گروه روان شناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات،
تهران ،ایران
 4کارشناس ارشد مشاوره خانواده ،گروه روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه خاتم ،تهران ،ایران
(دریافت – 2931/22/21 :پذیرش)2931/21/21 :
چکیده
مقدمه :مولتیپل اسکلروزیس ) ام.اس (یکی از شایعترین بیماریهای مزمن سیستم عصبی مرکزی است .مزمن بودن ماهیت
بیماری ،نداشتن درمان قطعی و درگیر ساختن فرد در سن جوانی میتواند اثر مخربی بر کیفیت زندگی بیمار داشته باشد.
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رفتارهای خودمراقبتی و تجارب معنوی در پیشبینی کیفیت زندگی بیماران مبتال
به مولتیپل اسکلروزیس انجام شده است.
روش :روش پژوهش توصیفی -تحلیلی و از نوع مقطعی بود  .جامعه پژوهش بیماران ثبت نام کننده در انجمن ام .اس شهر تهران
در سال  1331بودند .نمونه پژوهش شامل 212 ،نفر بیمار بودند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
آنها به سه پرسشنامه کیفیت زندگی ( ،)SF-36رفتار خودمراقبتی کان ( )1331و تجارب معنوی روزانه اندروود و ترسی
( )DSESپاسخ دادند .دادهها با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان و با استفاده
نرم افزار  SPSSنسخه  24تحلیل شدند.
اسکلروزیس رابطه مثبت معنیدار دارند .همچنین نتایج نشان داد که رفتار خودمراقبتی و تجارب معنوی در مجموع  2/22از
کل واریانس کیفیت زندگی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس را تبیین میکند.
نتیجهگیری :نتایج بر رابطه مثبت بین رفتارهای خودمراقبتی و تجارب معنوی در بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتال به
ام.اس تاکید دارند .از این رو ،پیشنهاد میشود که متخصصان نظام سالمت در کنار توجه به عوامل اثرگذار جسمانی به فاکتورهای
روان شناختی از جمله؛ تجارب معنوی و رفتارهای خود مراقبتی بر ارتقای سطح کیفیت زندگی توجه کنند.
کلیدواژهها :کیفیت زندگی ،خودمراقبتی ،معنویت ،مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)

* تهران ـ دانشگاه خاتم ـ دانشکده علوم انسانی
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یافتهها :نتایج نشان داد که رفتار خودمراقبتی و تجارب معنوی با کیفیت زندگی و مولفههای آن در بیماران مبتال به مولتیپل

خدابخشی کوالیی و همکاران

بررسی نقش رفتارهای خودمراقبتی و تجارب معنوی در1/ ...

مقدمه

در افراد با بیماریهای مزمن کیفیت زندگی تحت تأثیر

بیماری مولتیپل اسکلروزیس ()multiple sclerosis

شدت ،طول مدت بیماری و داروهای مصرفی بیمار قرار

نوعی بیماری مزمن و پیشرونده سیستم عصبی مرکزی

میگیرد که بیماران ام .اس از این قضایا مستثنی نیستند.

است که باعث ایجاد اختالل حسی ،ضعف ،گرفتگی

( )2این بیماری به افت عملکرد فردی و اجتماعی در فرد

عضالنی ،اختالل بینایی ،اختالل شناختی ،خستگی ،لرزش

منجر میشود و درنتیجه بر چگونگی ایفای نقشهای وی در

اندامها ،اختالل در دفع ادرار ،اختالل در دفع مدفوع،

زندگی ،وضعیت شغلی و نهایتاً کیفیت زندگی ،سالمت

اختالل در عملکرد جنسی ،اختالل در تعادل ،فراموشی،

روانی و جسماً نیاش تأثیر به سزایی میگذارد)3( .

کاهش شنوایی ،کرختی ،تاری دید ،دوبینی و اختالل

بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی ،کیفیت زندگی،

گفتاری در فرد بیمار میگردد )1( .این بیماری یکی از

درک افراد از موقعیت خود در زندگی است .به این معنا

شایعترین بیماریهای نورولوژیك در انسان بوده و ناتوان

اهداف ،انتظارات ،استانداردها و اولویتهایشان در زندگی

کنندهترین بیماری سنین جوانی است)2( .

