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 نیازهای آموزشی خودمراقبتی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس: از دیدگاه کارشناسان و بیماران

 
 2یانیپور صدق میحسن ابراه، 1فرین تاتاری

 
 

چکیده

سطح تَاًذ تِ ارتقاء  ، هیّا تر اساس ًیازّای آىاس(  در تیواراى هثتال تِ تیواری هَلتیپل اسکلرٍزیس )امهٌسجن چٌذ جاًثِ ی خَدهراقثتی  اجرای یک ترًاهِ مقدمه:

دیذگاُ کارضٌاساى ٍ ر اساس اس ت خَدهراقثتی در تیواراى هثتال تِ ام یآهَزض ّایحاضر تا ّذف تررسی ًیاز ی . هطالؼِکوک ضایاًی تٌوایذسالهت در ایي تیواراى، 
 .تیواراى اًجام ضذ

گیری غیر  کٌٌذُ کِ تِ رٍش ًوًَِ ضرکت 100تؼذاد در ضْرستاى ًیطاتَر اًجام ضذ.  1399هقطؼی است کِ در سال  -تحلیلی ی پژٍّص حاضر یک هطالؼِ ها: روش

اػتثار  گردآٍری ضذ. ،لیکرتدر طیف آیتوی  22 ی هحقق ساختِ ی ًاهِ پرسصآٍری اطالػات از دٍ  ترای جوغ احتوالی اًتخاب ضذُ تَدًذ، در ایي هطالؼِ ضرکت کردًذ.
ّا  ًاهِ ییذ ضذ. پرسصأت 89/0تا ضریة ّوثستگی ، پایایی اتسار از طریق آزهَى هجذد( ٍ CVI > 79/0هؼادل ) Waltz  ٍBaselاساس ضاخص  ّا تر هحتَای گَیِ

ّا تا استفادُ از آهارّای تَصیفی )فراٍاًی، درصذ، هیاًگیي ٍ اًحراف هؼیار( ٍ استٌثاطی  تجسیِ ٍ تحلیل دادُضاهل دٍ تخص دهَگرافیگ ٍ تخص ًیازّای آهَزضی تَد. 
(Mann-Whitney ٍ t-test)اًجام ضذ ،. 

از ًظر خَدهراقثتی را تِ صَرت الکترًٍیک یاد تگیرًذ.  ی دادًذ هطالة آهَزضی درتارُ تیواراى ترجیح هیدرصذ( از  7/86ًفر ) 52، از ًظر ًَع ٍ رٍش یادگیری ها: یافته

ّای هکول ٍ طة سٌتی دارای تیطتریي ضرٍرت  ، آهَزش درهاىتیطتریي ضرٍرت را داضت، در حالی کِ از ًقطِ ًظر تیواراى، کارضٌاساى، آهَزش توریٌات تذًی هفیذ
ای ٍ ادراری  ترخَرد تا اختالالت رٍدُ ی ت جٌسی تَد در حالی کِ از ًظر کارضٌاساى، آهَزش ًحَُفائق آهذى تر هطکال ی تریي ًیاز آهَزضی تیواراى تِ ًحَُ تَد. هْن

 .ٍ هذیریت ضؼف ٍ خستگی ًاضی از تیواری ضرٍرت تیطتری داضتٌذ

 .از ًظر کارضٌاساى ٍ تیواراى هتفاٍت تَد اس، هثتال تِ ام آهَزش خَدهراقثتی در تیواراىحیطِ ٍ هحتَای  ًتایج ًطاى داد گیزی: نتیجه

 خَدهراقثتی ؛هَلتیپل اسکلرٍزیس ؛آهَزش تِ تیوار ؛ًیازسٌجی واژگان کلیدی:

 
نیاسهای آموسشی خودمزاقبتی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلزوسیس: اس دیدگاه کارشناسان و  .حسي یاًیپَر صذق نیاتراّ، تاتاری فریي ارجاع:

 421-428(: 675) 40؛ 1401هجلِ داًطکذُ پسضکی اصفْاى . بیماران

 

 مقدمه

    ٍ ی تطثیا    یکی از ویازَای اظاظی تیماران، ویااز تاٍ وزاًزغ زر ززیىا

تاؼد. وزًزغ تٍ تیمااران از   تا تیماری ي ؼرایط واؼی از ون زی زىاظة

َاای   َای زُا  تای  زرزاان اظات. َادی اـازی وزاًزغ        يلیتؤزع

ٍ   أتُداؼتی، ت  ی زیه رفتارَای تُداؼتی زطزًب اظت. َرچىاد هاٍ َما

َاای تُداؼاتی زارواد يلای زر ایاه زیاان،         افراز خازؼٍ ویاز تٍ وزًزغ

سزه، ویاز تیؽتری تاٍ وزاًزغ رفتارَاای    افرازی از خازؼٍ تا تیماری ز

 . (1)تُداؼتی ترای زقاتزٍ تا تیماری ي ػًارق واؼی از ون زارود 

یی َاا  (، یکی از ایاه تیمااری   اض )ام تیماری زًلتیپل اظکزريزیط

افراز زر طًل زودگی خًز اختالالت زتىًع خعمی ي رياوای   اظت هٍ

هىىاد. ایاه اخاتالالت ػمزکارز ريزاواٍ،       واؼی از تیماری را تدرتٍ زی

ثیر أَا را تحت تا  زودگی خاوًازگی، اختماػی ي اظتقالل ػمزکرزی ون

یه تیماری، تاػث ایدااز اخاتالل یعای، ،اؼ ،     . ا(2)زَىد  قرار زی

گرفتگی ػضالوی، اختالل تیىایی، اختالل ؼاىاختی، خعاتگی، لارزغ    

َا، اختالل زر زفغ ازرار ي زادفًع، اخاتالل زر ػمزکارز خىعای،      اودام

اختالل زر تؼازل، فرازًؼی، هاَػ ؼاىًایی، هرختای، تااری زیاد، ي     

هٍ زر وُایات تاا هااَػ اظاتقالل ي      (3)ؼًز  زيتیىی زر فرز تیمار زی

. ريواد ري تاٍ   (5 ،4)زَاد   یی تیمار را هاَػ زیوَای فرز، هار تًاوایی
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زر ایران لسيم تًخٍ تٍ زعائل ي زؽاکالت   اض افسایػ تؼداز تیماران ام

