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چکیده
مقدمــه :ســازگاری مناســب بــا بیمــاریام اس میتوانــد بــه کاهــش مشــکالت بیمــاران کمــک کنــد .یکــی
از الگوهــای کاربــردی در پرســتاری الگــوی ســازگاری روی اســت .ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن تأثیــر اجــرای
برنامــه مراقبتــی بــر اســاس الگــوی ســازگاری روی بــر آثــار خســتگی بیمــاران مبتــا بــه مولتیپــل اســکلروزیس
انجام شــد.
روش کار :در ایــن مطالعــه نیمــه تجربــی  80نفــر از بیمــاران مبتــا بــه ام اس بــه صــورت در دســترس انتخــاب
و بــه صــورت تصادفــی در دو گــروه  40نفــری مداخلــه و کنتــرل تخصیــص داده شــدند .ابــزار جمــع آوری
اطالعــات ،پرسشــنامه  fatigue impact scaleبــود کــه پیــش و پــس آزمــون در هــر دو گــروه تکمیــل گردیــد.
مداخلــه شــامل  6جلســه ( 2جلســه آمــوزش عمومــی و  4جلســه اجــرای برنامــه مراقبتــی بــر اســاس رفتارهــای
ناســازگار) بــود .دادههــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSSو توســط آزمونهــای آمــاری Mann–Whitney
بــرای دادههــای کمــی نــان پارامتریــک t-test ،بــرای دادههــای کمــی پارامتریــک تجزیــه و تحلیــل شــد.
یافتههــا :قبــل از مداخلــه ،میانگیــن نمــرات آثــار خســتگی و ابعــاد آن بیــن دو گــروه تفــاوت معنــاداری
نداشــت .امــا میانگیــن نمــرات آثــار خســتگی و ابعــاد آن بعــد از اجــرای برنامــه مراقبتــی بــر اســاس الگــوی
ســازگاری روی در گــروه مداخلــه نســبت بــه گــروه کنتــرل کاهــش یافــت کــه ایــن کاهــش از نظــر آمــاری
معنــادار بــود (.)P>0/001
نتیجــه گیــری :نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه الگــوی ســازگاری روی موجــب کاهــش آثــار خســتگی در
بیمــاران مبتــا بــه مولتیپــل اســکلروز میشــود ،لــذا اســتفاده از ایــن الگــو توســط پرســتاران پیشــنهاد میشــود.

مقدمه
مولتیپــل اســکلروزیس ( )multiple scloresisیــک بیمــاری
اتوایمیــون سیســتم اعصــاب مرکــزی اســت کــه بــا التهــاب و
دمیلینیزاســیون نورونهــا شــناخته میشــود و عالیــم آن در
قســمتهای مختلــف سیســتم اعصــاب مرکــزی رخ میدهــد [,1
 .]2شــیوع ام اس در نواحــی معتــدل آمریــکای شــمالی ،جنــوب
اســترالیا و جنــوب نیوزلنــد  0/1تــا  0/2درصــد اســت ،در مقابــل
در مناطــق گرمســیری مثــل آســیا ،مناطــق اســتوایی آفریقــا و
خاورمیانــه شــیوع ام اس تقریبــاً  10-20برابــر کمتــر اســت [.]1
طبــق آخریــن اطالعــات انجمــــن مولتیپــل اســکلروزیس ایــران در
ســال  ،1393قریــب بــــه  70000بیمــار مبتــا به ام اس در کشــور
وجــود دارد کــه در منطقــه اصفهــان از شــیوع بیشــتری برخــوردار
اســت [ .]3در حــال حاضــر انجمــن ام اس اســتان آذربایجــان غربــی
نیــز  1700نفــر از مبتالیــان را ثبــت نمــوده کــه در حــدود 500
نفــر در شــهر ارومیــه زندگــی میکننــد [ .]4در نواحــی معتــدل