است که کامالً فردی بوده و از سوی دیگران قابل مشاهده

انجمن ملیام.اس در سال  2011اعالم کرده است که

نیست و بر درک افراد از جنبههای گوناگون زندگیشان

بیشتر از پنج میلیون نفر در سراسر جهان به این بیماری

استوار است )12( .نتیجه مطالعهای نشان داد که بیماران

مبتال هستند )3( .طبق اطالعات انجمن ام .اس ایران تا سال

مبتال به ام اس در مقایسه با افراد سالم جامعه کیفیت

 02/222 1334بیمار مبتال به ام.اس در ایران وجود دارد و

زندگی پائینتری دارند ،همچنین نتایج مطالعهای که به

میزان شیوع آن تقریباً  3در  122/222میباشد )4( .این

منظور مقایسه کیفیت زندگی این بیماران با بیماران مبتال

بیماری بین زنان دو تا سه برابر شایعتر از مردان است و

به دیگر بیماریهای مزمن مثل صرع ،دیابت ،آرتریت

همچنین بیشترین خطر ابتال به این بیماری در سنین بین

روماتوئید انجام شد ،نشان داد که بیماران مبتال به ام.اس

نوجوانی تا  02سالگی میباشد )0( .دوره پیدایش این

به طور معنیداری کیفیت زندگی پائینتری در مقایسه با

بیماری معموالً همزمان با رویارویی با موقعیتهایی مانند

سایر گروههای بالینی دارند)11( .

این بیماری از یك طرف استقالل و توانایی فرد برای شرکت

که میتواند کیفیت زندگی بیماران مبتال به ام.اس را تحت

مؤثر در اجتماع را تهدید میکند ( ،)6و از سوی دیگر

تأثیر قرار دهد ضروری است .در این راستا به نظر میرسد

پیشآگاهی و دورههای غیر قابل پیشبینی آن ،تأثیر بارزی

خودمراقبتی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس به

بر کیفیت زندگی و سالمت دارد)1( .

آنها کمك میکند که به جای تکیه بر ناتوانیهای موجود،
تواناییهای بالقوه را مورد توجه قرار دهند که این امر باعث
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تشکیل خانواده ،انتخاب شغل و تأمین امنیت مالی است.

بنابراین ،با توجه به مطالب ذکر شده ،شناسایی عواملی

 /9پرستاری گروههای آسیب پذیر
بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء سطح فعالیتها جهت گذران
امور روزمره زندگی میشود)12( .

سال ششم /شماره  /12زمستان 2931
توجه روزافزون پژوهشگران به نقش رفتارهای خود
مراقبتی و البته تجارب معنوی در ارتقای کیفیت زندگی

با این حال ،برای داشتن کیفیت زندگی خوب ،برخی از

انسانها بسیار با اهمیت است و از عوامل تأثیرگذار بر سالمت

پژوهشها به نقش باورها و تجارب معنوی اشاره میکنند.

رفتار و شناخت به شمار میرود )12( .اهمیت به معنویت

به این گونه که داشتن تجارب معنوی مؤثر میتواند به عنوان

و رشد معنوی انسان در چند دههی گذشته به صورتی

سپری در برابر بیماری روانی و جسمانی در افراد کمك کند.

روزافزون توجه روانشناسان و متخصصان بهداشت روان را

تجارب معنوی به افراد کمك میکند تا با بیماری سازگار

به خود جلب کرده است ( )13که میتواند به بهبود سالمت،

شوند ،تنش روانی خود را کاهش دهند و کیفیت زندگی و

کیفیت زندگی و افزایش عزت نفس منجر شود)22-22( .

سالمت روانی و اجتماعی خود را ارتقا دهند)13( .