. (6) هىاد  زرزاوی ي تًاوثخؽی افراز زثتال تٍ ایه تیمااری را طزاة زای   

هىىادٌ تاًزٌ ي تار یرفیات      َای واتًان چرا هٍ ایه تیماری خسء تیماری

گااارز   ثیر زیأزراقثتی فرز، هیفیت زودگی ي تؼازل اختماػی يی ت خًز

. تىاترایه تٍ زىظًر (7)ؼًز  ي زًخة اوسيای اي از خاوًازٌ ي خازؼٍ زی

زظتیاتی تٍ تیؽتریه ظطح ظالزت ي ترخًرزاری از یک تاير زثثات از  

زىظ  چىد خاوثٍ هاٍ تار    ی زر ایه تیماران، زاؼته یک تروازٍ َا تًاوایی

 . (8) زُ  ي ،ريری اظت ،َا تاؼد اظاض ویازَای ون

َای زىاظة زر خفًؾ تیماری، پیگیری زرزان ي   وزًزغ تروازٍ

تًاود ظثة تُثًز ػمزکرز خعمی، ي،ؼیت رياوی ي  زی ،خًزهاروزدی

خااایی هااٍ پرظااتاران ي  . از ون(9)هاااَػ زحااديزیت تیماااران ؼااًز 

تًاوىد ویازَای  گاراوىد تُتر زی پسؼکان ايقات تیؽتری را تا تیماران زی

ای خااًز  َااای یرفااٍ تیماااران را زرک هىىااد ي تااا اظااتفازٌ از زُااارت

ارَای تُداؼتی، رشی  غااایی،  َای غزط تیماران زر راتطٍ تا رفت وگرغ

. زطالؼاات  (10) َا تفاحیح هىىاد   خًاب ي يرزغ را تا وزًزغ تٍ ون

ت زَد ترای ایه هٍ وزًزغ تٍ تیماران تا زًفقیات ي تاا هیفیا    وؽان زی

ًازل زا  ،اودام ؼًز، ايلیه قدم ًاواایی تیمااران ي   ؤؼىاظایی تمازی ػ ثر زر ت

 .(12 ،11)تاؼاد   َاا زای   ویازَای وزًزؼای ون  ی هعة زاوػ الزم زر ززیىٍ

 پصيَػ یا،ر تاا َادی تررظای ویازَاای وزاًزغ خاًززراقثتی زر      

 .از زیدگاٌ هارؼىاظان ي تیماران اودام ؼد  اض  تیماران زثتال تٍ ام

 

 ها روش

زر ؼُرظتان ویؽاتًر اوداام ؼاد.    1399زقطؼی زر ظال  ی ایه زطالؼٍ

اض ؼُرظاتان ویؽااتًر    وفر تیمار ػضً اودمه ام 80تا تًخٍ تٍ يخًز 

 زتخفاااؿ زوااس ي اػفااااب،   n( )5;  130وفاار هارؼااىاض )   50ي

هارؼىاض پرظتاری( یدا  ومًواٍ    25هارؼىاض ارؼد پرظتاری ي  20

وفار تارويرز    100( d ،96/1  ;z;  05/0)فرزاًل هاًهران   تٍ تا تًخٍ 

هارؼاىاض   15زتخفاؿ زواس ي اػفااب،     5وفر هارؼىاض ) 40ؼد. 