شــمال آمریــکای شــمالی ،جنــوب اســترالیا و جنــوب نیوزلنــد
شــیوع ام اس  0/1تــا  0/2درصــد اســت ،در مقابــل در مناطــق
گرمســیری مثــل آســیا ،مناطــق اســتوایی آفریقــا و خاورمیانــه
شــیوع ام اس تقریبــاً  10-20برابــر کمتــر اســت [ .]1مطالعــه
انجــام شــده توســط ســازمان بهداشــت جهانــی نشــان میدهــد
کــه میــزان شــیوع ام اس در ســطح جهانــی برابــر بــا  30نفــر در
هــر  100000نفــر میباشــد ،همچنیــن متوســط بــروز ایــن ایــن
بیمــاری نیــز در جهــان برابــر بــا  2/5نفــر در هــر  100000نفــر
اســت [.]5
ام اس معمــوالً د وران عــود و فروکــش دارد ،در دوران فروکــش
بیمــاری معمــوالً عالیمــی وجــود نــدارد و بــروز عالیــم (عــود) بــه
عنــوان حمــات شــناخته میشــود .در طــی بــروز عالیــم امــکان
پیشــرفت بیمــاری وجــود دارد کــه میتوانــد ســبب ضعــف ،ناتوانــی
در ایجــاد هماهنگــی ،خســتگی و وابســتگی بــه دیگــران در انجــام
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فعالیتهــای روزانــه گــردد [ .]6از میــان عالیــم بیمــاری ،خســتگی
شــایعترین و آزاردهندهتریــن عالمــت ایــن بیمــاری اســت.
خســتگی مرتبــط بــا بیمــاریام اس را میتــوان بصــورت فقــدان
انــرژی غیــر طبیعــی کــه بــه طــور قابــل توجهــی توانایــی جســمی و
ذهنــی فــرد را بــدون توجــه بــه ســطح ناتوانــی نورولوژیــک محــدود
میکنــد ،تعریــف کــرد .ایــن خســتگی بــر توانایــی حرکتــی و
شــناختی اثــر میگــذارد و میتوانــد بــه صــورت کاهــش انــرژی،
احســاس ناخوشــی ،ضعــف حرکتــی ،مشــکل در حفــظ تمرکــز
ظاهــر شــود [ ،]7همچنیــن عارضــه خســتگی در افــراد مبتــا بــه ام
اس عارضـهای پیچیــده و بســیار صعــب العــاج اســت ،بــه ویــژه بــه
ایــن دلیــل کــه شــدیدا ً وابســته بــه فــرد بــوده و تجربـهٔ آن در هــر
شــخص متفــاوت اســت .بــه دلیــل شــیوع ایــن عارضــه ،اکثــر افــراد
مبتــا بــه ام اس در معاینــات ســرپائی از خســتگی و اثــرات ناتــوان
کننــد ٔه آن در زندگــی روزمــر ٔه خــود شــکایت دارنــد؛ بــه خصــوص
کــه ایــن عارضــه بــر شــغل ایــن افــراد چــه در بیــرون از خانــه و چه
در پذیــرش انجــام مســئولیت کارهــای خانــه تأثیــر میگــذارد [.]8
در ســال  Finlaysonet 2010و همــکاران مطالعــهای بــا هــدف
بررســی تأثیــر همراهــی بیماریهــای دیگــر در پیامــد مداخــات
مدیریتــی خســتگی در بیمــاران ام اس را انجــام دادنــد .در طــی
ایــن مطالعــه  65درصــد بیمــاران حداقــل یــک مــورد خســتگی را
ذکــر کردنــد [ Pappalardo .]9و  Reggioگــزارش کردهانــد
کــه  80درصــد از بیمــاران مبتــا بــه ام اس از خســتگی و اثــرات
آن بــر فعالیــت و کار روزانــه خــود رنــج میبرنــد [ .]10خســتگی
عالئــم گــزارش شــده درام اس میباشــد کــه
یکــی از شــایعترین
ِ
بــه خــودی خــود میتوانــد باعــث از کار افتادگــی شــود [.]11
کنتــرل و درمــان ایــن عارضــه یــک معضــل اســت ،بــا ایــن حــال
شــواهدی مبنــی بــر ایــن امــر وجــود دارد کــه کاربــرد اصــول
مدیریــت خســتگی میتوانــد بــه مــرور زمــان اثــرات ناتــوان
کننــدهٔ خســتگی را در افــراد مبتــا بــه ام اس کاهــش دهــد
[ .]12اگرچــه هنــوز مکانیســمهای ایجــاد خســتگی ناشــی از
ام اس مشــخص نیســتند ،شــواهد نشــان میدهنــد کــه ورزش
و تغییراتــی در شــیوه زندگــی میتوانــد مفیــد باشــد .توانبخشــی
نیــز میتوانــد در اجــرای ایــن اقدامــات و کمــک بــه افــراد مبتــا ام
اس بــرای شــرکت در فعالیتهــای روزانــه و لــذت بــردن از آنهــا
مؤثــر باشــد [ .]13خســتگی را میتــوان بــا داروهایــی همچــون
آمانتادیــن تــا حــدودی کنتــرل کــرد ،امــا بــا توجــه بــه مشــکالت و
عــوارض ناشــی از دارو درمانــی ،اســتفاده از روشهــای غیردارویــی
کــه بتوانــد باعــث کاهــش خســتگی شــود ،منطقــی بــه نظــر
میرســد [ .]14جهــت رفــع خســتگی ،مداخــات غیــر دارویــی
رایــج شــامل اســتراحت ،آرامســازی ،ورزش ،آمــوزش ،مشــاوره،
نوتوانــی و حفــظ انــرژی اســت [ .]16 ,15مطالعــه کنتــرل شــدهای