از این رو ،بر اساس آنچه گفته شد ،لزوم انجام تحقیق

رفتارهای خود مراقبتی یك مفهوم کلیدی در ارتقاء

در این زمینه ،با توجه به مشکالت جسمی و روانی که در

سالمت است ( )14و شامل اعمالی است آموخته شده،

این افراد به وجود میآید و استفاده از نتایج آن در مراکز

آگاهانه و هدفدار که مردم برای خود ،فرزندان و خانوادهشان

مشاوره و متخصصان حوزهی سالمت روان و بیمارستانهایی

انجام میدهند تا تندرست بمانند ،از سالمت ذهنی و

که با بیماران مبتال به ام.اس فعالیت میکنند ،امری ضروری

جسمی خود نگهداری کنند ،نیازهای اجتماعی و روانی خود

به نظر میرسد .لذا ،این پژوهش درصدد پاسخگویی به این

را برآورده سازند ،از بیماری یا حوادث پیشگیری کنند،

سؤال است که بین رفتارهای خودمراقبتی و تجارب معنوی

ناخوشیها و وضعیتهای مزمن را مراقبت کنند و نیز از

با کیفیت زندگی بیماران مبتال به ام.اس چه رابطهای وجود

سالمت و عافیتشان بعد از بیماری حاد یا ترخیص از

دارد؟

بیمارستان نگهداری کنند )10( .خودمراقبتی جایگزین

روش کار

از عوامل تعیینکننده میزان و چگونگی استفاده از آن

شد .جامعه آماری در پژوهش حاضر را کلیه بیماران مبتال

میباشد .خود مراقبتی بر جنبههایی که تحت کنترل فرد

به ام.اس مراجعهکننده به انجمن ام.اس شهر تهران در سال

هستند ،تمرکز دارد )16( .خودمراقبتی موجب ارتقای

 1331تشکیل دادند .از میان جامعه آماری فوق با استفاده

کیفیت زندگی شده و از تعداد موارد بستری در بیمارستان

از روش نمونهگیری تصادفی ساده با مراجعه به لیست

میکاهد و با پیگیری مداوم آن میتوان از عوارض حاد و

اعضای انجمن ،نمونهای به حجم  212نفر انتخاب شدند.

مزمن بیماری پیشگیری کرد یا بروز آن را به تعویق انداخت.

مالکهای ورود به پژوهش شامل؛  -1ثبت نام افراد در

()11

انجمن ام .اس در یك سال گذشته  -2نداشتن بیماری
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مراقبت تخصصی و سازمانی نیست ،بلکه مکمل آن و یکی

این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام

خدابخشی کوالیی و همکاران

بررسی نقش رفتارهای خودمراقبتی و تجارب معنوی در1/ ...

جسمانی یا معلولیت دیگری همزمان با بیماریام .اس

رفتارهای خود مراقبتی بیماران را در  0حیطه رژیم غذایی

 -3حداقل تحصیالت دیپلم .مالکهای خروج از پژوهش

مناسب ،فعالیت فیزیکی ،ترک سیگار ،استفاده از دارو و

شامل؛  -1عدم تمایل به تکمیل پرسشنامهها -2 ،اعتیاد به

تعدیل اثر متغیرهای تنیدگی آور بررسی میکند .پاسخدهی

مواد مخدر یا الکل با تشخیص پزشك.

در یك طیف لیکرت از نمره  1احتمال کم و نمره  0نشانگر

پس ازآشنایی افراد با اهداف پژوهش ،اعتماد آنها در

احتمال زیاد از پیروی از رژیم غذایی است )20( .در ایران

خصوص محرمانه ماندن اسرار آنها و رضایتشان در مورد

نیز روایی روش کمی اعتبار محتوا و پایایی پرسشنامه توسط

ورود به پژوهش اخذ شد و آزمودنیها به صورت فردی به

نیاکان و همکاران ( )1334مورد تأیید قرار گرفته است و

پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند .رضایت نامه به صورت

پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در کل ابزار

کتبی از آنها اخذ شد.

 2/20گزارش شد)26( .

زندگی  36سوالی Short Form Health Survey(36-

از پرسشنامه تجارب معنوی روزانه ( Daily Spiritual

) Itemاستفاده شد .ایـن پرسشنامه یکی از شناخته

 )Experience Scaleاندروود و ترسی استفاده شد.

شدهترین ابزارهـای عمـومی سـنجش کیفیت زندگی است

پرسشنامه تجارب معنوی روزانه اولین بار از سوی اندروود و

که تا کنون بـه زبانهـای بـسیاری ،از جملـه زبان فارسی،

ترسی ( )2222طراحی شد ( )21که دارای  16سؤال است

ترجمه شده اسـت .پرسـشنامه فـوقالـذکر توسـط سازمان

که با روش نمره گذاری لیکرت  6گزینهای محاسبه میشود.

بینالمللی بررسی کیفیت زندگی تهیه شـده و شـامل 36

که سنجش نمره آن به این صورت میباشد که از اغلب اوقات

سؤال در دو بعد اصلی جسمی و روانی میباشدکه هشت

روز نمره  6و هرگز یا تقریبأ هرگز نمره  1میگرفت که

قلمـرو مرتبط با سالمت را مورد سنجش قرار میدهد)23( .