وفر تیمار تاٍ ـاًرت    60هارؼىاض پرظتاری( ي  20ارؼد پرظتاری ي 

زظاترض اوتخااب ؼادود. تارای     غیر ایتماالی زثتىای تار َادی ي زر     

ٍ  ظااختٍ )پرظاػ   زحق  ی وازٍ ويری اطالػات از زي پرظػ خمغ  ی وازا

ٍ  هارؼىاض( اظتفازٌ ؼد. پرظاػ  ی وازٍ تیمار ي پرظػ َاا، تؼاد از    وازا

اودام زطالؼات زاريری ي ترگاساری خزعاات گريَای تاا چُاار وفار        

وفار هارؼاىاض ارؼاد     3وفر زتخفؿ زوس ي اػفاب ي  1) هارؼىاض

اض را زاؼاتىد( طرایای ؼادود.     هار تا تیماران ام ی تاری هٍ تدرتٍپرظ

وفار زتخفاؿ زواس ي     3وفر )12َا تًظط  وازٍ ريایی زحتًایی پرظػ

وفار زهتاری پرظاتاری(     2ي  وفر هارؼىاض ارؼد پرظتاری 7 ،اػفاب

ي  Waltzاظااض ؼااخؿ    َا تار  تررظی ؼدود ي اػتثار زحتًای گًیٍ

Basel  تا(79/0 < CVI )ییاد ؼاد. پایاایی اتاسار از طریا  وززاًن       أت

وفار   15وفر از تیمااران ي   15زقدزاتی تر ريی  ی زددز تا اودام زطالؼٍ

َا ؼازل  وازٍ یید ؼد. پرظػأت 89/0هارؼىاظان تا ،ریة َمثعتگی  از

 10زي تخػ ززًگرافیگ )یک گًیٍ وًع تخفؿ ترای هارؼىاظاان ي  

تاًز. تخاػ ویازَاای     گًیٍ ترای تیماران( ي تخػ ویازَاای وزًزؼای  

ای ها ، زتًظاط،    ال تا زقیاض لیکرت ظٍ گسیىٍؤظ 23وزًزؼی ؼازل 

اض تاًز. زؼىای،    زیاز زر راتطٍ تا ویازَای وزًزؼی تیماران زثتال تاٍ ام 

تیان  ی وازٍ یکعان يلی وحًٌ االت زر َر زي پرظػؤزفًُم ي َدی ظ

تیماری، زر َا زتفايت تًز )تٍ ػىًان زثال ترای زً،ًع زاَیت  پرظػ

وزًزغ زاَیت تیماری تٍ تیمااران  : »ال ؼدؤهارؼىاض ظ ی وازٍ پرظػ

ي  «تًاود زر ريود تُثًز تیمااران زاًثر تاؼاد     اض چقدر زی زثتال تٍ ام

ویاا از زاَیات تیمااری    »تیمار تاٍ ؼاکل    ی وازٍ ال زر پرظػؤَمیه ظ

ری خیر(، تٍ وظر ؼما زاوعته زاَیت تیما-اض اطالػاتی زارید  )تزی ام

، «تان هماک هىاد    تًاود تٍ ؼما زر ريود تُثًز تیماری اض چقدر زی ام

ه  تا زیاز تٍ  ی ازتیاز ویاز وزًزؼی تٍ گسیىٍ ی ال ؼد. ترای زحاظثٍؤظ

ال زر ؤازتیازات َار ظا   ی زازٌ ؼد. تؼد از زحاظثٍ 3تا  1ترتیة ازتیاز 

(، 120 ; ( ي هارؼىاظان )یاداهثر ازتیااز  180 ; تیماران )یداهثر ازتیاز

 زحاظثٍ ؼدود. 20 ی خُت زرک تُتر، ازتیازَا وعثت تٍ ومرٌ

  ٍ ػزاًم   ی اخاال  پاصيَػ زاوؽاکدٌ    ی ایه زطالؼٍ تًظاط همیتا

زاًر    IR.NUMS.REC.1399.012 ی پسؼکی ویؽااتًر تاا ؼامارٌ   

تاأزیه   98/01/109تأیید ي تا گروات پصيَؽای ؼامارٌ     24/04/1399

ٍ زرایل  تمامزر زالی ؼد.  اظااض زعاائل اخالقای ي زقاررات      زطالؼا

 زرتًطٍ زًرز تًخٍ قرار گرفت.

  اض یضًری پصيَؽاگران تاٍ اودماه ام    ی َا تا زراخؼٍ وازٍ پرظػ

َاا ي زطاة پسؼاکان زتخفاؿ ؼُرظاتان ویؽااتًر        تیماران، تیمارظتان

تکمیل ؼدود. اتتدا، َدی از تحقی  ي ی  زحرزااوگی اطالػاات ي یا     

هىىادگان تً،ایح    ران تارای زؽاارهت  اوفرای از تحقی  تًظط پصيَؽگ

وازاٍ   َا خًاظتٍ ؼد، پرظاػ  ر،ایت وگاَاوٍ، از ون پط از اخا .زازٌ ؼد

َاا پاظا     را تا تًخٍ تٍ زظتًرالؼمل، تا زقت تخًاوىد ي ظپط تٍ پرظاػ 

 SPSSافاسار وزااری    َاا تاا اظاتفازٌ از وارم     زَىد. تدسیاٍ ي تحزیال زازٌ  

 ٍ ي  (version 22, IBM Corporation, Armonk, NY) 22 ی وعاخ

وزارَااای تًـاایفی )فراياواای، زرـااد، زیاااوگیه ي اوحاارای زؼیااار( ي 

 P < 05/0 زاری ( زر ظطح زؼىای t-testي  Mann–Whitneyاظتىثاطی )

 .اودام ؼد

 

 ها افتهی

 وفار زارز   17، هىىادٌ  تیمار ؼرهت 60یا،ر وؽان زاز از  ی َای زطالؼٍ یافتٍ

 تًزواد. زتًظاط ظاه تیمااران     زرـاد(  7/71)وفر زن  43زرـد(ي  3/28)

َاال تًزوااد. تیؽااتر أزت زرـااد( 7/61وفاار ) 37 َااا ي اهثاار ون 9/8 ± 5/35

زارای زادرک تحفایزی زیاپز  ي     زرـاد(  7/71) وفار  43، هىىدگان ؼرهت
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 هارزىااد وفاار  13، زرـااد( 3/43) زار خاوااٍ ،تیمااار 26تاااالتر از ون تًزوااد. 

  ؼاول وزاز زاؼاتىد. اهثار تیمااران     زرـاد(  3/18وفر ) 11ي زرـد(  7/21)

 ریتًهعااانیااا  (Cinnovex) قاارؾ ظاایىًيهطتیمااار  39زرـااد(  65)

(Rituxan) تادين  زرـد( 3/93وفر ) 56، هرزود. تیؽتر تیماران زفری زی ،

ًاوعتىد زعتقل فؼالیات  یرهتی، زی-اظتفازٌ از يظایل همکی َاای ريزاواٍ    ت

 زرـاد(  7/86) تیمار 52، یازگیریخًز را اودام زَىد. از وظر وًع ي ريغ 

خاًززراقثتی را تاٍ ـاًرت     ی زازواد زطالاة وزًزؼای زرتاارٌ     ترخیح زی

ي زيظاتان،   22 زرـاد(  7/36) َاای زداازی   الکتريویک یاز تگیرود. ؼثکٍ

تریه زىثغ زریافت اطاالع   ٍت ترتیة تیؽتریه ي ه  7 زرـد( 7/11) وؼىایان

 ، هىىاادٌ هارؼااىاض ؼاارهت 40 زراقثتاای تًظااط تیماااران تًزوااد. از  خااًز

 هارؼىاض ارؼاد پرظاتاری   15 ،زرـد( 5/12) زتخفؿ زوس ي اػفاب 5

 .  (1)خديل  تًزود زرـد( 0/50) هارؼىاض پرظتاری 20 ي زرـد( 5/37)