بــا انتخــاب تصادفــی  190فــرد مبتــا بــه ام اس ،بــه مقایس ـ ٔه دو
نــوع آمــوزش گروهــی حضــوری و تلفنــی خودمدیریتــی در جهــت
کنتــرل بهتــر خســتگی صــورت گرفــت .آموزشــی کــه از طریــق
کنفرانــس تلفنــی صــورت گرفــت بــر کاربــرد راهبــردی اســتراحت،
برقــراری ارتبــاط ،تحلیــل و تعدیــل فعالیــت و تنظیــم اولویتهایــی
بــرای صــرف انــرژی متمرکــز شــد .روش کار کنفرانــس تلفنــی در
کاهــش اثــرات خســتگی و نــه در شــدت آن موثرتــر و کارآمدتــر
بــود ،تأثیــر مثبــت کنفرانــس تلفنــی ،ســه تــا شــش مــاه پــس از
پایــان برنامــه نیــز پابرجــا بــود [.]17
چنانچــه بیمــاران از روشهــای غیــر دارویــی کاهنــده خســتگی
مطلــع باشــند ،قطعــاً بــه کنتــرل خســتگی ،بــاال بــردن تــوان
انجــام فعالیتهــای روزانــه و رفتارهــای ســازگار کمــک شــایانی
خواهــد نمــود .دســتیابی بــه ســامتی در بیمــاری مزمــن بــا
برقــراری ســازگاری در ابعــاد گوناگــون وجــود بیمــار ،امــکان پذیــر
اســت .بدیهــی اســت کــه ســازگاری مناســب فیزیولوژیــک و روان
شــناختی بیمــار بــا بیمــاری میتوانــد بــه کاهــش عــوارض کمــک
کنــد [.]18
یکــی از الگوهــای کاربــردی و مؤثــر در پرســتاری کــه بــه طــور
خــاص بــه ایــن موضــوع توجــه کــرده اســت «الگــوی ســازگاری
روی» اســت [ .]19در مــدل ســازگاری روی هــدف پرســتاری
ســازگاری فــرد در چهــار بعــد (جســمی ،درک از خــود ،ایفــای نقش
و اســتقالل و وابســتگی) اســت و تمــام فعالیتهــای پرســتاری
بــرای بســط ســازگاری فــرد ضمــن ســامتی و بیمــاری میباشــد.
روی انســان را بــه عنــوان یــک سیســتم ســازگار منظــور نمــود.
روی در معرفــی ایــن الگــو بیــان میکنــد کــه بــرای رســیدن بــه
ســازگاری انســان ،نیــاز بــه ســازگاری جســمی و روان شــناختی
در ابعــاد مختلــف اســت [ .]20روی میــزان ســازگاری را مجمــوع
اثــر ســه نــوع محــرک اصلــی ،زمینــهای و باقــی مانــده میدانــد
کــه دســتکاری ایــن محرکهــا طــی برنامــه مراقبتــی ،افزایــش
ســازگاری و در نتیجــه کنتــرل بهتــر بیمــاری را ســبب میشــود.
روشــن اســت کــه بیمــار مبتــا بــه بیمــاری مزمــن بــه یادگیــری
مجموع ـهای از رفتارهــا بــرای کنتــرل مناســب بیمــاری خــود نیــاز
دارد ،امــا بایــد دانســت نــوع رفتارهایــی کــه یــک بیمــار مبتــا
بــه بیمــاری مزمــن در رابطــه بــا بیمــاری خــود نشــان میدهــد
تحــت تأثیــر مجموعــهای از محرکهــا قــرار میگیــرد .پاســخی
کــه بیمــار بــه ایــن محرکهــا میدهــد ،در رفتــار وی منعکــس
میشــود [ .]21 ,20لــذا دســتکاری محرکهــای ایجــاد کننــده
خســتگی کــه بتوانــد باعــث رفــع یــا کاهــش خســتگی بیمــاران
گــردد ،بســیار مؤثــر خواهــد بــود .بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع
خســتگی در بیمــاران مبتــا بــه مولتیپــل اســکلروزیس و نتایــج
رضایــت بخشــی کــه در تأثیــر اجــرای الگــوی ســازگاری روی در
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اس کــه شــرایط ورود بــه مطالعــه را داشــتند و عضــو انجمــن ام
اس ارومیــه بودنــد ،در ســال  1394انجــام گرفــت .مطالعــه حاضــر
توســط کمیتــه اخــاق دانشــگاه علــوم پزشــکی ارومیــه بــا کــد
اخــاق  IRUMSU.ac.ir 1393.286تأییــد گردیــد .معیارهــای
ورود شــامل داشــتن رضایــت کتبــی جهــت شــرکت در مطالعــه
و آگاهــی نســبت بــه زمــان و مــکان ،نداشــتن ســابقه هــر نــوع
افســردگی و پرخاشــگری بــر اســاس پرونــده و مصاحبــه بــا بیماران،
نداشــتن ســابقه درمــان بیمــاری روانــی و ســوگ در  6مــاه گذشــته،

عــدم دریافــت هــر گونــه درمــان مختــل کننــده توانایــی ذهنــی،
حافظــه یــا تفکــر ،ســن بیــن  20-60ســال ،داشــتن ســواد خوانــدن
و نوشــتن ،نداشــتن مشــکل در برقــراری ارتبــاط ماننــد نابینایــی
و ناشــنوایی و هــر گونــه اختــال شــناختی ،امــکان و توانایــی
برقــراری تمــاس تلفنــی ،نداشــتن بیمــاری مزمــن و عــدم اســتفاده
از مــواد مخــدر بــود .معیارهــای خــروج از ایــن مطالعــه عــود بیماری
در حیــن مطالعــه ،خــودداری از ادامــه شــرکت در مطالعــه بــه هــر
دلیــل بــود .نمونههــا بــه صــورت در دســترس انتخــاب شــدند
و بــه صــورت تصادفــی بــه دو گــروه ( 40نفــر) مداخلــه و (40
نفــر) کنتــرل بــه وســیله نــرم افــزار تخصیــص تصادفــی تخصیــص
داده شــدند .محیــط اجــرای ایــن پژوهــش کالس آموزشــی واقــع
در مجتمــع آموزشــی -تفریحــی پــارک ترافیــک شــهر ارومیــه
بــود کــه مداخــات نیــز در همیــن محــل انجــام گرفــت .ابــزار
مــورد اســتفاده فــرم بررســی و شــناخت الگــوی ســازگاری روی و
پرسشــنامه تأثیــر خســتگی ( )fatigue impact scaleبــود کــه
پرسشــنامه تأثیــر خســتگی بــرای بیمــاران توضیــح داده شــد و
توســط بیمــاران تکمیــل گردیــد .پرسشــنامه تأثیــر خســتگی
توســط  Fiskدر ســال  1994بــرای ارزیابــی تأثیــر خســتگی
بــر فعالیتهــای روزمــره فــرد طراحــی گردیــد .ایــن پرسشــنامه
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روش کار
ایــن مطالعــه نیمــه تجربــی روی  80نفــر از بیمــاران مبتــا بــه ام

کــه امتیــاز بــاال نشــاندهنده آثــار بیشــتر خســتگی میباشــد [.]22
در ســال  1393حیــدری و همــکاران بــه بررســی روایــی محتوایــی،
همگرایــی افتراقــی و پایایــی و ســازگاری درونــی نســخه فارســی

مقیــاس تأثیــر خســتگی پرداختنــد .نتایــج ایــن مطالعــه شــاخص
روایــی محتوایــی کل مقیــاس را  0/85نشــان داد .مقیــاس تأثیــر

خســتگی دارای روایــی همگرایــی بــود .ضریــب همبســتگی درون

طبقــهای در هــر یــک از زیــر گروههــای جســمی ،شــناختی،
روانــی -اجتماعــی و امتیــاز کلــی بــه ترتیــب  0/95 ،0/86 ،0/89و

 0/98بــود .همســانی درونــی ایــن مقیــاس نیــز بــا ضریــب آلفــای

کرونبــاخ  0/95بدســت آمــد [.]23

بــرای تدویــن برنامــه مراقبتــی در گــروه مداخلــه از فــرم بررســی

و شــناخت الگــوی ســازگاری روی (فــرم بررســی رفتارهــای
ناســازگار در چهــار بعــد فیزیولوژیــک ،درک از خــود ،ایفــای نقــش