نمرات باالتر بیانگر تجارب معنوی بیشتر بود )22( .نتـایج

روایـی و پایایی پرسشنامه  SF-36برای اولین بار در ایران

مطالعـه فونگ و همکاران آلفای کرونباخ  2/31را برای ثبات

توسـط منتظـری و همکاران ( )1324بر روی  4163نفر در

درونی نـسخه چینـی مقیـاس تجارب معنوی روزانه نشان

رده سنی  10سـال بـه باال ارزیابی گردید .ضریب پایـایی

داده است )23( .پایایی این مقیاس توسط تقوی و امیری با

در  1قلمـرو از  11درصد تـا  30درصد گسترده بود و

سه روش بازآزمایی ،تصنیفی و ثبات درونی مورد سنجش

درقلمـرو سـرزندگی  60درصد بـود)24( .

قرار گرفته است .در روش بازآزمایی ضریب همبستگی 2/36

برای سنجش رفتارهای خودمراقبتی ،از پرسشنامه

به دست آمد .در روش تصنیفی ضریب اسپیرمن –براون

رفتار خود مراقبتی توسط  Connو همکاران در سال 1331

برای کل مقیاس  2/22محاسبه گردید و در روش ثبات

استفاده شد .این بخش شامل  22گویه میباشد که
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برای اندازهگیری کیفیت زندگی ،از پرسشنامه کیفیت

همچنین برایسنجش تجارب معنوی شرکتکنندگان،

 /9پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال ششم /شماره  /12زمستان 2931

درونی ،آلفای کرونباخ برای کل آزمون  2/31به دست آمد.
()32

جدول شماره  ،1یافتههای جمعیت شناختی مربوط به
بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس به تفکیك سن،

در نهایت ،دادهها با استفاده از آزمون همبستگی
پیرسون ،تحلیل رگرسیون چندمتغیری و به کمك نرم افزار

جنسیت ،وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت ،سابقه فشار خون
در خانواده و تعداد اعضای خانواده را نشان داده است.

 SPSS-24مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها
جدول  .2مشخصات جمعیت شناختی بیماران مبتال به ام اس

سن

جنسیت
وضعیت تأهل

میزان تحصیالت

سابقه فشار خون در خانواده
تعداد اعضای خانواده

ویژگی

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر از  20سال

2

3/2

بین  20تا  30سال

64

32/0

بین  30تا  40سال

13

31/6

بین  40تا  00سال

43

23/3

بیشتر از  00سال

12

4/2

زن

112

06/2

مرد

32

43/2

مجرد

01

21/1

متأهل

103

12/3

سیکل

21

12

دیپلم یا فوقدیپلم

31

46/2

لیسانس

13

34/2

فوقلیسانس

12

2/6

دکتری

1

2/0

دارد

142

12/0

ندارد

62

22/0

بین  1تا  4نفر

113

20/2

بین  4تا  2نفر

31

14/2

رابطه مثبت معنیدار دارد )P>2/01( .همچنین کلیه ضرایب همبستگی مولفههای کیفیت زندگی به جز در خرده مقیاس کارکرد اجتماعی،
در سایر خرده مقیاس ها با رفتار خودمراقبتی بیماران و تجارب معنوی آنها درسطح(  P >2/01و  )P>2/ 05معنیدار میباشد.

جدول  .1ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش کیفیت زندگی و خرده مقیاس های آن ،رفتار خودمرافبتی و
تجارب معنوی در شرکت کنندگان در پژوهش
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نتایج ضریب همبستگی پیرسون (جدول  ) 2نشان داد که کیفیت زندگی با رفتار خودمراقبتی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس

خدابخشی کوالیی و همکاران

بررسی نقش رفتارهای خودمراقبتی و تجارب معنوی در1/ ...

