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 چکیده 
  مزمن  هایی ماریب  نیترکننده ناتوان  از  یکی  سیاسکلروز  پلیمولت  یماریب

  ی ماریب  نیا  به   ابتال.  گذاردیم  ریتأث  فرد  یزندگ  مختلف  یهاجنبه  بر  که   است

فرد مبتال را    یعاد  و  یعیطب  یزندگ  آن،  ینیبشیپرقابلیغ  و   متعدد  رضعوا  و

ی اجتماع  و  یروان  هایدر جنبه  ی ماریب  نیا  با  فرد  یسازگارو    کندمی  مختل

  ر یاخ  یهاسال  مطالعات  یبندجمعمرور و    حاضر  مطالعه  هدفاست.  ضروری  

 یپزشک  یها جنبهی در  سازگاردر زمینه بهبود    شده انجاممرتبط با مداخالت  

بیماران    یاجتماع  و   یروان  –   .بود  سیاسکلروز  پلیمولت  یمار ی ب  به   مبتال در 

 مطالعات   همه  مرور  شامل  که  بوده  مندنظام  یمرور  مطالعه  حاضر  مطالعه

 مطالعات  افتنی  جهت   به شود.  می  2019تا    2015  یهاسال  ن یب  مرتبط

  استفاده  با  را  یوتریکامپ  یجستجو  پژوهشگران  شده انجامبا مداخالت    مرتبط

 ,Multiple Sclerosis،یسازگار  س،یاسکلروز  پلیمولت  یدیکل  کلمات  از

compatibility    ترکیبی صورت  به  و  جداگانه  صورت    ی هاگاه یپا  ازبه 

 ,google scholarیعلم  اطالعات  گاه یپا   شامل  ریز  یکیالکترون  ی هاداده 

pubmed, sciencedirect, SID, Proquest, Ovid    ی آورجمع برای 

شد.    موردنظرمطالعات   نتایج   .شد  گزارش  یفیک  صورتبه  جینتااستفاده 

داد    آمده دستبه بیماری  نشان  مبتالبه  اجتماعی    (MS)افراد  از حمایت  که 

خودادراک و  با    -شده  بیشتر  سازگاری  بودند  برخوردار  بیشتری  دلسوزی 

راهکارهای   نقش  همچنین  داشتند.  خود  عوا  یامقابلهبیماری  با  رض  کارآمد 

با توجه  است.    شده گزارش  مؤثر  ( MS)بیماری و امید در سازگاری با بیماری  

ماهیت   برای   (MS)  بیماری  مدتیطوالنو    کننده ناتوانبه  که  است  احتیاج 

مفید در این زمینه    یشناختروانسازگاری بیشتر با این بیماری از مداخالت  

 برای این بیماران آموزش داده شود.

 مندنظام مرور ،یسازگار س،یاسکلروز پلیمولتها: یدواژه کل

 Abstract 
Multiple sclerosis (MS) is one of the most debilitating 

chronic diseases affecting various aspects of a 

patient's life. Being afflicted with this disease and 

suffering from its numerous and unpredictable 

symptoms result in the disruption of normal life in the 

patients, and adaptation to the disease can affect them 

socially and psychologically. The present study is 

aimed at offering a review of recent studies regarding 

the interventions to improve compatibility in medical-

psychological and social aspects of life in patients 

with MS. It is a systematic review covering all related 

studies between 2015 and 2019. In order to find 

studies regarding these interventions, the researchers 

conducted an internet search using the keywords of 

“multiple sclerosis”, “compatibility” and their Persian 

equivalents in electronic databases including google 

scholar, PubMed, ScienceDirect, SID, Proquest, and 

Ovid. The keywords were searched as separate words 

and combined together. The results were reported 

qualitatively. The results showed that MS patients 

with more perceived social support and self-

compassion were more adaptable to their disease. 

Moreover, effective coping strategies and hope were 

reported to significantly affect disease symptoms and 

adaptation to MS, respectively. Due to the 

debilitating and long-term nature of MS, it is 

necessary to take advantage of useful psychological 

interventions to increase the patients’ adaptability to 

this disease. 

Keywords: multiple sclerosis, compatibility, 

systematic review 

 99: دی ویرایش نهایی  99: خرداد پذیرش  99اردیبهشت   دریافت:                      سیستماتیک  یمرور نوع مقاله:

 

 مقدمه 
    بااالقوه و کندیم ریدرگ را یمرکز یعصب ستمیس که است  یمنیا  خودسیستم    روندهپیش  اختالل  کی  (MS)  1سیاسکلروز  پلیمولت

  آن  در  کااه  اساات  یمرکااز  اعصااا   دسااتگاه  ماازمن  یماریب  MS  (.201۷  ،2کوسته  و  تزیسپ  انکون،یبر  ،لپلگه  ن،یللمیگ)  است کنندهناتوان

 
1 . multiple sclerosis 
2 . Guillemin, F., Leplege, A., Briancon, S., Spitz, E., 
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  ریسااا و مغااز ارتبااا  اماار نیاا ا (.2020 ،2ساامدما) دنشااویم بیاا تخر یموضااع  صورتبه  است  یعصب  یبرهایف  حافظ  که  1نیلیم  پوشش

  در  سیاسااکلروز  پلیمولت  وعیش  .(2020  ،3سوتر  له  و  یمور  ،فلورا)  زندیم  بیآس اعصا  نیا به درنهایت و کرده مختل را بدن هایقسمت

  درگذشااته  (.201۷  ،5وود-کرکااان  و  پاارتن)  است  یافتهافزایش هرساله درصد ۴/ 2 حدود در(  4D)GPR  یپزشک یپژوهش اطالعات بانک

  پاالیمولت وعیشاا  کااه تاساا  داده نشااان ریاا اخ قاااتیتحق امااا ،شاادمی گرفتااه نظر در سیاسکلروز پلیمولت کم شیوع با منطقه کی رانیا

  یمقاادمات  هایبررساای  .(139۷  ،یدهکاارد  اکبااریعلی  و یلیاسااماع زاده، یتقاا ) است یافتهافزایش یمعنادار طوربه رانیا در سیاسکلروز

  ،خواسااتی  یاازد و یرجباا ) دارد وجااود سیاسااکلروز پاالیمولت مبتالبااه ماریب 50000 تقریباً رانیا کشور سطح در که است آن کنندهبیان

  ازنظر  .(1398  ،ییکوهپا  یاخالق  و  نیثم)  شودمی  دهید  مردها  از  شتریب  هازن  در و بوده ترشایع ساله ۴0-1۶ افراد در یماریب نیا (.139۷

:  از  اساات  عبااارت  کااه  دارد  دخالاات  رونااد  نیا  در  مختلف  عامل  نیچند  احتماالً است، نشدهشناخته هنوز یماریب نیا قیدق علتجسمانی 

  هااایعفونت  خصااو به  یطاا یمح  عواماال  و  یمناا یا  خااود  سااازوکار  ک،یژنت  ،یمنیا  نقص  و  وراثت استرس، ،انجه سراسر در یجو طیشرا

به دنبال خود   ایمنی خود هایبیماری ریسا مانند سیاسکلروز پلیمولت یماریب (.201۷ ،۶شر و یباردسل لگس،یته ،ینسکیکزیپ)  ویروسی