و اســتقالل و وابســتگی مددجــو و محــرک اصلــی ،زمینـهای و باقــی
مانــده ایــن رفتارهــای ناســازگار) اســتفاده شــد .ســپس بــرای هــر

یــک از نمونههــا بــر اســاس فرمهــای تکمیــل شــده ،رفتارهــای
ناســازگار و محرکهــای اصلــی ،زمینــهای و باقیمانــده رفتارهــای

ناســازگار مرتبــط بــا خســتگی هــر مددجــو تعییــن شــد [.]19
رفتارهــای ناســازگار مرتبــط بــا خســتگی در هریــک از چهــار بعــد
فیزیولوژیــک ،درک از خــود ،ایفــای نقــش و اســتقالل و وابســتگی
ازطریــق پرکــردن فــرم بررســی وشــناخت الگــوی ســازگاری روی

بررســی شــدند (جــدول .)1
پــس از انجــام ایــن رونــد بــه مرحلــه انجــام مداخلــه پرداختــه شــد.
مداخلــه شــامل  6جلســه بــود کــه  2جلســه آمــوزش عمومــی در
 4بعــد فیزیولوژیــک ،مفهــوم خــود ،اســتقالل و وابســتگی و ایفــای
نقــش بــود .آموزشهــا بــه طــور مثــال در بعــد فیزیولوژیــک،
آمــوزش تغذیــه ســالم و مناســب (عــدم حــذف وعــده صبحانــه،
نوشــیدن آب بــه میــزان الزم در طــول روز ،توصیــه بــه خــوردن
میــوه و ســبزی و غیــره) ،آمــوزش میــزان تحــرک مــورد نیــاز و
عوامــل مؤثــر بــر خــواب بــود .در بعــد مفهــوم خــود ،آمــوزش در
جهــت ایجــاد تغییــر مثبــت در تصویــر ذهنــی و خــود ایــده آل بــود.
در روابــط متقابــل ،شــرکت در بحثهــا و مراســم مذهبــی و در بعــد
ایفــای نقــش ،آمــوزش شــرکت در مراســمات اجتماعــی ،شــرکت در
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بیماریهــای مزمــن دیگــر بدســت آمــده اســت ،بــه عنــوان نمونــه
میتــوان بــه مطالعــه امینــی و همــکاران در ســال  89اشــاره نمــود
کــه بــا هــدف تعییــن تأثیــر برنامــه مراقبتــی مبتنــی بــر الگــوی
روی بــر فعالیتهــای روزانــه زندگــی بیمــاران همودیالیــزی انجــام
شــد .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه توانایــی بیمــاران گــروه
آزمــون در انجــام فعالیتهــای روزانــه بعــد از مداخلــه نســبت
بــه قبــل از مداخلــه افزایــش معنــی داری داشــت [ .]21لــذا ایــن
مطالعــه بــا هــدف تعییــن تأثیــر اجــرای برنامــه مراقبتــی بــر اســاس
الگــوی ســازگاری روی بــر آثــار خســتگی در بیمــاران مبتــا بــه
مولتیپــل اســکلروزیس عضــو انجمــن ام اس ارومیــه در ســال 1394
انجام شــد.

شــامل  40ســؤال میباشــد کــه محدودیتهــای عملکــرد افــراد
در نتیجــه خســتگی در  3بعــد ارزیابــی کنــد -1 ،شــناختی :شــامل
 10ســؤال بــوده و بــه تمرکــز ،حافظــه ،تفکــر و ســازماندهی افــکار
مربــوط میباشــد -2 .جســمی :شــامل  10ســؤال بــوده و انگیــزه،
ســعی و تــاش ،تحمــل و هماهنگــی را منعکــس میســازد-3 .
اجتماعــی :شــامل  20ســؤال بــوده و اثــر خســتگی را بــر منــزوی
شــدن ،هیجانــات ،فشــار کاری و بــه عهــده گرفتــن کارهــا را
توصیــف میکنــد .باالتریــن امتیــاز ایــن مقیــاس  160میباشــد

همتی مسلک پاک و همکاران

جدول  :1رفتارهای ناسازگار بیمار در چهار بعد همراه با محرکهای اصلی زمینهای
رفتارناسازگار