 

 کىىدگان َای دمًگرافیگ شرکت يیژگی .1جديل 

 مقیاس ها ویژگی
 )درصد( تعداد

 9/8 ± 5/35 (اًحزاف هؼیار ± )هیاًگیيسي  تیواراى

 5/7 ± 75/4 (اًحزاف هؼیار ± هذت تیواری )هیاًگیي

 17( 3/28) هزد جٌس

 43( 7/71) سى

 23( 3/38) هجزد تأّل

 37( 7/61) هتاّل

 17( 3/28) سیزدیپلن تحصیالت

 16( 7/26) دیپلن

 5( 3/8) فَق دیپلن

 18( 0/30) لیساًس

 4( 7/6) فَق لیساًس ٍ تاالتز

 26( 3/43) خاًِ دار ضغل

 13( 7/21) کارهٌذ

 11( 3/18) آساد

 3( 0/5) (Famotidineفاهَتیذیي ) دارٍّای هصزفی

 4( 7/6) (Fingolimod) فیٌگَلیویذ

 22( 7/36) (CinnoVexکس )ٍسیٌَ

 6( 0/10) (Tysabriتایسثزی )

 4( 7/6) (Actovexاکتٍَکس )

 17( 3/28) (Rituxanریتَکساى )

 4( 7/6) (Bexaroteneتکسارٍتي )

 4( 7/6) تا حوایت دیگزاى اًجام کارّا

 56( 3/93) تذٍى حوایت دیگزاى

 22( 7/36) ّای هجاسی ضثکِ تیطتزیي هٌثغ دریافت آهَسش

 7( 7/11) دٍستاى ٍ آضٌایاى

 19( 37/31) پشضک هؼالج

 12( 0/20) اًجوي تیواراى ام اس

 52( 7/86) الکتزًٍیکی رٍش آهَسش تزجیحی

 8( 3/13) کاغذی

 5( 5/12) هتخصص هغش ٍ اػصاب ًَع تخصص کارضٌاس

 15( 5/37) کارضٌاس ارضذ پزستاری

 20( 0/50) کارضٌاس پزستاری
 ج
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 و همکاری انیپور صدق میحسن ابراه اس ام مارانیب یآموزش ازین

طکذُ پشضکی اصفْاى   424 1401سَم هزداد  ی/ ّفت675ِی / ضوارُ 40سال  –هجلِ دًا

  زً،اًػات زختزا  وزًزؼای، تىُاا    از وظر وؼاىایی تیمااران تاا    

اض ي  َای یازی تیمااران ام  تا ظاززانزرـد(  7/56)تیماران وفر از  34

 زرـاد(  7/71وفار )  41َمچىایه   َا وؼىا تًزواد.  َای ون وًع یمایت

َای تیماری وؼىایی ودارود. زر راتطاٍ تاا    تیماران ایُار زاؼتىد تا وؽاوٍ

زًاز وزًزؼای )َمچاًن    زرـد از 50َای وزًزؼی، زر تیػ از  ییطٍ

َای زرزاان   ، ريغاض َای واؼی از تیماری ام وزًزغ وؼىایی تا وؽاوٍ

زر راتطاٍ تاا لاسيم     هارؼىاظاان ي تیمااران  ( تایه وظار   غیرٌ تیماری ي

. زر زدمًع، زیااوگیه  (P < 05/0) وزًزغ اختالی وظر يخًز زاؼت

 ازتیاز ،ريرت وزًزغ زًاز وزًزؼی زطرح ؼادٌ تاٍ تیمااران از وظار    

َا اختالی  زتفايت تًز ي تیه ون (6/13) ي تیماران (0/16) هارؼىاظان

. از وظار هارؼىاظاان وزاًزغ    (P < 001/0) زاری يخًز زاؼات  زؼىی

تمریىات تدوی زفید، ترای هااَػ ريواد پیؽارفت تیمااری تاا ازتیااز       

َای زکمل ي طاة ظاىتی تاا     ( ي از وظر تیماران، وزًزغ زرزان2/19)

تریه ،ريرت را زاؼتىد. َمچىیه وزًزغ تظااَرات  تاال (2/15) ازتیاز

تریه ،ريرت را از وظر هارؼىاظاان   ه ( 4/11)تالیىی تیماری تا ازتیاز 

 (.2ي تیماران زاؼتىد )خديل 
 

 دمراقبتی بیماران مبتال بٍ ام اسخًی آمًزشی َامحتًا ی بیماران دربارٌ ي کارشىاسان وظرات امتیازمیاوگیه تًزیع فراياوی ي  .2جديل 

 امتیاز  مقیاس موضوع آموزشی

 (02)از 

P* آشنایی بیماران با موضوع 
 کم

 تعداد )درصد(
 متوسط

 تعداد )درصد(
 زیاد

 تعداد )درصد(
 بلی

 تعداد )درصد(

 خیر

 تعداد )درصد(
کٌتزل 

پیطزفت 

 تیواری

 36( 0/60) 24( 0/40) 437/0 5/15 15( 5/37) 23( 5/75) 2( 0/5) کارضٌاساىدیذگاُ  هاّیت تیواری -1

 8/14 26( 3/43) 22( 7/36) 12( 0/20) دیذگاُ تیواراى

تزای  رصین غذایی هٌاسة -19

 تیواراى هثتال تِ

 30( 0/50) 30( 0/50) 061/0 7/16 24( 0/60) 12( 0/30) 4( 0/10) کارضٌاساىدیذگاُ 

 7/14 26( 0/43) 20( 0/33) 14( 0/23) دیذگاُ تیواراى

 29( 3/48) 31( 7/51) 061/0 0/16 18( 0/15) 20( 0/50) 2( 0/5) کارضٌاساىدیذگاُ  خَدهزاقثتی رٍحی -16