رنااج رواناای  انجام شده  تحقیقات  و   (2020 ،۷تاندون و یپونگتها اک،یچواست ،جوهنسون) داردعوارض جسمی و روانی زیادی را به همراه 

 (.2018  ،8یمکفئ)  دهدیمنشان    مولتیپل اسکلروزیسزیادی را در ارتبا  با بیماری  

  شااامل کااه یاجتماااع - یرواناا  و یجساام گوناااگون یهانشااانه لیاا دل به کنندیم یزندگ سیاسکلروز پلیمولت یماریب  با  که  یافراد

  تجربااه  را  تریپااایین  یزناادگ  تیاا فیکاجتماااعی در پاای دارد،    انگکه   ضعیف یعاطف عملکرد شرم، ،9یجنس اختالالت دفع، در تمشکال

  همچنااین ؛گااذاردیم اثاار یحرکتاا  و یحساا  نظام کارکرد بر تنهانه مولتیپل اسکلروزیس (.2019 ،10چالدر  و  برگس  ک،یادامکز)  کنندیم

خود    ،13یخودکش  ،12مزمن  یخستگ،  و پریشانی  11یافسردگ  مثل  یمتعدد  یروان  یشناختبیآس  ئمعال  و  هانشانه  جادیا  موجب  است ممکن

  مسااائل  به  توجه  تیاهم  در. (1۶،2019دسچمپس و کاموس تربه، ،یهنر)گردد در افراد مبتال  یریپذکیتحر و 15اضطرا  ،1۴یرسانبیآس

  گریکاادی با اغلب MS جسمانی عالئم و یشناختروان عوامل ،یماریب دوران در که کرد استدالل گونهنیا توانیم اس.ام  در  شناختیروان

  عوامل که گونههمان جه،یدرنت. (2020 خاکبازان،و  یرین دهقان ،یغفور) گذارندیم ریتأث یماریب جهینت و شرفتیپ بر و ؛است ارتبا   در

  ریتااأث  تحاات  را  مارانیب  یروان  تیوضع توانند،یم زین ئمعال عود برعکس،. بخشد بهبود و کنند کم را یماریب عالئم توانندیم شناختیروان

  یافسااردگ  و  اضطرا   یشناختروان  عوامل  با  یشناخت  اختالل و یجانیه راتییتغ ،یخستگ درد، ؛همچون یعالئم مثال،عنوانبه. دهد قرار

بااا    1۷نیاااز بااه تطااابق و سااازگاری  ،شااودیمداده  مولتیپاال اسااکلروزیستشااخیص  هاآنبه همین دلیل افرادی که برای  است. ارتبا  در

  از  برخاای.  (2019  ،18ینگاار و ویاا گروببر ،یبساا دارد )نیست و نیاز به آمااوزش  یاسادهالبته کار  که ؛دارند خودبیماری مزمن  یهاچالش

  از  اناادعبارت.  دهااد  قاارار  ریتااأث  ایاان بیماااران در ابعاااد هیجااانی و اجتماااعی تحاات  سااازگاری  توانناادیم  کااه  MS  بیماااری  یهااایژگیو

  باار  بیماااری  ماابهم  آتاای راتیتااأث و پزشااکی درمان به محدود دسترسی درمان، فقدان ،عالئم تنوع بیماری، دوره بودن ینیبشیپرقابلیغ

بیماااران مبااتال بااه مولتیپاال  جساامی و حرکتاای    هایناتوانیرسد  به نظر میهمچنین  .(139۷ ،یمر و یامنیپ) فرد جسمانی یهاییتوانا

  بُعاادگذارد. این نقص جسمی ممکن است افراد را منزوی کنااد، باار سااازگاری  بر زندگی افراد تأثیر می گوناگونای هبه شیوهاسکلروزیس 

 
1 . myelin 
2 . Smedema, S. M. 
3 . Florea, A., Maurey, H., Le Sauter, M. 
4 . General Practice Research Database 
5 . Porten, L., & Carrucan-Wood, L. 
6 .Pieczynski, J., Thilges, S., Bardsley, L., & Sher, T. 
7 .Johnson, L. C., Chwastiak, L., Poongothai, S., Tandon, N., 
8 . McPhee, D. P. 
9 .Sexual disorders 
10 .Adamczyk, L., Burgess, M., & Chalder, T. 
11 .depression 
12 .Chronic fatique 
13 .suicide 
14 . Self injery 
15 . anxiety 
16. Henry, A., Tourbah, A., Camus, G., Deschamps, R  
17 . Compatibility 
18 . Bassi, M., Grobberio, M., Negri, L. 
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با دیگران در خصو  بیماری    کردن  صحبتها را محدود سازد، حتی برخی بیماران از  های اجتماعی آنها اثر بگذارد، فعالیتآن یاجتماع

  MSمبااتال بااه    های اجتماعی و نوع درمان و ساان باار میاازان سااازگاری اجتماااعی بیمااارانمایتح .ورزندهای خود اجتنا  میو نگرانی

 (.2020  ،1کسر  و  وود)  تأثیرگذار است

  در  را  هیجااانی  سااالمتبه  مربااو   یهانشانه  مستمر طوربه فرد آن در که است هیجانی سازگاری سازگاری، به مربو  مفاهیم از یکی

  درک  مناسااب،  روابااط برقااراری نیازهااا، ارضااای هیجانااات، کنترل توانایی هیجانی سازگاری عالئم از. دهدمی نشان مختلف یهاتیموقع

  ازدواج، مانند ییهاتیواقع با توانندیم دارند ییهاییتوانا چنین که افرادی. است شکست و ناکامی تحمل توانایی خود، درونیات  و  دیگران

  سااازگاری  مولتیپل اسکلروزیس  بیماری  مطالعات،  طبق  بر  (.1395  پناه،  خالق) بیایند کنار یخوببه خانواده اعضای مرگ و بیماری طالق،

  و  یافسااردگ  از  اس.  ام  مبتالبااه مااارانیب درصااد 50-۶0 حاادود که اندداده نشان مطالعات .دهدیم قرار ریتأث تحت را مبتال افراد هیجانی

  ،یدیشااه  ،ییعبدخاادا)  اساات  رگااذاریتأث  مااارانیب  نیاا ا  یزناادگ  تیفیک  بر  شدتبه  که  برندیم  رنج  اضطرا   از  زین درصد ۴0 تا 35 حدود

 (.139۶  ،ینجات  و  یپناه  ،یمظاهر

ویژه در کشورهای پیشرفته با سرعت زیادی رو به افزایش اساات و دلیاال  با توجه به اینکه بیماری مولتیپل اسکلروزیس در جهان و به

نه باید گفت که بیشتر مبتالیان در سنینی هستند که باالترین فعالیاات فیزیکاای  متأسفا (.201۶ ،2الدر و رسکل ،یسند) آن نامعلوم است

هااای اجتماااعی وی  زند و باعث از دست رفتن استقالل فردی و محدودیت در فعالیتها میرادارند و بیماری ضربه سنگینی به زندگی آن

  یااناز ا  یحاااک  هاااگزارش(.  201۷،  3برتااون  و  برونی،  مودسل  ،پاکنهامگردد )شود که این امر منجر به کاهش پایدار کیفیت زندگی میمی