محرک اصلی

محرک های زمینه ای

ابعاد مدل سازگاری

بی تحرکی

کمبود آگاهی در مورد مزایای
تمرینات کششی

-عادت به بی تحرگی و تنبلی

کم خوابی

نگرانی در مورد بدتر شدن بیماری

بعد درک ازخود

کاهش اعتماد به نفس

افسردگی

بعدایفای نقش

نارسایی در انجام نقش

عدم اعتماد به خود در انجام نقش ها
و وظایف

باور نداشتن خود

نداشتن اعتمادبه نفس

بعد فیزیولوژیک

درد اندام هامشکالت خانوادگیدرد پاکمبود آگاهی درمورد بیماری-داشتن تفکرات منفی

کاهش تمرکز در انجام کارها-درد اندام ها

بعد استقالل و وابستگی

اختالل درروابط خانوادگی
-تشدیدعالیم بیماری به مرور زمان
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یافتهها
نتایــج آزمــون آمــاری کای دو نشــان داد کــه بیــن دو گــروه کنتــرل
و مداخلــه از نظــر متغیرهــای جمعیــت شــناختی اختــاف معنــی
داری وجــود نــدارد (جــدول )2
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گروههــای همســاالن بــود .آموزشهــا بصــورت گروهــی و چهــره
بــه چهــره بــوده و همچنیــن نــکات مهــم جلســات آموزشــی نیــز
بصــورت مکتــوب دراختیــار بیمــاران قرارگرفــت.
بقیــه جلســات کــه شــامل  4جلســه مداخلــه مســتقیم و فــردی
بــا هــر شــرکت کننــده بــود ،پژوهشــگر بــه صــورت فــردی در
مددجویــان گــروه مداخلــه بــه دســتکاری محرکهــای اصلــی
و زمینــهای ،رفتارهــای ناســازگار اســتخراج شــده پرداخــت و در
رفــع محرکهــای رفتارهــای ناســازگار بــه آنهــا کمــک نمــود .بــه
طــور مثــال در رفتــار ناســازگار داشــتن تفکــرات منفــی و افســردگی
کــه محــرک آن نداشــتن اعتمــاد بــه نفــس بیمــار و درک از خــود
معیــوب بــود و بــا خســتگی آنــان مرتبــط بــود ،روی افزایــش اعتماد
بــه نفــس و بهبــود درک از خــود کار شــد .بیشــترین محرکهــای
رفتارهــای ناســازگار بیمــاران بــه طــور کلــی در ابعــاد روانــی،
اعتمــاد بــه نفــس پاییــن بیمــاران ،عــدم بخشــش خطاهــای
خــود و دیگــران ،حفــظ کینــه و نفــرت در دل خویــش ،کــم رنــگ
شــدن بعــد معنــوی بیمــاران ،فرامــوش کــردن یــاد خــدا بــودن
در تمــام لحظــات زندگــی و افــکار منفــی در زندگــی بــود .کــه
ایــن محرکهــا بــا مشــاوره بــا تــک تــک بیمــاران در زمینههــای
مختلــف از جملــه تشــویق بــه معنویــات و افزایــش ارتبــاط بــا

خــدا و دوســت داشــتن خــود و دیگــران و مبــارزه بــا هرگونــه
افــکار منفــی تعدیــل شــد .شــرکت کننــدگان بــه خوانــدن قــرآن
و شــرکت در مراســمات مذهبــی همچــون دعــای کمیــل و توســل
مســاجد محلشــان تشــویق شــدند .در بعــد جســمی پژوهشــگران
روی بهبــود تمرکــز ذهنــی و آرامــش ذهنــی و همچنیــن ورزشهــا
و تمرینــات کششــی ســبک کار کردنــد.
پــس از اتمــام جلســات مداخلــه کــه بمــدت  2مــاه طــول کشــید،
پژوهشــگر بمــدت  2مــاه رونــد اجــرای برنامــه مراقبتــی توســط
بیمــاران را از طریــق حضــور در مرکــز و تلفنــی پیگیــری کــرد .بعــد
از پیگیــری اجــرای برنامــه مراقبتــی بمــدت دو مــاه ،پــس آزمــون بــه
عمــل آمــد و بــه مقایســه نتایــج حاصــل از دو آزمــون در دو گــروه
مداخلــه و کنتــرل پرداختــه شــد .دادههــای جمــع آوری شــده بــا
نــرم افــزار آمــاری  SPSSنســخه  16و آزمونهــای آمــاری توصیفــی
و کای دو ،تــی زوج و مســتقل تجزیــه و تحلیــل شــدند.
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متغیر

جنسيت

زن

وضعیت تأهل

(24 )60

(27 )67/5

مرد

(16 )40

(13 )32/5

مجرد

(11 )27/5

(10 )25

(2 )5

(2 )5

متأهل

طالق گرفته

x = 0/487, df = 1, P = 0/485

فوت همسر

(2 )5

(26 )65
(2 )5

x = 0/53, df = 3, P = 0/91
2

15-24

(1 )2/5

35-45

(15 )37/5

25-34
45-55

بيمه

(25 )62/5

x2 = 0/06, df = 3, P = 0/99

(2 )5

(13 )32/5

(11 )27/5

(11 )27/5

(11 )27/5

(16 )40

x = 0/000, df = 1, P = 10
2

دارد

تحصيالت

(38 )95

(38 )95

ندارد

(2 )5

بیسواد

(7 )17/5

(7 )17/5

دیپلم و باالتر

(19 )47/5

(19 )47/5

تا یک سال

(5 )12/5

(5 )12/5

(29 )72/5

(28 )70

زیر دیپلم

مدت زمان ابتال

 1تا  5سال

بیش از  5سال

(14 )35

(6 )15

(2 )5

x2 = 0/000, df = 2, P = 10

(14 )35

x2 = 0/09, df = 2, P = 0/ 9

(7 )17/5

x = 0/000, df = 2, P = 10
2

ضعیف

متوسط
خوب

(18 )45

(17 )42/5
(5 )12/5

(18 )45

(17 )42/5
(5 )12/5

جدول  :3مقایسه میانگین نمرات آثار خستگی در ابعاد عملکرد روانی -اجتماعی ،شناختی و جسمی بین دو گروه مداخله و کنترل قبل و بعد از مداخله

عملکرد روانی -اجتماعی
قبل از مداخله
بعد از مداخله

عملکرد شناختی

قبل از مداخله
بعد از مداخله

عملکرد جسمی

قبل از مداخله
بعد از مداخله

188

گروه کنترل ،میانگین ±
انحراف معیار

گروه مداخله ،میانگین ±
انحراف معیار

15/58 ± 44/47

16/02 ± 46/62

t = -0/24, df = 78, P = 0/81

8/40 ± 22/35

8/60 ± 21/97

t = 0/19, df = 78, P = 0/84

12/86 ± 46/52

8/83 ± 22/70

نتیجه آزمون تي مستقل

t = -9/65, df = 78, P < 0/001

7/97 ± 23/25

4/90 ± 11/25

t = 8/11, df = 78, P < 0/001

7/05 ± 26/57

7/06 ± 26/42

t = 0/095, df = 78, P = 0/925

5/68 ± 27/40

4/44 ± 11/60

< t = 13/85, df = 78, P
0/001

Downloaded from nmj.umsha.ac.ir at 3:40 +0330 on Sunday December 16th 2018

سن ،سال

درآمد

گروه کنترل ،تعداد (درصد)

گروه مداخله ،تعداد (درصد)

نتیجه آزمون کای دو

2
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جدول  :2مقایسه مشخصات جمعیت شناختی بین دو گروه کنترل و مداخله