.2کیفیت زندگی

 .1کارکرد جسمی

سالمت جسمی

.9اختالل نقش به خاطر

سالمت هیجانی

 .4اختالل نقش بخاطر

 ..1انرژی /خستگی

 .6بهزیستی هیجانی

 .7کارکرد اجتماعی

 ..1درد

 .3سالمت عمومی

 .22رفتار حود مراقبتی

 .2کارکرد جسمی

2/62

1

2/22

2/33

1

2/23

2/36

2/62

1

 .0انرژی /خستگی

2/22

2/44

2/01

2/62

1

 .6بهزیستی هیجانی

2/03

2/32

2/46

2/00

2/04

1

 .1کارکرد اجتماعی

2/04

2/20

2/42

2/01

2/01

2/22

1

 .2درد

2/02

2/22

2/32

2/43

2/42

2/21

2/64

1

 .3سالمت عمومی

2/02

2/21

2/42

2/41

2/43

2/23

2/02

2/04

1

 .12رفتار خودمراقبتی

2/44

2/16

2/22

2/33

2/21

2/26

2/33

2/34

2/43

1

 .11تجارب معنوی

2/36

2/23

2/20

2/24

2/32

2/33

2/23

2/10

2/32

2/34

 .3اختالل نقش به خاطر
سالمت جسمی
 .4اختالل نقش بخاطر
سالمت هیجانی

 .22تجارب معنوی

 .1کیفیت زندگی

1

1

جهت بررسی توان رفتار خودمراقبتی ،و تجارب معنوی در پیشبینی کیفیت زندگی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
از آزمون آماری تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شد .بر این اساس در جدول  3نتایج تحلیل رگرسیون
چندگانه رفتار خودمراقبتی و تجارب معنوی با کیفیت زندگی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس به روش همزمان گزارش
شده است.
همانطور که جدول  3نشان میدهد ،طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان بین متغیرهای پیش
بین (رفتار خودمراقبتی و تجارب معنوی) با کیفیت زندگی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس همبستگی چندگانه
 MR: 2/06وجود دارد ،که در سطح  P >2/21معنیدار میباشد .همچنین نتایج نشان میدهند که رفتار خودمراقبتی و تجارب
معنوی در مجموع  2/22از کل واریانس کیفیت زندگی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس را شامل می شوند.
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه با روش همزمان نشان داده است که تمامی متغیرهای پیشبین (رفتار خودمراقبتی
ترتیب رفتار خودمراقبتی به شیوه مثبت () β>2/32و تجارب معنوی نیز به شیوه مثبت ( ) β>2/23توانایی پیشبینی کیفیت
زندگی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس را دارند( ، )P >2/21به طوری که  2/22از واریانس کیفیت زندگی بیماران مبتال
به مولتیپل اسکلروزیس توسط این متغیرها قابل تبیین است)P >2/21( .

جدول .9نتایج تحلیل رگرسیون رفتار خودمراقبتی و تجارب معنوی با با کیفیت زندگی بیماران مبتال به مولتیپل
اسکلروزیس
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و تجارب معنوی) توان پیشبینی کیفیت زندگی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس را دارند .از لحاظ قدرت پیشبینی به

 /9پرستاری گروههای آسیب پذیر
خطای

متغیرها

B

رفتار خودمراقبتی

2/22

2/11

تجارب معنوی

2/61

2/14

استاندارد

سال ششم /شماره  /12زمستان 2931
خالصه

β

T

P

2/32

4/03

P >2/221

2/23

3/22

P >2/221

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رفتارهای

مدل

R

R2

F

P

2/06

2/22

41/12

P >2/221

خودمراقبتی باعث ارتقاء وضعیت سالمت و در نتیجه بهبود
کیفیت زندگی می شود ،همسو است.

خودمراقبتی و تجارب معنوی در پیشبینی کیفیت زندگی

یافتههای به دست آمده از تجزیه و تحلیل دادهها نشان

بیماران مبتال به ام.اس انجام شد .نتایج این پژوهش نشان

داد که بین تجارب معنوی با کیفیت زندگی بیماران مبتال

داد که بین رفتار خودمراقبتی با کیفیت زندگی بیماران

به مولتیپل اسکلروزیس رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد.

مبتال به مولتیپل اسکلروزیس رابطه مثبت و معنیدار وجود

همچنین نتایج نشان داد که تجارب معنوی به شیوه مثبت

دارد .همچنین نتایج نشان داد که رفتار خودمراقبتی توان

توان پیشبینی کیفیت زندگی بیماران مبتال به مولتیپل

پیشبینی کیفیت زندگی بیماران مبتال به مولتیپل

اسوکلروزیس را دارد .نتایج حاصل از این یافته به طور کلی

اسکلروزیس را دارد.

با نتایج به دست آمده از پژوهش عسگری و نیك منش()34

آمده از پژوهش عامری فر و همکاران همسو می باشد)31( .