 0/14 21( 0/35) 24( 0/40) 15( 0/25) دیذگاُ تیواراى

 36( 0/60) 24( 0/40) 903/0 7/14 14( 0/35) 20( 0/50) 6( 0/15) دیذگاُ کارضٌاساى افشایص توزکشّای  راُ -14

 7/14 25( 0/41) 22( 0/36) 13( 0/21) دیذگاُ تیواراى

السم تزای  ضٌاختی رٍاى -15

 تیواری

 33( 0/55) 27( 5/45) 438/0 8/15 15( 0/37) 25( 0/62) 0( 0/0) دیذگاُ کارضٌاساى

 8/14 25( 0/41) 23( 0/38) 12( 0/20) دیذگاُ تیواراى

 33( 0/55) 27( 5/45) 001/0 5/18 31( 0/77) 9( 0/22) 0( 0/0) دیذگاُ کارضٌاساى ّای هقاتلِ تا استزس رٍش -20

 2/14 23( 0/38) 22( 0/36) 15( 0/25) دیذگاُ تیواراى

هفیذ تزای  توزیٌات تذًی -9

 کاّص رًٍذ پیطزٍی تیواری

 30( 0/50) 30( 0/50) < 001/0 2/19 35( 5/87) 5( 5/12) 0( 0/0) دیذگاُ کارضٌاساى

 3/14 22( 7/36) 25( 7/41) 13( 7/21) دیذگاُ تیواراى

تطخیص 

ٍ درهاى 

 تیواری

 43( 7/71) 17( 3/28) < 001/0 2/15 15( 5/37) 21( 5/52) 4( 0/10) دیذگاُ کارضٌاساى ّای تالیٌی تظاّزات ٍ ًطاًِ -2

 4/11 8( 3/13) 27( 0/45) 25( 7/41) دیذگاُ تیواراى

 41( 3/68) 19( 7/31) 199/0 2/13 14( 0/35) 11( 5/27) 15( 5/37) دیذگاُ کارضٌاساى ّای تطخیص رٍش -3

 7/11 12( 0/20) 21( 0/35) 27( 0/45) دیذگاُ تیواراى

 40( 6/66) 20( 3/33) 011/0 5/15 19( 5/47) 15( 5/37) 6( 0/15) دیذگاُ کارضٌاساى تیواریّای ًَیي  درهاى -5

 8/12 16( 7/26) 23( 3/38) 21( 0/35) دیذگاُ تیواراى

 38( 3/63) 22( 7/36) < 001/0 3/17 30( 0/75) 4( 0/10) 6( 0/15) دیذگاُ کارضٌاساى ّا ٍ ػَارض آى دارٍّا -6

 9/11 12( 0/20) 23( 3/38) 25( 7/41) دیذگاُ تیواراى

 39( 0/65) 21( 0/35) 117/0 7/16 27( 0/67) 6( 0/15) 7( 0/17) دیذگاُ کارضٌاساى ّای هکول درهاى -18

 2/15 29( 0/48) 19( 0/31) 12( 0/20) دیذگاُ تیواراى

هذیزیت 
ػَارض 

 تیواری

 ضؼف ٍ خستگیهذیزیت  -7
 ًاضی اس تیواری

 42( 0/70) 18( 0/30) < 001/0 3/17 24( 0/60) 16( 0/40) 0( 0/0) دیذگاُ کارضٌاساى
 3/12 13( 7/21) 25( 7/41) 22( 7/36) دیذگاُ تیواراى

درد ٍ اختالالت هذیزیت  -8
 حسی

 32( 3/53) 28( 7/46) < 001/0 0/17 24( 0/60) 14( 0/35) 2( 0/5) دیذگاُ کارضٌاساى
 0/13 15( 0/25) 27( 0/45) 18( 0/30) دیذگاُ تیواراى

ٍ  ای رٍدُاختالالت  -10
ادراری ًاضی اس تیواری ٍ 

 ّا ی تزخَرد تا آى ًحَُ

 36( 0/60) 24( 0/40) < 001/0 7/17 28( 0/70) 10( 0/25) 2( 0/5) دیذگاُ کارضٌاساى
 7/14 23( 3/38) 26( 3/43) 11( 3/18) دیذگاُ تیواراى
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 و همکار یانیپور صدق میحسن ابراه اس ام مارانیب یآموزش ازین

طکذُ پشضکی اصفْاى   425 1401سَم هزداد  ی/ ّفت675ِی / ضوارُ 40سال  –هجلِ دًا

 دمراقبتی بیماران مبتال بٍ ام اسخًی آمًزشی َامحتًا ی بیماران دربارٌ ي کارشىاسان وظرات امتیازمیاوگیه تًزیع فراياوی ي  .2جديل ادامٍ 

 امتیاز  مقیاس موضوع آموزشی

 (02)از 

P* آشنایی بیماران با موضوع 
 کم

 تعداد )درصد(
 متوسط

 تعداد )درصد(
 زیاد

 تعداد )درصد(
 بلی

 تعداد )درصد(

 خیر

 تعداد )درصد(
ػَارض ٍ  پیطگیزی اس -11 

 ًاضی اس تیواری پَستیّای  آسیة

 38( 3/63) 22( 7/36) 048/0 5/16 19( 5/47) 21( 5/52) 0( 0/0) دیذگاُ کارضٌاساى

 3/14 23( 3/38) 23( 3/38) 14( 3/23) دیذگاُ تیواراى 

ًاضی اس  اختالالت ضٌاختی -12 

 ّا ی تزخَرد تا آى تیواری ٍ ًحَُ

 35( 3/58) 25( 7/71) 075/0 3/16 22( 0/55) 14( 0/35) 4 (0/10) دیذگاُ کارضٌاساى

 3/14 25( 0/41) 19/( 310) 16( 0/26) دیذگاُ تیواراى 

ًاضی اس  هطکالت ادراکی -13 

 ی تزخَرد تا آى تیواری ٍ ًحَُ

 34( 7/56) 26( 3/43) 014/0 7/16 24( 0/60) 12( 0/30) 4( 0/10) دیذگاُ کارضٌاساى

 0/14 23( 0/38) 20( 0/33) 17( 0/28) تیواراىدیذگاُ  

 37( 7/61) 23( 3/38) 032/0 2/17 23( 0/57) 17( 0/42) 0( 0/0) دیذگاُ کارضٌاساى هطکالت جٌسی -17 