همتی مسلک پاک و همکاران

آثارخستگی
قبل از مداخله
بعد از مداخله

نتیجه آزمون تي زوج

گروه مداخله ،انحراف معیار ±
میانگین

گروه کنترل ،انحراف معیار ±
میانگین

92/02 ± 28/95

45/55 ± 17/40

t = 0/64, df = 39, P = 0/52

93/40 ± 28/34

97/17 ± 23/30

t = 8/12, df = 39, P < 0/001

جــدول  4نشــان میدهــد قبــل از مداخلــه ،میانگیــن نمــرات خســتگی

بیمــاران بیــن دو گــروه از نظــر آمــاری تفــاوت معنــاداری نــدارد .آزمــون
تــی مســتقل اختــاف آمــاری معنــاداری را بیــن دو گــروه کنتــرل و
مداخلــه بعــد از اجــرای برنامــه مراقبتــی براســاس الگــوی ســازگاری روی،

در میانگیــن نمــرات آثــار خســتگی بیمــاران نشــان داد ()P <0/001
میانگیــن نمــرات آثــار خســتگی کلــی در بیمــاران ،ابتــدا و انتهــای
مطالعــه درون گــروه کنتــرل تفــاوت آمــاری معنــاداری نداشــت (0/52
= ) Pدر گــروه مداخلــه نمــرات آثــار خســتگی کلــی بعــد از اجــرای
برنامــه مراقبتــی بــر اســاس الگــوی ســازگاری روی کاهــش یافــت کــه
ایــن کاهــش از نظــر آمــاری معنــادار بــود (.) P> 0/001

بحث
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد نمــرات آثــار خســتگی کلــی بعــد از
اجــرای برنامــه مراقبتــی بــر اســاس الگــوی ســازگاری روی در گــروه
مداخلــه کاهــش یافــت کــه ایــن کاهــش از نظــر آمــاری معنــادار
بــود .امینــی و همــکاران در ســال  1391نیــز در مطالعــه خــود
تحــت عنــوان بررســی تأثیــر اجــرای برنامــه مراقبتــی بــر اســاس
الگــوی ســازگاری روی ،بــر فعالیتهــای روزانــه زندگــی بیمــاران
همودیالیــزی گــزارش کردنــد کــه بیــن دو گــروه در فعالیتهــای
روزانــه زندگــی بعــد از مداخلــه تفــاوت وجــود داشــت [ .]21توفیقــی
و همــکاران نیــز در ســال  1392بررســی تأثیــر  12هفتــه تمریــن
مقاومتــی پیشــرونده بــر تعــادل و خســتگی زنــان مبتــا بــه ام اس،
را انجــام دادنــد کــه نتایــج آن نشــان داد کــه در میانگیــن نمــرات
تســت تعــادل و شــدت خســتگی بیــن دو گــروه تجربــی و شــاهد
تفــاوت معنــاداری وجــود دارد [ .]24در ایــن مطالعــه بعــد از اجــرای
برنامــه مراقبتــی بــر اســاس الگــوی ســازگاری روی نتایــج نشــان داد،
میانگیــن نمــرات آثــار خســتگی بیمــاران بیــن دو گــروه از نظــر آماری

t = 0/21, df = 78, P = 0/83

t = -11/22, df = 78, P < 0/001
-

تفــاوت معنــاداری دارد .لــذا اجــرای برنامــه مراقبتــی بــر اســاس
الگــوی ســازگاری روی باعــث کاهــش آثــار خســتگی در بیمــاران ام
اس میشــود .یافتههــای مطالعــه پازوکیــان و همــکاران در ســال
 91بــا هــدف تأثیــر ورزشهــای کششــی تــوام بــا هــوازی بــر میــزان
خســتگی بیمــاران مولتیپــل اســکلروزیس مراجعــه کننــده بــه انجمــن
ام اس شــهر تهــران ،نشــاندهنده کاهــش خســتگی و اثــرات آن در
بیمــاران بــود [ Motl .]25و  McAuleyدر ســال  2009بــا انجــام
مطالع ـهای تحــت عنــوان ،ارتبــاط بیــن فعالیــت فیزیکــی و کیفیــت
زندگــی در بزرگســاالن مبتــا بــه مولتیپــل اســکلروزیس ،دریافتنــد

کــه تغییــرات معنــی دار در کیفیــت زندگــی ارتبــاط مســتقیم بــا
بهبــود آمادگــی جســمانی و کاهــش خســتگی در آنــان دارد [.]26
 McCullaghدر ســال  2008بــا انجــام مطالعــهای تحــت عنــوان
«فوایــد ورزش طوالنــی مــدت بــر کیفیــت زندگــی و خســتگی بیماران
مبتــا بــه ناتوانــی خفیــف مولتیپــل اســکلروزیس» نتایــج نشــان داد
کــه پــس از  3مــاه فعالیــت ورزشــی بهبــود قابــل توجهی در خســتگی
بیمــاران ام اس ایجــاد شــد ،امــا در مــورد کیفیــت زندگــی تغییــرات
معنــی دار بعــد از  6مــاه تمریــن دیــده شــد [ .]27نتایــج مطالعــه
غفــاری و همــکاران در ســال  1386بــا عنــوان تأثیــر تکنیــک آرام
ســازی پیشــرونده عضالنــی بــر خســتگی بیمــاران مبتــا بــه مولتیپــل
اســکلروزیس نشــان داد اجــرای تکنیــک آرام ســازی پیشــرونده
عضالنــی در بیمــاران مبتــا بــه مولتیپــل اســکلروزیس میتوانــد
ســبب کاهــش خســتگی بیمــاران گــردد [ .]28در ســال  1390صــادق
نــژاد و همــکاران مطالعـهای بــا هــدف تعییــن تأثیــر برنامــه مراقبتــی
بــر اســاس الگــوی روی بــر میــزان ســازگاری فیزیولوژیــک بیمــاران
مبتــا بــه دیابــت نــوع دو انجــام دادنــد .نتایــج ایــن مطالعــه بیانگــر
کاهــش معنــادار مقــدار هموگلوبیــن گلیکولیــزه و کاهــش معنــادار
تعــداد رفتارهــای ناســازگار در گــروه آزمــون پــس از مداخلــه بــود.
ایــن مطالعــه نشــان داد اســتفاده از برنامــه طراحــی شــده در قالــب
الگــوی ســازگاری روی بــرای افزایــش ســازگاری فیزیولوژیــک بیمــاران
مبتــا بــه دیابــت نــوع دو در ارائــه مراقبــت پرســتاری مؤثــر اســت
[ .]29نتایــج مطالعــه  Mathiowetzو همــکاران در ســال  2001بــا
عنــوان تعییــن تأثیــر اســتراتزی هــای حفــظ انــرژی در بیمــاران مبتال
بــه مولتیپــل اســکلروزیس نشــان داد کــه روشهــای درمانــی مکمــل
ماننــد اســتراتژیهای حفــظ انــرژی در کاهــش خســتگی بیمــاران