کااه تعااداد  با در نظر داشااتن این  .است  ترپایینافراد    یرمولتیپل اسکلروزیس به سا  مبتالبه  یماراندر ب عموماً یزندگ یفیتنکته است که ک

، نیاز به مداخالت ویژه را برای کمک به بیماران در  برندزیادی از بیماران مولتیپل اسکلروزیس از اثرات روانی مولتیپل اسکلروزیس رنج می

  شاادهمطرح  مباحااث مجمااوع از (.201۷ ،۴شاار و یباردساال لگس،یتهاا  ،ینسااکیکزیپ) سازدتوجه میها قابلجهت سازگار شدن بیشتر آن

  و  اساات  برخااوردار  ییباااال  عویش  از  یعموم  تیجمع  به  نسبت  اس.ام  مارانیب در شناختیروان اختالالت که کرد استنبا  گونهنیا توانیم

  یماااریب رونااد باار یمخرب اثرات تواندیم به سازگاری مجدد در تمامی ابعاد روانی و اجتماعی با شرایط بعد از ابتالء به بیماری توجه  عدم

  مااارانیب  نیاتماعی  ی و اجشناختروان  مسائل  به  توجه  عدم  داده،  نشان  هایبررس  نیهمچن  .شود  یماریب  با  مقابله در یناتوان باعث و داشته

  ،نیبنابرا ؛(2019 ،5یلئوناردو  یسچی کوتسگورگو،) دارد یپ در را یزندگ تیفیک و عملکرد افت درمان، روند از ینافرمان همچون  یعواقب

  .دارنااد  MS  در افزایش سازگاری هیجانی و اجتماااعی در بیماااران مبااتال بااه  یاجتماع  و  یروان  یهاجنبه  نقش  بررسی اهمیت به توجه با

  مااارانیب در یسااازگار بااا ماارتبط یاجتماااع و یرواناا  یهاجنبهکه  گرفت انجام سؤال این به پاسخگویی  هدف  با  حاضر  پژوهش  ،رونیازا

در این زمینااه بااه بررساای مقاااالت ماارتبط بااا   پژوهشگران مرتبط مطالعات  افتنی  جهت  به  سپس  ؟ستیچ  سیاسکلروز  پلیمولت  مبتالبه

 است.  هشدپرداخته  اثرگذارمتغیرهای  
 

 روش
  نیباا   مرتبط  مطالعات  همه  مرور  شامل  که  بوده  مندنظام  مرور  مطالعات  جزء   اجرا روش به توجه با و توصیفی مرور یک حاضر پژوهش

  در  یسااازگار یاجتماااع -یرواناا  یهاجنبااه بااا ارتبااا  در یکاف دسترس در منابع وجود عدم به توجه با. است 2020تا  2015 یهاسال

  مبتالبااه  مااارانیب  در  یسازگار  با  مرتبط  یاجتماع  و  یروان  یهاجنبه  نکهیا  سؤال  با  مطالعه نیا ابتدا ،سیاسکلروز پلیمولت مبتالبه مارانیب

  از  اسااتفاده  بااا  را  یوتریکااامپ  یجسااتجو  پژوهشااگران  ماارتبط  مطالعات  افتنی  جهت  به سپس. گرفت شکل چیست سیاسکلروز پلیمولت

  ،یسااازگار  یاجتماااع  عواماال  و  یسااازگار  یرواناا   عوامل  مرتبط،  عوامل  ،یسازگار  س،یسکلروزا  پلیمولت  یسیانگل  و  یفارس یدیکل کلمات

 google  هماننااد  یاختصاص یاطالعات  یهاگاهیپا و Magiranو SID  ازجمله  یعموم  یاطالعات  یهاگاهیپا  درعاطفی و هیجانی    عوامل

scholar  ،web of sciensce  ،proquest  ،science direct    وspringer  انواع   یتمام  شامل  مطالعه  بهورود   یارهایمع.  دادند  امانج  

  که   یمقاالت  تمام  نیهمچن  ، بود.دادند  پاسخ  محقق  یپژوهش  سؤال  به  و  شد  استخراج  نامبرده  یهادواژهیکل  با  که یلیتحل  یفیتوص  مطالعات

 
1 . Wood, V., & Kasser, S. 
2 . Soundy, A., Roskell, C., Elder, T. 
3 . Pakenham, K. I., Mawdsley, M., Brown, F. L., & Burton, N. 
4.  Pieczynski, J., Thilges, S., Bardsley, L., & Sher, T. 
5 .Koutsogeorgou, E., Chiesi, A. M., & Leonardi, M. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

38
33

53
.1

39
9.

9.
10

.1
.2

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

ro
oy

es
h.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             3 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2383353.1399.9.10.1.2
http://frooyesh.ir/article-1-2052-fa.html


146        
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  یاجتماع  یهاجنبه  ،یسازگار  با مرتبط  یروان  یاهجنبه  ،یسازگار  با  ارتبا  در  س،یاسکلروز  پلیمولت  یماریب  انواع  مبتالبه  مارانیب  یرو  بر

  -یرواناا  یهاجنبااه بااه کااه بااود یمطالعااات هیاا کل شااامل خروج اریمع. شد مطالعه نیا وارد یفارس و یسیانگل  زبان  به  یسازگار  با  مرتبط

  ریسردب  به  نامه  مقاالت،  الصهخ  نیهمچن.  بود شدهانجام سیاسکلروز پلیمولت از ریغ یگرید یماریب با مارانیب یرو بر یسازگار یاجتماع

  یوجوجست قیطر از و هاداده گاهیپا یجستجو قیطر از مطالعه ۴5 ابتدا. شدند خارج حاضر مطالعه از یسیانگل از ریغ زبان به مقاالت  و

  مطالعااه  نیا  نگارش  جهت  مطالعه  30  کامل یهاداده از تیدرنها .شد جستجو( مقاالت منابع ستیل قیطر از جستجو شامل؛) منابع گرید

  یسازخالصه  و  مرتب  استخراج،  یمرور  مقاله  نگارش  جهت  به  ازیموردن  یهاداده  مرتبط،  مقاالت  کامل  متن  مطالعه  از  پس. دیگرد استفاده

  کیاا  شااکل بااه سیاسااکلروز پلیمولت مبتالبه مارانیب در یسازگار با مرتبط یاجتماع -یروان عوامل  به  مربو   یهاافتهی  تیدرنها  دیگرد

 .دیگرد  گزارش  مندنظام  یمرور  مقاله

 

 هاافتهی
 :شودیم  میتقس  مقوله  چند  به  سیاسکلروز  پلیمولت  ازجملهمزمن    یهایماریب  مبتالبه  بیماران  در  سازگاری  با  مرتبط  یروان  یهاجنبه

  موجااب دهکنناا تیحما یاجتماااع شاابکه ک. وجااود یاا کندینم  انزوا  و  ییتنها  احساس  فرد  آن  واسطهبه  که  یاجتماع  حمایتالف(  

  مقابل  فرد بیمار را در  . حمایت اجتماعیدینما  مقابله  یماریب طول در شده مواجهه کیترومات یهاتیوضع و هااسترس با فرد که گرددیم