 0/15 25( 0/41) 25( 0/41) 10( 0/16) دیذگاُ تیواراى 

ّای  رٍش

حوایت 

هالی ٍ 

 هؼٌَی

ٍ  هؼٌَیرٍحی ٍ ارتقاء -21

 داضتي خَد  ضاد ًگِ

 30( 0/50) 30( 0/50) < 001/0 8/16 23( 0/57) 15( 0/37) 2( 0/5) دیذگاُ کارضٌاساى

 4/13 17( 0/28) 27( 0/45) 16( 0/26) دیذگاُ تیواراى

 دکَراسیَى هٌشلآهَسش  -22

 تزای راحتی تیواراى

 32( 3/53) 28( 7/46) 282/0 7/14 10( 0/25) 28( 0/70) 2( 0/5) دیذگاُ کارضٌاساى

 6/13 18( 30) 26( 0/43) 16( 0/26) دیذگاُ تیواراى

ّای  ساسهاىآضٌایی تا  -23

 کٌٌذُ حوایت

 26( 3/43) 34( 7/56) 494/0 2/13 11( 0/27) 17( 0/42) 12( 0/30) دیذگاُ کارضٌاساى

 9/13 22( 0/36) 21( 0/35) 17( 0/28) دیذگاُ تیواراى

  ** 001/0 0/16 21( 3/51) 15( 5/38) 4( 2/10) کارضٌاساى دیذگاُ هیاًگیي 

 6/13 20( 8/32) 23( 3/38) 17( 9/28) دیذگاُ تیواراى
*: Mann-Whitney; **: t-test 

 

 بحث

یا،ر، تررظی ویازَای وزًزؼی خًززراقثتی زر  ی َدی اـزی زطالؼٍ

ٍ     اض  تیماران زثتال تاٍ ام   ی از وظار هارؼىاظاان ي تیمااران تاًز. زطالؼا

َای فىاايری اطالػاات ي ارتثاطاات، ريغ     پیؽرفت ،یا،ر وؽان زاز

َا را تٍ ظمت زدازی ظاً  زازٌ   زریافت اطالػات ي زىثغ زریافت ون

اظت هٍ ایه ازر زمکه اظت تا یديزی َ  تاٍ زلیال ؼایًع تیمااری     

ی ي زطالؼاٍ از ريی  تاؼد هٍ تیمااران یاازگیری الکتريویکا    19-یديهً

یاد وتاایح   أیزَىاد. زر ت  ـفحات زیدیتاال را تاٍ هاغاای تارخیح زای     

َای اخیار زر راتطاٍ تاا وزاًزغ پسؼاکی تاا        یا،ر، تررظی ی زطالؼٍ

فراگیاران َىگاازی هاٍ     ،زَىاد  اظتفازٌ از زىاتغ الکتريویکای وؽاان زای   

زظترظی تٍ فىايری ي زىاتغ الکتريویکی رایتی را زارواد، یاازگیری از   

  .(14 ،13) زَىد ری  زىاتغ الکتريویکی را تٍ زىاتغ هاغای ترخیح زیط

Costa  اوداام    اض تیماار ام  150ای هٍ ريی  زر زطالؼٍي َمکاران

 َای اختماػی ػضً تًزود ي زرـد تیماران زر ؼثکٍ 75زازود، تیػ از 

. (15) هرزواد  ؼان تا اػضای گريٌ ـحثت زای  خًز ي تیماری ی زرتارٌ

یا،ر وؽاان زاز هارؼىاظاان    ی تایح زطالؼٍواز وظر ویازَای وزًزؼی، 

 ٍ س وؼاىایی تاا   خا ٍ َاای وزًزؼای تا    وعثت تٍ تیماران زر تمازی ییطا

تًاواد   هید تیؽتری زاؼتىد. ایه زطزة زای أهىىدٌ، ت َای یمایت ظاززان

تیاوگر زیدگاٌ زتفايت هارؼىاظان وعاثت تاٍ هاارترزی ي زفیاد تاًزن      

هىىاد   يقایؼی را تدرتٍ زای  ،هٍ هارؼىاظان  ییخا َا تاؼد. از ون وزًزغ

ی ومًز یاا  َا خزًگیر تًان از تريز ون َا تٍ تیماران زی هٍ تا وزًزغ ون

َا را هاَػ زاز تٍ َمیه ػزات، تیؽاتر از تیمااران     یداقل ػًارق ون

 اـرار تٍ وزًزغ خًززراقثتی تٍ تیماران را زارود. 