189

Downloaded from nmj.umsha.ac.ir at 3:40 +0330 on Sunday December 16th 2018

قبـــل از مداخلــه ،میانگیــن نمــرات آثــار خســتگی در عملکــرد روانی-
اجتماعــی ،عملکــرد شــناختی و عملکــرد جســمی بیــن دو گــــروه
از نظــــر آمــــاری تفـــاوت مـعنـــاداری نداشــت ( ) P< 0/05بعــد از
مداخلــه نتایــج بیانگــر کاهــش میانگیــن نمــرات آثــار خســتگی در
عملکــرد روانــی -اجتماعــی ،شــناختی و جســمی گــروه مداخلــه
نســبت بــه گــروه کنتــرل میباشــد کــه آزمــون آمــاری تــی مســتقل
ایــن کاهــش را معنــادار نشــان داد (() P >0/001جــدول .)3

نتیجه آزمون تي مستقل

] [ DOI: 10.21859/nmj-24036

جدول  :4مقایسه میانگین نمره کل آثار خستگی در بین و درون دو گروه کنترل و مداخله قبل و بعد از اجرای برنامه مراقبتی بر اساس الگوی سازگاری روی

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان ،دوره  ،24شماره  ،3پاییز 95

سپاسگزاری

ایــن مطالعــه برگرفتــه از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد میباشــد بــه
ایــن وســیله نویســندگان مقالــه از همــکاری معاونــت محتــرم دانشــگاه

علــوم پزشــکی ارومیــه ،تمــام بیمارانــی کــه علیرغــم مشــکالت موجود
و ناتوانیهــای خــاص ایــن بیمــاری ،صادقانــه همــکاری الزم را در

طــول ایــن پژوهــش داشــتند و پرســنل محتــرم انجمــن ام اس ارومیــه
تشــکر و ســپاس گــزاری مینماینــد.

تضاد مناف
در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد.