  و دهااد کاهش را ترس و یدیناام تواندیم یاجتماع تیحما حفاظت کرده. یماریب از حاصلی روان یمنف  یامدهایپ  و  هایدیناامی،  ماریب

  و  لنکسااتر  گنااوا،)  گاارددسااازگاری در فاارد بیمااار    مثباات  جینتااا  بهبااود موجب هم کنار در دو هر و دهد شیافزا را فعال مقابله هجیدرنت

 (. 2019  ،1لنگنفلدر

  یباارا  تیاا ظرف  عنااوانبااه  یدواریاا ام  مفیااد باشااد.  ماازمن  یهایماریبتواند در سازگاری با که می است یعاملدومین  یدواریامب(  

 (2019  ،2مکدرموتو    الکردا)است    یفرد  یهاییتوانا  و  قدرت  مؤثر  یریکارگبه  سبب  کهاست    اهداف  به  یابیدست

  MS مبتالبااه مارانیب در میزان سازگاری با یتیشخص عوامل ابعاد نیب  که  اندداده  نشان  هاپژوهش  جینتا  نیز  یشخصیت  عواملپ(  

باعااث افاازایش   تواناادهای از نااوع سرسااخت میو شخصیت تیلمسئو احساس و یمنف احساسات یباال تحمل همانند. دارد  وجود  ارتبا 

 (.2020  ،سمدما)  گردددر این بیماران    یشناخت  یریپذانعطاف  ،یآورتا 

ابزاری جهت افزایش سازگاری روانی با بیماری و عوارض ناشی از آن بااه بیماااران مبااتال    عنوانبهتواند  نیز می تیمعنو  -مذهب  ت(

  کنناادیماا   جادیا  یچارچوب  تیمعنو  و  نید  که  ییآنجا  از  .اندداده  نشان  را  روان  سالمت  و  مذهب نیب رابطه تمطالعا از یاریبس کمک کند.

  ناادینما تیریمااد عااوارض ناشاای از بیماااری را بهتاار را آن کننااد، درک را یماااریب طااول در جادشدهیا  یروان  اختالالت  و  یناسازگار  که

 (.2019  ،3ینیپاترل  و  یوواگنولیگ)

  اسااتی  نیبخااوش  سیاسااکلروز  پاالیمولت  مبتالبااه  مارانیب  در  ،یسازگار  با  مرتبط یروان یهاجنبه نیترمهم از یکی ینیبخوش  ث(

  اگرچااه  کااه  اساات  شاادهداده نشان مطالعات در. شودیم ندهیآ از مثبت انتظارات جادیا موجب ینیبخوش (.2018 ،۴انویگراز و یکاالندر)

بیماااران    در  بهتاار  یروان  سالمت  موجب  مهم اصل نیا اما ابدی رییتغ تواندیم زمان طول رد و یماریب مختلف مراحل در ینیبخوش درجه

  ،یآگهاا شیپاا   بااا  ارتبااا   در  یناا یبخااوش  کااه  کاارد  عنوان  طورنیا  توانیم  ینیبخوش  مثبت  جینتا ازگردد. ی مزمن میهایماریب مبتالبه

  کااه  شودیم  فرد  در  بهتر  شناختیروان  ماتیتنظ  به  منجر است کنترلقابل MSیماریبعوارض ناشی از  نکهیا اعتقاد و فعال یریگمیتصم

  حفظ  موجب  و  دینمایم  کمک  فعال  مسئله حل به دهد،یم کاهش راهمچنین نشخوار فکری  ینگران و ترس مثبت انتظارات چراکه آن از

د  بهبااو  موجااب  تواناادیم  عوامل  ریسا  کنار  در  آن  به  توجه  اما. البته  است تیاهم حائز زین نکته نیا ذکر اما گردد؛یم زین یجسمان سالمت

. اطالعات مربو  به مقاالت مرتبط با متغیرهایی که در افزایش سازگاری در بیماران  (2018  ،5گورونگ) گرددسازگاری در این بیماران می

 گزارش شده است.(  1)  جدول  درو مداخالت انجام شده در این زمینه    است  مؤثر  MSمبتال به  

 
1 . Genova, H. M., Lancaster, K., Lengenfelder, J. 
2 .Lacerda, E. M., McDermott, C. 
3 . Giovagnoli, A. R., Paterlini, C. 
4 .Kalandri, A., Graziano, F 
5 . Gurung, R. A 
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 1399دی ،  55اره پیاپی شم ،  10شماره  ،  9، سال یشناسروانرویش 

Rooyesh-e-Ravanshenasi, 9(10), 2021 

 

 

 
 بررسی شده  مقاالت به مربوط مطالعاتمشخصات  :1 جدول

نویسنده اول و  

 سال

  نوع – پژوهش نوع

 مداخله

 – یروان یهاجنبه

 ی اجتماع

 نتایج  ابزار سنجش

 و زادگان عصار

 یسیرئ

(1398 ) 

 نوع از ،یشیآزما مهین

 – آزمونشیپ

 با یریگیپ و آزمونپس

 کنترل  گروه 

  مثبت یشناسروان

  تیفی ک بر نگر

 ی دکامشا و یزندگ

  تیفیک یهاپرسشنامه

 بهداشت سازمان یزندگ

 یشادکام و( 199۶) یجهان

 آکسفورد

  یمؤثر طوربه نگر مثبت یروانشناس کردیرو بر یمبتن آموزش

 ابتید مبتالبه مارانیب در یشادکام و یزندگ تی فیک بهبود باعث

 .گرددیم دو نوع

  نیحس و انیجمع

 ثابت

(1398 )  

نیمه آزمایشی از نوع 

-پس –زمون آپیش

 آزمون با گروه کنترل 

خودکارآمدی و 

 کیفیت زندگی
  یهاپرسشنامه

خودکارآمدی و کیفیت  

زندگی مربو  به بیماری ام

اس  .  

ها به علت تأکید بر نقش خودگویی مدتکوتاه مدار حلاز درمان راه 

توان برای  آمیز گذشته به زمان حال، میو انتقال تجار  موفقیت

و بهبودی کیفیت زندگی زنان مبتال به  افزایش خودکارآمدی 

 بیماری ام.اس استفاده کرد.

 یشامل و یداود

(1398 ) 

 -ینیبال ییآزما  کار

  بر یمبتن درمان

 تعهد و رشیپذ

 یخستگ نشانگان

 درد ادراک و  مزمن

 افراد

  یناتوان ت یوضع اسیمق

 و  افتهیگسترش

 یخستگ نامهپرسش

 یخستگ شدت اسیمق

 لیگ مک درد نامهپرسش

  بر یمبتن درمان ریتأث دهنده نشان ،های پژوهش حاضرهفتیا

 درد ادراک و  مزمن یخستگ نشانگان کاهش در تعهد و رشیپذ

 است

  و یاخالق، نیثم

 (1398) ییکوهپا

 نوع از یفیتوص

 همبستگی 
  ،یزندگ تیفکی

  و شده ادراک استرس

 یخستگ

 به دیام یهارسشنامهپ

  ،(MHS) لریم یزندگ

 ،(SF-36) یزندگ تیفیک

( PSS) شده ادراک استرس

 یچندبعد سنجش و

 (. MFI) یخستگ

  دری خستگ و شده ادراک استرس  ،یزندگ تی فیک ریتأث با توجه با

  شنهادیپ سیاسکلروز پل یمولت مبتالبه مارانیب یزندگ به دیام

 ماران،یب نیا دیام شیافزا به ییدارو درمان ضمن شودیم

 کاهش بر یمبتن  و یزندگ تیف یک بری مبتنی آموزش ی هادوره 

 .شود لیتشک هاآن یبرا استرس

 ی محمود

(139۷ ) 