منجر به ارتقای کیفیت زندگی در بیماران مبتال به مولتیپل

آنها در مطالعه خود نشان دادندکه تجارب معنوی باال در

اسکلروزیس شود ،همسو می باشد .شواهد نشان می دهد

بیماران دیابتی نوع  2می تواند از آشفتگی و پریشانی آنها

که مداخالت معنوی می تواند در پیشگیری و بهبود طیف

کم کند .همچنین با یافته پژوهش حمیدیزاده و

وسیعی از مشکالت جسمی و سازگاری با دردهای حاد،

همکارن( )32نیز که در مطالعه خود نشان دادند که،

بیماری و مرگ مؤثر باشد )30( .خدابخشی کوالیی و

طراحی و بکارگیری برنامه خودمراقبتی مبتنی بر الگوی

فرهنگی در مطالعه دیگری دریافتند که معنویت و تجارب

اورم بر ابعاد جسمی کیفیت زندگی بیماران ام.اس مؤثر

معنوی می توانند تأثیر مثبتی بر امید به زندگی بیماران

است ،همسو میباشد .در پژوهش دیگری  Hanssonو

سرطانی داشته باشند و لزوم استفاده از معنویت را در کنار

همکاران ( )33دریافتند به کارگیری راهبردهای

درمانهای طبی ،جهت کنترل و درمان بیماری و بهبود امید

خودمراقبتی مشخص با بهبود کیفیت زندگی ارتباط دارد

به زندگی پیشنهاد دادهاند )36( .همچنین در پژوهش

که با این یافته پژوهش ما مبنی بر اینکه انجام رفتارهای

دیگری رشیدی و همکاران( )1332نشان دادند که ،تجارب
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نتایج حاصل از این یافته به طور کلی با نتایج به دست

که نشان دادند افزایش فعالیتهای مذهبی و معنوی میتواند

1/ ...بررسی نقش رفتارهای خودمراقبتی و تجارب معنوی در

خدابخشی کوالیی و همکاران

زندگی در حیطههای مختلف آن و کاهش عالئم و نشانههای

معنوی و امید به زندگی می تواند به بهبودی بیماران

بیماری به نظر می رسد که توجه به عوامل جسمانی در کنار

.سرطانی زن کمك کند

تجربه های ارزشمند معنوی در کنار سایر درمانهای

این پژوهش با محدودیتهایی روبه رو می باشد از جمله

.جسمانی می تواند به کیفیت زندگی این بیماران کمك کند

 بر روی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس،اینکه

تشکر و قدردانی

1331 اس شهر تهران در سال.مراجعهکننده به انجمن ام

این مقاله برگرفته از پایا نامه کارشناسی ارشد روان شناسی

 از این رو باید در تعمیم نتایج به دیگر،انجام گردیده است

نویسنده سوم(ناهید ضیایی رسا) در دانشگاه آزاد اسالمی

. انواع بیماری ام، همچنین.قشرهای جامعه احتیاط شود

واحد علوم و تحقیقات تهران با کد مصوب شورای پژوهشی

اس مورد بررسی قرار نگرفته است و صرفاً داشتن بیماری

 تایید شده1336/23/26  و مورخ342136334 به شماره

. اس مطرح بوده است.ام

 شعبه تهران و، اس ایران. نویسندگان از انجمن ام.است
همچنین از تمامی شرکت کنندگانی که ما را در اجرای این
. تشکر و قدردانی میکنند،پژوهش یاری رساندند

نتیجه گیری نهایی
با تکیه بر یافتههای پژوهش حاضر مبنی بر نقش
رفتارهای خودمراقبتی و تجارب معنوی بر بهبود کیفیت
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Introduction: Multiple Sclerosis (MS) is one of the most common chronic diseases of the
central nervous system. Chronic nature of the disease, lack of definitive treatment, and
involvement of a young person can have a devastating effect on the quality of life of the
patient.
Aim: the purpose of this study was to investigate the role of self-care behaviors and
spiritual experiences in predicting the quality of life in patients with multiple sclerosis.
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Methods: The research method was descriptive –analytical. Research population is
patients who were registered in Society of Patients Registered in the M.S Association of
Tehran by 2018. The sample consisted of 210 patients who were selected by simple
random sampling. They responded to three questionnaires of quality of life (SF-36), selfcare behaviors by conn (1991), and underwood and Teresi ' daily spiritual experiences
(DSES). Data were analyzed using correlation coefficient and multiple regression analysis
by SPSS version 24.
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Results: The results showed a significant positive relationship between quality of life and
its components with self-care behavior and spiritual experiences of patients with multiple
sclerosis. The results also showed that self-care and spiritual experiences explain 0.28 of
the total variance of quality of life in patients with multiple sclerosis.
Conclusion: The results emphasize the positive relationship between self-care behaviors
and spiritual experiences in improving the quality of life in patients with MS. Therefore, it
is suggested to be considered by that patients and nurses be considered to improve patient
health.
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