] [ DOI: 10.21859/nmj-24036
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نتیجه گیری
اجــرای مراقبتهــا بــر اســاس تئوریهــای پرســتاری بــه لحــاظ
جامعیــت میتوانــد منجــر بــه نتایــج اثربخش در ابعــاد جســمی و روانی
گــردد .بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه مذکــور مبنــی بــر بــه کارگیــری
الگــوی ســازگاری روی ،در کاهــش آثــار خســتگی بیمــاران مبتــا بــه
ام اس بــه نظــر میرســد ،بتــوان از اثــرات ســودمند ایــن الگــو در
کنتــرل بهتــر بیمــاران مبتال بــه مولتیپــل اســکلروزیس ،اســتفاده کرد.
همچنیــن ایــن مطالعــه نشــان داد کــه پیگیــری مراقبتهــای بیمــاران
و نظــارت بــر ادامــه انجــام تمرینــات و توصیههــای بــه عمــل آمــده در
منــزل ،بــه وســیله پرســتار تأثیــر مثبتــی در کنتــرل بهتــر بیمــاریام
اس دارد ،بنابرایــن بــا توجــه بــه شــکل مزمــن و ماهیــت پیشــرونده
بیمــاری و نــوع مشــکالت ایــن دســته از بیمــاران و صــرف هزینههــای
کالن دارویــی و عــدم درمــان قطعــی بــا داروهــای جدیــد و مشــکالت
و عــوارض ناشــی از دارودرمانــی ،اســتفاده از روشهــای غیردارویــی کــه
بتوانــد ســبب کاهــش مشــکالت و ارتقــاء ســطح عملکــرد بیمــاران
گــردد ،منطقــی میباشــد ،بنابرایــن اســتفاده از الگــوی روی میتوانــد
جهــت افزایــش ســازگاری بیمــاران مبتــا بــه ام اس ،بــا مشــکالت و
عــوارض متعــدد بیمــاری مؤثــر باشــد .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد
کــه الگــوی ســازگاری روی موجــب کاهــش آثــار خســتگی در بیمــاران
مبتــا بــه مولتیپــل اســکلروزیس میشــود ،لــذا اســتفاده از ایــن الگــو
توســط پرســتاران پیشــنهاد میشــود .همچنیــن از آنجایــی کــه اجرای
الگــوی ســازگاری روی ،ســبب کاهــش خســتگی بیمــاران مبتــا بــه
ام اس میگــردد ،لــذا میتــوان پیــش بینــی نمــود کــه کاربــرد آن
در ایــن بیمــاران میتوانــد نتایــج مثبتــی در بهبــود رونــد بیمــاری و
کاهــش ســرعت پیشــرفت بیمــاری داشــته باشــد.
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مبتــا بــه مولتیپــل اســکلروزیس مؤثــر اســت [.]30
نتایــج ایــن مطالعــه بیانگــر کاهــش میانگیــن نمــرات آثــار خســتگی
در عملکــرد جســمی گــروه مداخلــه نســبت بــه گــروه کنتــرل ،بعــد
از اجــرای برنامــه مراقبتــی بــر اســاس الگــوی ســازگاری روی بــود.
در مطالعــه حاضــر جهــت کاهــش خســتگی جســمی بیمــاران ،روی
بهبــود تمرکــز ذهنــی و آرامــش ذهنــی و همچنیــن ورزشهــا و
تمرینــات کششــی ســبک کار شــد .کــه براســاس نتایــج بــه دســت
آمــده ورزشهــا و تمرینــات کششــی در کاهــش خســتگی جســمی
بیمــاران مؤثــر بودنــد کــه ایــن نتایــج همســو بــا نتایــج مطالعــه De
 Grootو همــکاران میباشــد De Groot .و همــکاران در ســال
 2003در مطالعــه خــود بــا عنــوان «بررســی خســتگی مرتبــط بــا
ســکته مغــزی و شــرایط نورولوژیــک :پیامــد حاصــل از توانبخشــی
ســکته مغــزی» دلیــل احتمالــی بهبــود خســتگی در بیمــاران مبتــا
بــه ســکته مغــزی را افزایــش ســوخت و ســاز بــدن در حیــن و بعــد از
تمرینــات ورزشــی گــزارش کردنــد .بــر ایــن اســاس افزایــش ســوخت
و ســاز بــدن کــه بــه دنبــال انجــام تمرینــات بدنــی روی میدهــد
باعــث افزایــش خــون رســانی ،اکســیژن و تغذیــه بهتــر اندامهــا و
در نهایــت باعــث کاهــش ضعــف عضالنــی و بهبــود کارکــرد دســتگاه
عصبــی میشــود [.]31
نتایــج ایــن مطالعــه بیانگــر کاهــش میانگیــن نمــرات آثار خســتگی در
عملکــرد روانــی -اجتماعــی گــروه مداخلــه نســبت به گــروه کنتــرل در
بعــد از اجــرای برنامــه مراقبتــی بــر اســاس الگــوی ســازگاری روی بــود.
میرهاشــمی و همــکاران در ســال  1393در مطالعــه خــود بــا عنــوان
«اثــر بخشــی درمــان راه حــل مــدار بــر تــاب آوری و احســاس انســجام
بیمــاران مولتیپــل اســکلروزیس» ،گــزارش کردند کــه روش درمــان راه
حــل مــدار میتوانــد بــر عملکــرد روانــی -اجتماعــی بیمــاران مبتــا
بــه مولتیپــل اســکلروزیس اثربخــش باشــد [ .]32در مطالع ـهای کــه
توســط  Vouyovitchو همــکاران در ســال  2006بــه منظــور نشــان
دادن ارتبــاط میــان خســتگی بــا ناتوانــی ،افســردگی و کیفیــت زندگــی
بیمــاران مبتــا بــه ام اس انجــام شــد ،نتایــج نشــان داد کــه خســتگی
همبســتگی شــدیدی بــا وضعیــت گســترش ناتوانــی دارد .همچنیــن
نتایــج بیانگــرآن بــود کــه خســتگی بــا افســردگی و کیفیــت زندگــی
بیمــاران مرتبــط بــود [ .]33بنابرایــن میتــوان گفــت ،اســتفاده از
الگــوی ســازگاری روی کــه ابتــدا شــامل تعییــن رفتارهــای ناســازگار
و محرکهــای اصلــی بــوده و ســپس مداخلــه در هــر یــک از ابعــاد
چهارگانــه ،فیزیولوژیــک و مفهــوم خــود و ایفــای نقــش و اســتقالل
و وابســتگی میباشــد ،در کاهــش آثــار خســتگی بیمــاران مبتــا بــه
مولتیپــل اســکلروزیس مؤثــر اســت .از محدودیتهــای ایــن پژوهــش
میتــوان بــه تفاوتهــای فــردی ،حــاالت روحــی نمونههــای پژوهــش
در پاســخ بــه ســؤاالت و تأثیــر عوامــل محیطــی و فرهنــگ فــرد و
مشــکالت مالــی اشــاره کــرد .بــا توجــه بــه یافتههــای ایــن مطالعــه

پیشــنهاد میشــود در برنامــه درمانــی ایــن بیمــاران ،اجــرا برنامــه
مراقبتــی ســازگاری روی ،مــورد توجــه مراقبــت دهندههــا قــرار گیــرد
و بــرای افزایــش ســطح اعتمــاد بــه نفــس و افزایــش امیــد بــه زندگی و
ارتقــای ســطح ســامت و ســیر بهبــودی ایــن بیمــاران اســتفاده شــود.

همتی مسلک پاک و همکاران
[ DOI: 10.21859/nmj-24036 ]
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Abstractt
Introduction: Appropriate adaptation in multiple sclerosis can help reduce problems.
One of the more effective and practical templates in nursing that has been concerned with
Keywords:
this topic is the Roy Adaptation model. This study was done with the purpose of studying
Roy Adaptation Model
the effect of performance care plan based on the Roy Adaptation Model on effects of
Fatigue
fatigue in multiple sclerosis patients.
Multiple Sclerosis
Methods: In this study, 80 patients with multiple sclerosis were selected by available
Nursing Care
sampling, and randomly divided to two groups of 40 subjects, and assigned to intervention
and control groups. The data collection tool in this study was, fatigue effect scale that was
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completed, by both groups before and after the intervention. The intervention consisted of
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F. The Effect of Performance Care six sessions; two general education sessions and four care programs based on maladaptive
Plan Based on the Roy Adaptation behavior. Data were analyzed with the SPSS software and descriptive- inferential statistics.
Model on Fatigue in Multiple Scle- Results: Before the intervention, the mean fatigue effects scores and domain were not
rosis Patients
significantly different between the two groups. Mean fatigue effects scores and domain,
. Sci J Hamadan Nurs Midwifery
decreased after care programs based on the Roy adaptation model, in the intervention
Fac. 2016;24(3):184-192.DOI:
group, when compared with the control group, and this reduction was statistically
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significant (P < 0.001).
© 2016 Scientific Journal of Hamadan Conclusions: Implementation of the Roy Adaptation Model, reduced effects of fatigue in
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people with multiple sclerosis, therefore it is recommended for nurses to use this model to
reduce effects of fatigue in patients.