 یاجتماع  تیحما ایسه مقای_  یعل

  -خود و شده ادراک

 ی دلسوز

 تیحما یچندوجه اسیمق

  و شده ادراک  یاجتماع

 یدلسوز -خود اسیمق

 یاجتماع  تیحما از به  چندگانه اسکلروز یماریب مبتالبه افراد

 یماریب با شتریب یسازگار یبرا یدلسوز -خود و شده ادراک

 .کنندیم استفاده 

 یدریح و یمام

(139۷ ) 

 - یشیآزما مهین

  یشیپو یدرمانروان

  به  فشرده  مدتکوتاه 

 ی گروه وه یش

  و یجنس عملکرد

 یجانیه یگر ابراز

 یگر ابراز یهاپرسشنامه

  و  امونز و نگیک یجانیه

 روزن زنان یجنس عملکرد

 همکاران  و

 عملکرد یگروه وهیش به  فشرده  مدتکوتاه  یشیپو یدرمانروان

  سیاسکلروز پلیت ولم مبتالبه زنان یجانیه یگر ابراز و یجنس

 بهبود بخشید.

و   ینیام یی،زهرا

 ی صائب

(139۷ ) 

  نوع از یفیتوص

 ی همبستگ

 ادراک ۀرابط

 انگ ۀتجرب ،یماریب

 یهمجوش و

 یشناخت

  شده کوتاه  ۀپرسشنام

 ۀپرسشنام ،یماریب ادراک

  زمن،م مارانیب در انگ

 یهمجوش ۀپرسشنام

  کوتاه  ۀپرسشنام و یشناخت

 یزندگ تیفیک

 یشناخت یهمجوش و انگ ،یماریب ادراک نیب داد نشان هاافتهی

 دارد  وجود یمنف معنادار ارتبا  یزندگ تیفیباک

 مری و پیامنی

(139۷ ) 

وصیفی تحلیلی از نوع  ت

 مقطعی

  یسازگار  یهاروش

  در استرس با

 مبتالبه مارانیب

  پلیمولت

 سیاسکلروز

 هاداده  یگردآور ابزار

  روش به  که بود پرسشنامه

 .دیگرد لیتکم مصاحبه

  در استرس با یسازگار یهاروش  نهیزم در موردپژوهش یواحدها 

  عود و برشدت تواندیم استرس  و داشتند قرار نامطلو  تیوضع

  لذا باشد رگذاریتأث مارانیب یزندگ تیفیک تیدرنها  و یماریب

  ارتقاء جهت الزم یهاآموزش ارائه و زااسترس عوامل ییشناسا

 .رسدیم  نظر به یضرور یزندگ تیفیک

 زدیو  یرجب

 ( 1398ی )خواست

  درمان-یشیآزما شبه

 تعهد و رشیپذ یگروه

  و اضطرا  پرسشنامه یافسردگ و اضطرا 

 بک یافسردگ

 و اضطرا بهبود  بر تعهد و رشیپذ یگروه درمان یاثربخش

 اس-ام یماریب مبتالبه زنان یافسردگ
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و   زاده  یتق

 ی لیاسماع

(139۷ ) 

 -ی شیآزما مهین

 معنویت درمانی گروهی

 و یاجتماع  یسازگار 

 ی اجتماع  رشیپذ

  یسازگار پرسشنامه

  اسیمق و بل یاجتماع

  و کراون یاجتماع  رشیپذ

 مارلو

  رشیپذ و یاجتماع یسازگار بهبود در یگروه یدرمان تیمعنو

 دارد  یریگچشم ریتأث اسام مبتالبه زنان یاجتماع

و   ینوروزی، عسکر

 زادمهر

(139۶) 

  سالمت آموزش ی نیبال ییآزما  کار

 یدواریام بر یمعنو

 یراهبردها  و

 یامقابله

 یدواریام ینامهپرسش

  و ( MHS) لریم

  یراهبردها ینامهپرسش

  و الزاروس یامقابله

 ( CSQ) فولکمن

 تواندیم یمعنو سالمت آموزش که است نیا یایگو پژوهش جیتان

  کارآمد یامقابله یراهبردها  تیتقو و یدواریام شیافزا در

 .باشد مؤثر . اس .ام مبتالبه افراد( دارمسئله)

 و همسر تیحما یفیک مطالعه ( 2020) کسر و  وود)

 یبدن تیفعال

تواند در ایجاد استقالل و افزایش  ی میبدن تیفعال و همسر تیحما ساختار مهین مصاحبه

 باشد.  مؤثر (MS)افراد مبتال به در  نفساعتمادبه 

 بس ،راتاجسکا، انای آدر)

 ( 2019 انیبرو 

 مطالعه

 یامشاهده 

- نگرنده یآ

 مطالعه 

 یطول

 یاجتماع  تیحما

  پلیمولت در

 ارتبا : اسکلروز

 ،یزندگ تیفیباک

  و یافسردگ

 یخستگ

 عمومی سالمت پرسشنامه 
(SF-36 ) 

 یزندگ تی فیکپرسشنامه 

  یعموم سالمت با مرتبط
(HRQOL) 

ی  افسردگپرسشنامه 

  کیولوژیدمیاپ مطالعات

(CES-D) 

  یخستگ ریتأث اسیمق

 ( MFIS) شده اصالح

 

 و باالترزندگی  تیفیباک (SS) یاجتماعسطح باالی حمایت 

 و ترنییپا یافسردگ

همراه است و در ایجاد  اسام مبتالبهبیماران  در یکمتر یخستگ

 را دارد. یمؤثرسازگاری در بیماران نقش 

 و  ویگروببری، سب

 لوکا

(2019 ) 

 ،یماریب به باور همبستگی  –مدل یابی 

  و مقابله یراهبردها

 ی اجتماع

 سالمت از تیحما

 شده  درک یجسم

 یخستگ و

 ی ماریب ادراک پرسشنامه

 تیحما یچندبعد اسیمق

 شده ادراک  یاجتماع

زندگی  تی فیکپرسشنامه 

 MS مختص به بیماران

  شدت اسیمق و 5۴-

 یخستگ

  شده  درک یجسم یسالمت یبرا حمایت اجتماعی میقمست اثرات

باور به   میرمستقیغ اثرات کهیدرحال شد مشخص یخستگ و

  و اجتنا  یراهکارها قیطر از یجسم سالمت یبرا فقط بیماری

 .است  شده مشاهده  یاجتماع  تیحما

  و یسیخ ،کوتسگورگو

 (2019ی )لئونارد

مطالعه مروری از سال  

 2018 تا 2000

 -یانرو یهاچالش 

  و یعاطف ،یاجتماع

  سهم و یروان

 یاجتماع  تیحما

 عملکرد بهبود در

 ی اجتماع

  و یاجتماع یهاتیفعال در مشارکت و یاجتماع روابط حفظ -

  تیف یک بر ریتأث و  ؛است مهم MS مبتالبه  افراد یبرا روزمره 

اجتماعی  ننگ ووضعیت جسمانی  نیهمچن. دارد زین هاآن  یزندگ

 .شودی م هاآن  یاجتماع عملکرد مانع

 الدر ، روسکلل و یسوند

(201۶) 