ٍ  یا،ر، ی َمعً تا وتایح زطالؼٍ  ی ـایة ززاوی ي رؼًود زر زطالؼا

زرـاد   1/39اض را تاٍ ترتیاة    ویازَای وزًزؼی تیماران زثاتال تاٍ ام   ،خًز

 .(16)زرـد ه  اػالم هرزود  5/19زرـد زتًظط ي  4/41ؼدید، 

هاٍ زرزاان     اض َایی َمچًن ام هىترل پیؽرفت تیماری زر تیماری

تعیار ،ريری اظت ي زر ـًرتی هٍ هىترل ؼًز تیماران  ،قطؼی ودارز

 . (17)تًاوىد ػمر ػازی زاؼتٍ تاؼىد  زی

َاا، َمعاً تاا     از وظر زاريَای زفارفی ي ػاًارق واؼای از ون   

َمکااران، تیمااران   ؼی  طاَری ي  ی یا،ر، زر وتایح زطالؼٍ ی زطالؼٍ

 ٍ زفاری زاىظ     ی تر خالی پسؼکان يخًز زحتًای وزًزؼی زر ززیىا

 . (18) هارترزی وزًزؼی ،ريری وداوعتىد ی زاري را زر تروازٍ

   ٍ ٍ   از طرفی تار اظااض یافتا اهثار تیمااران    ،یا،ار  ی َاای زطالؼا

اوعاتىد. زر  ز اطالػات زىاظثی زر راتطٍ تا زاريَای زفرفی خاًز زای  

تیماران زثاتال تاٍ    ود،ي َمکاران وؽان زاز Kantorی  ایه راظتا زطالؼٍ

َاای   َاا ي زرزاان   اطالػات زاريیی ي ػاًارق زرتاًب تاٍ ون    ،اض ام

ي از ایااه راٌ تاارای رفااغ  ومایىااد زکماال را از ایىترواات خعااتدً زاای

زَاد هاٍ    . ایه زً،ًع وؽان زی(19) هىىد َای خًز اظتفازٌ زی وگراوی

تیماران اطالػات زىاظثی زر زًرز تیماری ي زفاری زاريَاای خاًز    

تٍ َمیه زلیل ایعاض ویاز همتاری تاٍ وزاًزغ ایاه      زارود ي ایتماالً

 زً،ًع وعثت تٍ هارؼىاظان زاؼتىد.  
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 و همکاری انیپور صدق میحسن ابراه اس ام مارانیب یآموزش ازین

طکذُ پشضکی اصفْاى   426 1401سَم هزداد  ی/ ّفت675ِی / ضوارُ 40سال  –هجلِ دًا

تا تًخٍ تٍ اَمیت هىترل تیمااری ي وتاایح ایاه زطالؼاٍ هاٍ اهثار       

هىىادٌ( وؼاىا    )خطارزا یاا تعاریغ    تیماران ایُار زاؼتىد تا ایاه ػًازال  

ي َاا ز  تیماری را تٍ ون ی هىىدٌ ویعتىد، ،ريرت وزًزغ ػًازل تعریغ

 ،ي َمکااران وؽاان زازواد    Bjørnevikزر ایاه ززیىاٍ    هىد. چىدان زی

تیؽاتر زر زؼارق    ،تاری تًزواد   یهیتیماراوی هٍ زارای ظطح ظاًاز پاا  

هاٍ ایاه    ،(20)گرفتىاد   تیماری قرار زی ی هىىدٌ ػًازل خطرزا ي تعریغ

پیؽرفت تیماری ؼًز. ؼىاخت تظاَرات تیمااری،   ی تًاود ززیىٍ ازر زی

تؽخیؿ زيز َىگام تیماری، زراخؼٍ تٍ پسؼک ي ؼريع زرزان تٍ زًقاغ  

 .  (21) ريود اض تؽمار زی از ػًازل زُ  ي اثرگاار زر زرزان تیماری ام

Miller ٍی خااًز زریافاات، تیماااراوی هااٍ زرتااارٌ   ی زر زطالؼاا 

وگاَی الزم را زارود، تیؽتر پیگیر زرزان خاًز   ،زتؽخیؿ ي زرزان خً

تًاود تر هیفیت زودگی ي طًالوی تاًزن ػمار    ؼًود، هٍ ایه ازر زی زی

ٍ (22)َا تأثیر تگاارز  ون هارؼىاظاان تاٍ    ،یا،ار وؽاان زاز   ی . زطالؼا

وزًزغ ػًارق واؼی از زاريَا، تظاَرات تالیىی تیماری ي وگاٌ هرزن 

زَىد. ووچٍ زُ  ي  َای وًیه زرزان اَمیت تیؽتری زی تیماران تا ريغ

مال ي  َای زک ویاز وزًزؼی تیماران تٍ یازگیری زرزان ،زل اظتأقاتل ت

زار وزاری تا زیدگاٌ هارؼىاظان ي تیماران  ظىتی اظت هٍ اختالی زؼىی

 زر ایه ززیىٍ زؽاَدٌ وؽد.

Qi    تخااػ ایمىاای ي ياگااااری »زر گاسارغ خااًز تحاات ػىاًان

َاای   تٍ افاسایػ اظاتفازٌ از زرزاان    «خدزات پسؼکی ظىتی ي تکمیزی

افسایػ هٍ  طًریٍ اض اؼارٌ هرزود. ت زکمل ي ظىتی زر تیه تیماران ام

  ،زرـاد ي زر اظاترالیا   70زرـد تاٍ   41زیسان اظتفازٌ زر اظپاویا را از 

 .(23)زرـد گسارغ هرز  82

زدیریت ػاًارق تیمااری ي زؽاکالت واؼای از ون زر تیمااران      

یی وی تیماری هاار  هٍ ایه تیماران زر یالت پیؽرفتٍ خاطر ایهٍ اض ت ام

، اَمیات تیؽاتری زارز. از وظار زادیریت ػاًارق      (24)یىی زارود یپا

 ی ی تیمااران تاٍ وحاًٌ   تریه ویاز وزًزؼا  تیماری، زطالؼٍ وؽان زاز زُ 

فائ  وزدن تر زؽکالت خىعی تًز زر یاالی هاٍ از وظار هارؼىاظاان،     

ای ي ازراری ي زادیریت   ترخاًرز تاا اخاتالالت ريزٌ    ی وزًزغ وحًٌ

،ااؼ  ي خعااتگی واؼاای از تیماااری ،ااريرت تیؽااتری زاؼااتىد.    