  یندهایفرآ یمرور مطالعه

 یشناختروان

 ی سازگار 

 دیام و

 

و   یامقابله یراهکارها  نیهمچن و یشناختروان  یسازگارنقش   -

 شد مشخص (MS)ی مار یببا  یسازگار در  دیام

نیازمند  و احمدیان

(2018 ) 

  - یفیتوص مطالعه

 ی همبستگ

سالمت معنوی و 
 دامی

  یمعنو سالمت  پرسشنامه

 سونیال و انیپالوتز

  رابطه بیماران در امید  و معنوی سالمت بین که داد نشان نتایج

 .دارد وجود معناداری

 گراوسندا  و استورم

(2019 ) 

  - یفیتوص مطالعه

 ی همبستگ

  تیفیک یافسردگ

 ی زندگ

 خستگی

  بک یافسردگ پرسشنامه

II، تیفی ک پرسشنامه  

 کودکان  یزندگ

 یچندبعدتگی خس اسیمق

  ی،افسردگ و یخستگ سیاسکلروز پلیمولت مبتالبه کودکان در

 کندیم ی نیبشیپ را یسالمت با مرتبط یزندگ تیفیک

 

 النکاستر  یکت و هلن

(2019 ) 

  - یفیتوص مطالعه

 ی همبستگ

 و یاجتماع شناخت

 یخستگ

  یخستگ ریتأث اسیمق

 شده اصالح

 ، یخستگمیزان  و یاجتماع شناخت نیب

 وجود دارد. رابطه اضطرا  و یافسردگ عالئم
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  و یافسردگ

 اضطرا 

  و بک یافسردگ پرسشنامه

-حالت اضطرا  شنامهپرس

 صفت 

 

 الورنکا و مپسنیس

(2019 ) 

  بر یمبتن مداخالت ی منظممرور مطالعه

  در یآگاه  ذهن

 چندگانه

  کی - اسکلروز

 منظم یبررس

اران بر بهبود اختالالت روانی بیم یآگاه ذهن بر یمبتن مداخالت  -

 .است  مؤثر (MS)مبتال به 

  

  و روپولوسیک

 کیلپتریک

(2019 ) 

 -ینیبال ییآزما  کار

شناخت درمانی و درمان 

 حمایتی 

  ،یخستگ اضطرا ،

 مشکالت و درد

 خوا 

  ،بک اضطرا پرسشنامه 

  ،یخستگپرسشنامه 

  مشکالت و درد پرسشنامه

 خوا 

 به انیمبتال در یافسردگ درمان یبرا شناخت درمانی مداخله

 است  مؤثرتر اندشده داده  صیتشخ راًیاخ که MS یماریب

 

 ی ر یگجهینتبحث و  
  گسااترش  و  اساات  قرارگرفتااه  عیوس  موردمطالعهمزمن    یهایماریبی و زندگ مشکالت ،مسائل برابر در انسان واکنش یچگونگ امروزه

  یزناادگ  در  را  یتیمااوقع  ،یماریب.  است  داشته  بالدن  به  را  یسازگار  مانند  یمیمفاه  شدنمطرح  سالمت،  و  یماریب  تنش، به مربو  مباحث

و    پیکزینسااکی) اساات موجااود طیشرا با تطابق و زاتنش تیموقع بر غلبه یبرا دیجد یهاییتوانا کسب به مجبور فرد که دینمایم فراهم

متغیرهای    مطالعات  یبررسبه    فتهگر  صورت  مطالعات  روی  بر  مندنظام  مرور  انجام  با  که  بود  این  بر  تالش  مطالعه  این  در.  (201۷  ،همکاران

  کااه کیفاای یهاپژوهش ماهیت به توجه با. شودی پرداخته اجتماع و یروان یهاجنبه از سیاسکلروز پلیمولت یماریب با یسازگاربر  مؤثر

  نحااوه مااداخالتهمچنااین    .رساااندمی  هادهیاا پد  بااه نسبت تریعمیق و ترجامع درک آنان، جامع مرور ،دهندیم ارائه را دقیقی اطالعات

  یهااایماریب  بااه  مبااتال  مااارانیب  کاارد  مطاارح  تااوانیم  فوق  یهاافتهی  به  توجه  با  .سازدمی  را فراهم  آتی  مطالعات در مؤثرتر شناختیروان

  و  هیاا ثانو  عااوارض  شیافاازا  ساابب  مشااکالت  نیاا ا  و  هسااتند  روروبااه  زیاا ن  شانیماریب  به وابسته مشکالت با اسام مثل مزمن کنندهناتوان

 (.2019  ،و همکاران  )بسی  دارد  هاآن  یزندگ  بر  یمنف  ریتأث  تیدرنها  که  دهیگرد  مستقل  یزندگ  تیمحدود

  هاااآن یزندگ تیفیک یطورکلبه و دارد ریتأث مارانیب یسالمتبه مربو  یزندگ تیفیک بر یماریب نیا مطالعات مرور شده نشان دادند

  نداشااتن و ینگراناا  ،یریپااذکیتحر ت،یعصبان با شتریب مارانیب نیا در یفسردگا. شودیم هاآن یافسردگ باعث موضوع  نیا  و  است  نییپا

  زانیاا م  مطالعااه  کیاا   کااهیطوربه  (.139۷مااری،    و  پیااامنی)  شودیم  مشخص  عالقه  دادن دست از و یدور ،یریانتقادپذ یجابه شجاعت

  اندداشااته  یخودکشاا   افکااار  شااانیزندگ  طااول  شتریب  در  مارانیب  نیا  سومکی  حدود.  است  کرده  گزارش  برابر  هفت  را  افراد نیا یخودکش

  را  هاآن  اجتماعی  و  فردی  یوزندگ  دارد  افسرده  افراد  اقتصادی  و شغلی  اجتماعی،  وضعیت  روی  وسیعی ریتأث  افسردگی(.  2011  ن،ینستیف)

 (.1395خالق پناه،  )  دهدیم  قرار  ریتأث  تحت

  یارتقااا  منظوربه  و  گذاردیم MS  مارانیب  روان  سالمت  و  یزندگ  تیفیک بر یقو ریتأث یافسردگ عالئم ،شده انجام مطالعات اساس بر

  یماااریب نیاا ا (.2019 ،و همکاااران کوتسااگورگو) است یاتیح یافسردگ درمان و یریشگیپ ،MS مارانیب روان  سالمت  و  یزندگ  تیفیک

  یهادوره  و  یآگهشیپ  گرید  یسو  از  و  کندیم دیتهد یروان یفشارها و یمنف یهاجانیه با مقابله یبرا فرد ییتوانا و استقالل طرفکیاز

  جهاات  یکااردیرو  بااه  یابیدساات  و  مشکالت  حل  یبرا  یراه  افتنیدر  مارانیب  نیا.  دارد  روان سالمت بر یبارز ریتأث آن، ینیبشیپرقابلیغ

  یجابااه  را  مااارانیب  اساات  نممکاا   نیآفرمشکل  و  ناسالم  یهاانطباق  (.139۷،و همکاران  )تقی زاده هستند ناتوان خود روان سالمت بهبود

  سااالمت و خااود یزندگ تیفیک که دهد سوق ییهاواکنش و رفتارها سمت به ،یدرمان طرح و  یماریب  گسترش  از  یریشگیپ  در  مشارکت

 (.201۷  ،و همکاران  پیکزینسکی)  ندازندیب  مخاطره  به  را  جامعه

  فاارد  در  یماااریب  یکیولااوژیزیف  نااامطلو   عااوارض  بااروز  از  تواناادیم  یاجتماااع  تیحما  درک  که  است داده نشان نیمحقق یهاافتهی  

  باار فاارد یاجتماااع و یروان ،یجسم تیوضع بر یمثبت ریتأث و دهد شیافزا را فرد نفساعتمادبه و خود از مراقبت زانیم نموده، یریجلوگ

ها نشااان  یج پژوهشانت (.2019 ،و همکاران )ادامکزیک شود فرد یزندگ تیفیک بهبود و عملکرد شیافزا باعث واضح طوربه و گذارد  یجا

  یرفتارهااا انجااام بااا یمیمستق یرابطه رایز شودیم محسو  MSیماریب در رهایمتغ نیترمهم از یکی یاجتماع-یروان  یسازگارداد که  

 (.2019،و همکاران  یبس)  دارددر این بیماران    یمراقبت  خود
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150        
 مند نظام مرور  ک ی:  یاجتماع و  یروان  یهاجنبه  از س ی اسکلروز پلیمولت یرما یب   با  ی سازگار

adaptability to multiple sclerosis (MS) from psychological and social perspectives: a systematic review of literature 

 
 

  یمراقبت  خود  یرفتارها  یبرا  نیبشیپ  نیبهتر  یاجتماع  یروان  یسازگار  MSمبتال به   مارانیب  درتوان گفت  ین یافته حاضر مییدر تب

  بااا  یاجتماااع  یرواناا   یسااازگار  .دارد  ارتبااا   سااالمت  فیضع  یامدهایپ  و  خدمات  از  شتریب  یاستفاده  با  یماریب با فیضع یسازگار. است

  بااراون،  س،یلگاار  درامونااد،)  اساات  یبهداشاات  اتخاادم  از  استفاده  نیبشیپ  نیتریقو  یماریب به مربو  یرهایمتغ ریسا به نسبت ،یماریب

  مااار،یب احساسااات میتنظاا  ،یمنف احساسات دتوانیم یمعنو  سالمتها نشان دادند داشتن  همچنین پژوهش.  (201۷  روبرتس،  و  ستریپال

و   MSگاری با بیماااریدر زمینه ساز(. 2019،و همکاران یهنر)کند  ترتحملقابل را هاآن از حاصل یهایدشوار و هایماریب با یسازگار

 .تری را داشته باشندنقش فعال  توانندمیروانشناسان سالمت  عوارض ناشی از بیماری  

سازگاری در میان بیماااران مبااتال بااه    زانیم  تفاوت  انگریب یحدود تا یفرهنگ و یابزار ،یشناخت روش یها تفاوت گرچه مجموع، در

  شااود.دیااده می  MSعاادم سااازگاری در بیماااران مبااتال بااه    شده،  ارائه  یآمارها  هب  توجه  با  اما  ؛است  مختلف  یفرهنگها  در MSبیماری 

  باار  ، اضطرا  و انزوای اجتماعییافسردگایجاد نتایج منفی ناشی از عدم سازگاری از جمله  از رانهیشگیپ و یاصول مداخالت لزوم نیبنابرا

  در ایاان بیماااران  عدم سااازگاری بروز خطر عوامل گرددیم شنهادیپ نیبنابرا. است برخوردار یفراوان تیاهم از آن با مرتبط عوامل یمبنا

 .  گردد  شیپا

  در یمطالعااات گااردد یماا  نهادشاا یپ اساات، نشده یریشگیپ موضوع به یچندان توجه موجود مطالعات در که نیا به  توجه  با  نیهمچن

ایاان    در  اخااتالالت رواناای یباااال زانیم قیطر نیا از تا گردد انجام  یتیجمع مختلف یها گروه ریز درعدم سازگاری  از یریشگیپ نهیزم

  بااه  آنهااا  از  یکم  تعداد  تنها  و  یلیتحل  -یفیتوص  صورت  به  شدند  وارد  نظامند  یمرور  مطالعه  نیا  در  که  یمقاالت  اکثر  .گردد  کنترل بیماران

حمایت اجتماااعی    با  سازگاری  رتبا ا  به  مطالعات  اکثر  که  داد  نشان  شده  انجام  مطالعات  بر  یمرور.  بودند  شده  انجام یشاهد مورد صورت

  و MSبیماران مبتال بااه   درعدم سازگاری )فردی، خانوادگی و اجتماعی(  مختلف سطوح به توجه باهمچنین   .اند کرده اشاره و معنویت

  جهاات  یا مقابلااه یهااا یاستراتژ. نمود اقدام دهیپد نیا رفع به نسبت رانهیشگیپ و کننده لیتعد یهاروش اتخاذ با است الزم آن عواقب

  در  نظاار  دیتجد  ،MSبیماران شاغل مبتال به بیماری    به  یرفاه  بودجه  از یدرصد اختصا  شامل یشغل یزا تنش عوامل کنترل و لیتقل

  مشااکل  یهااا  مهااارت  آموزشبیماران،    از  و همکاران  رانیمد  یمعنو  تیحماهای فیزیکی، این بیماران با توجه به محدودیت فیوظا شرح

  در  افااراد  بااه  کمک  و  سازگارانه مقابله یرفتارها سالم، یزندگ به یابیدست روش آموزش مستلزماین بیماران  روان سالمت یارتقا ،ییگشا

  ی م  یشناخت  یها  مهارت  آموزش  یها  برنامه  و  یکیولوژیزیف  و  یشناخت  عوامل  نیا  براساس  خطر  معرض در  افراد  افتنیاست.    خطر  معرض

  نقااش  به  ندهیآ  یها  پژوهش  در  که  شود  یم  شنهادیپ.  بخشد  بهبود  را  افراد  روان  سالمت  و  باشد  یدرمان  یها  برنامه از یکی عنوان به تواند

  نیمتخصصاا  و درمانگرهااا روان کااه دارد ضرورت نیهمچن. شود توجه بیماران  ایجاد سازگاری در این در یکیولوژیزیف و  یشناخت  عوامل

در رسیدن به سازگاری مجاادد بااا   خود بیماران به یشناخت یها مهارت وزشآم با درمانهای جسمانی  معمول  یها  روش  کنار  در  سالمت

 .ندینما  کمکشرایط ناشی از بیماری و عوارض ناشی از آن  

  مااا  لذا  بود،  شده  محدود  یاطالعات  یها  داده  گاهیپا  چند  یمحتوا  به  تنها  ما  یجستجو.است  بوده  همراه  ییها  تیمحدود  با مطالعه نیا