تیؽتریه ویاز  ،خًز وؽان زازود ی السزاوی ي َمکاران زر زطالؼٍ ـایة

اض، ویاز وزًزؼی  َل زثتال تٍ تیماری امأهىىدگان زت وزًزؼی زر ؼرهت

 . (25)زدیریت زؽکالت خىعی، ازراری ي زفؼی تًز  ی َا تٍ وحًٌ ون

ٍ  أیزر ت ٍ  ،ي َمکااران  Toradزاا،   ی یاد زطالؼا  ای تار ريی   زطالؼا

ٍ    تیمااار زثااتال تااٍ ام   120  اض اودااام زازوااد، زطالؼااات وااًار زثاواا

(Urodynamic studies )90  (26)زرـد از تیماران غیر ورزال تًز . 

خًز ایه زرـد را  ی ي َمکاران زر زطالؼٍ Nakipogluَمچىیه 

َای وزًزؼی یا  . تىاترایه ترگساری هالض(27)زرـد اػالم هرزود  65

َای وزًزؼی تًظط هارؼىاظان ازر، زر راتطٍ تا هااَػ   افسار تًلید ورم

َای ازراری ي زؽاکالت گًارؼای ي زفؼای     زؽکالت خىعی، ػفًوت

َای زاالی ي زؼىاًی، اهثریات     . از وظر یمایت(25)تاؼد  ،ريری زی

َای ارتقاء ريیی ي زؼىًی ي ؼاز وگاٍ زاؼاته خاًز     تیماران تا ريغ

هیاد تاٍ وزاًزغ تیؽاتری     أوؼىا تًزود ازا زر ایه ززیىاٍ هارؼىاظاان ت  

ً  زاؼتىد هٍ زلیل ون زی تیمااران را   الًتًاود ایه تاؼد هٍ هارؼىاظان اـا

هىىاد هاٍ از وظار خعاماوی زر زؽاکل َعاتىد ي        ززاوی زالقاات زای  

ثر ؼادن از زؽاکالت خعاماوی زر ي،اؼیت     أريییات تیماران تا زتا 

زطزًتی ویعتىد. زر ایه ززیىٍ زطالؼات یاهی از ؼیًع تیؽتر اظاترض،  

َاا   ي ویااز ون  (28)اض  افعرزگی ي ا،طراب زر تیه تیماران زثتال تٍ ام

ارَا، توییار زر ظاثک زوادگی ي ایدااز     وعثت تٍ وزاًزغ هىتارل فؽا   

ظاازی،   َای زرزاوی زکمل زىاظاة وظیار ورام   ؼرایط اظتفازٌ از ريغ

. از (29)تاؼاىد   تدع  َدایت ؼدٌ، اوحرای فکر، زًظیقی زرزاوی زی

تًان تا ازیدتخؽی ي تاال ترزن ريییاات زؼىاًی تیمااران تاا      ري زی ایه

َای زادیریت اظاترض ي    ريغ ی َای وزًزؼی زرتارٌ ترگساری هالض

ا،طراب، ایداز تىًع زر زحایط ي طرایای زىاظاة زحایط زاخزای ي      

خارخی ي توییر زهًراظیًن زىسل ازید تاٍ زوادگی را زر ایاه تیمااران     

 َا را تُثًز تخؽید.   هیفیت زودگی ونزودٌ هرز ي 
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ی یا،ر، اهثریت تیماران زثاتال تاٍ تیمااری     َای زطالؼٍ تر اظاض یافتٍ

خاًززراقثتی را تاٍ    ی زازود زطالاة وزًزؼای زرتاارٌ    ترخیح زیاض  ام

، ییطاٍ ي  وتایح وؽان زازاز طری زیگر ـًرت الکتريویک یاز تگیرود. 

از وظاار  اض، زثااتال تااٍ ام زر تیماااران وزااًزغ خااًززراقثتیزحتااًای 

 .هارؼىاظان ي تیماران زتفايت تًز

 

 تشکر و قدردانی

 ی زاوؽاکدٌ  9903ایه زقالٍ یاـل طرح تحقیقات زاوؽدًیی تاا هاد   

َااای زااالی ي ػزماای  تاؼااد. از یمایاات ػزااًم پسؼااکی ویؽاااتًر زاای

ؼُرظاتان   اض ػزًم پسؼاکی ویؽااتًر، اودماه تیمااران ام     ی زاوؽکدٌ

ویؽاتًر ي تمام هعاوی هٍ تٍ وحًی زا را زر اودام ایه پاصيَػ یااری   

 .ؼًز ومًزود، ـمیماوٍ ظپاظگساری زی
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Abstract 

Background: Implementing a coherent multidisciplinary self-care program in patients with multiple sclerosis 

(MS) based on their needs can improve their health status. This study was conducted to investigate the self-care 

education needs in patients with MS from the perspective of experts and patients.  

Methods: The present study is a cross-sectional analytical study conducted in Neishabour in 2020. A total of 

100 participants who were selected by non-probability sampling method participated in this study. Data were 

collected from two 22-item Likert-based researcher-made questionnaires. The validity of the content of the items 

was confirmed based on the Waltz and Basel index (CVI > 0.79) and the reliability of the instrument was 

retested with a correlation coefficient of 0.89. The questionnaires included two sections: demographics and 

education needs. Data were analyzed using descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard 

deviation) and inferential statistics (Mann-Whitney and t-test). 

Findings: With regards to the type and method of learning, 52 (86.7%) patients preferred to learn self-care 

educational materials electronically. According to experts, teaching effective physical exercises was most 

necessary, while from the patients' point of view, teaching complementary therapies and traditional medicine 

was most needed. The most important educational priority of patients was about how to overcome sexual 

problems, while according to experts, education on how to deal with intestinal and urinary disorders and 

management of weakness and fatigue caused by the disease had the highest priority. 

Conclusion: The results showed the scope and content of self-care education in patients with M S differed from 

experts and patients point of view. 
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