  زبااان  دو  بااه  تنهااا  شااده  انجام  یجستجو  حال،  نیع  در.  میباش  داده  دست  از  اند،  نشده  هینما  ها  گاهیپا  نیا  در  که را یانتشارات است ممکن

  یسااازگار  با  مرتبط  عوامل  و  وعیش  نهیزم  در  شده  انجام  مطالعات  یتمام  به  یابیدست  از  مانع  تواند یم که رفتیپذ انجام یسیانگل و یفارس

  یمطالعات  انجام  به  ازین  که  است  یا  مداخله  مطالعات  کم  تعداد  دیآ  یم  چشم  به  که  یتیمحدودنین  همچ  .باشد  شده MS به مبتال مارانیب

  مطالعه  نیا  اوال،.  است  یمتعدد  قوت  نقا   یدارا  یمرور  مطالعه  نیا  ها،  تیمحدود  نیا  رغم  یعل.  سازد یم  روشن  ندهیآ  در  را  دست  نیا  از

  یساا یانگل و یفارساا  زبااان دو و یاطالعات یها داده جامع گاهیپا چند در جستجو هیاپ بر منابع مرور رایز است شده انجام جامع صورت  به

 .استبوده    استوار

 

 منابع 
  در   یتوانبخش  پژوهش  هینشر.  مندنظام  مرور  کی :  مزمن  یهایماریب   مراقبت   در  دور  راه  از  یپرستار(.  139۴)  مسعود  ،خشکنا   یفالح  و  نیام  ی،اجل

 . 8۶..-۷۶( :3)  1. یپرستار

  و   یشناخت  روان   یستیبهز  زان یم  بر   کپارچهی  یآگاه  ذهن   بر  یمبتن  یرفتار   یشناخت  مداخله  یاثربخش  یبررس(.  1395)  پوران   ی،سامو    محمد   ،یاورک

 .۴۷-3۴(, 20)5, سالمت  یروانشناس یپژوهش -یعلم فصلنامه . سی اسکلروز  پلیمولت به   مبتال مارانیب  در  یزندگ تیفیک

  مبتالبهو خستگی در بیماران    شده ادراکبینی امید به زندگی برمبنای کیفیت زندگی، استرس  (. پیش1398سین )اخالقی کوهپایی، ح  و   ثمین، طاهره 

 . 118-101(, 29)8  ،پژوهشی روانشناسی سالمت -فصلنامه علمی (.MS) مالتیپل اسکلروزیس
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با افراد    MSپیرامون محور در بیماران    -محور   فردبلندمدت و    -مدتکوتاه،  نگرگذشته  -نگرندهیآ(. مقایسه عملکرد حافظه  139۶غالمحسین )  جوانمرد،

 . 19-5(, 22)۶ ،پژوهشی روانشناسی سالمت -فصلنامه علمیسالم. 

  زنان  ی زندگ  تیفیک  و یخودکارآمد بر  ی گروه مدت کوتاه مدار حلراه درمان  ی اثربخش(.  139۷) عبدالل  ،یمعتمد و ده ی فر  ، ثابت ن یحس؛ دالرام ، انیجمع

 . 22-13(, 3)10 ،ینیبال یشناس روان. سی اسکلروز پلیمولت به  مبتال

  نامه)   یشناختجامعه  مطالعات  .اس.ام  یماریب   ستهیز   یهاتیواقع  در  ی امطالعه:  یزندگ  از  یاوهیش  عنوانبه  مزمن  یماریب (.  1395)  کمال  ،پناه  خالق
 . 89-۶5(, 1)23, (سابق یاجتماع علوم

  یشناسرواناس.    -بیماری ام  مبتالبه درمان گروهی پذیرش و تعهد بر اضطرا  و افسردگی زنان    یاثربخش(.  139۷فریبا )  ،یزدخواستی  و  ساجده  ،رجبی
 . 38-29(,  1)۶ ،بالینی

  در  ی ماریب   با  ییارویرو  یشناختروان  یکارهاراه(.  139۶)  دیوح  ،ینجاتو    یلیل  ،یپناه  ؛ یمحمدعل  ،یمظاهر  ار؛ی شهر  ، یدیشه  زهرا؛  ،ییخدا   عبد

 .30-۷(, 2۴) ۶ ،سالمت  یروانشناس یپژوهش -یعلم فصلنامه. دارشناسانهیپد  یبررس: (MS) سیاسکلروز  پلیمولت به ان یمبتال

)زهره  ،یسیرئ   و  مهسا  ،زادگان  عصار   مبتالبه  مارانیب   در   یشادکام  و  یزندگ  تیفیک  بر  نگر  مثبت  یشناسروان  بر  یمبتن  آموزش  یاثربخش(.  1398. 

 . 11۶-9۷(, 30)8 ،سالمت  یروانشناس یپژوهش -یعلم فصلنامه . دو نوع   ابتید

سرطان و مولتیپل اسکلروزیس و رابطه آن با مشکالت    مبتالبه (. ترس از پیشرفت بیماری در بیماران  139۶دهشیری، غالمرضا )  و  منافی، سیده فاطمه 

 .130-115(, 22)۶  ،پژوهشی روانشناسی سالمت -فصلنامه علمیعاطفی. 

تأثیر اجرای الگوی سازگاری روی  139۶حمیدرضا. )  خلخالی،  و  لک پاک، معصومهملکی، فخرالسادات؛ همتی مس بیماران    برشدت(. بررسی  خستگی 

 . 5۷9-5۷1 (:۶) 1۴. مجله پرستاری و ماماییمولتیپل اسکلروزیس.  مبتالبه

  مبتالبه  زنان  ی جان یه یگر ابراز و ی جنس ملکردع بر  ی گروه وه یش به  فشرده  مدت کوتاه یشیپو  ی درمان روان ریتأث(. 139۷)  یمر ،یدریح و  شهرام ،یمام

 .150-131(, 28)۷ ، سالمت یروانشناس یپژوهش -یعلم فصلنامه . سیاسکلروز  پلیمالت

  و  ی اجتماع  یسازگار  بر   یگروه  ی درمان   ت یمعنو   آموزش  یاثربخش(.  139۷)  مهناز  ،یدهکرد  و  ی اکبریعل  ،اکرم  ؛یلیاسماع  ،احسان  ؛محمد  ،زاده  یتق

 .21۴-203 (:8) ۷  یشناسروان ش یرو.  سیاسکلروز  پلیمالت  مبتالبه زن  ماران یب   در یاجتماع رش یپذ

  13  .شی پا.  یماریب   با  ی سازگار  یهاهینظر   و  الگوها   بر   ی مرور  (.139۶)   مجد  یعلو  د،یحمو    بشارت  ، یمحمدعل  ؛یدیسع  عابد   ال،ی ژ  روش؛  ینادر  نادره، 

(۶:) ۶۷۷-۶8۶.. 

  ماران یب   در  یخستگ  آثار   بر   یرو   ی سازگار  یالگو  اساس   بر   یمراقبت  برنامه   ی اجرا  ریتأث(.  1395)  لساداتفخرا  ،یملک  و  معصومه   پاک،   مسلک   یهمت

 .192-18۴  (:3) 2۴. نایسابن ییماما  و یپرستار مراقبت مجله. سیاسکلروز  پلیمولت مبتالبه
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