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A b s t r a c t
Objective: The present study aimed to assess the correlations between emo-
tional self-regulation and problem-solving with disease perception through 
resilient mediation in patients with multiple sclerosis (MS) in Tabriz, Iran.
Methodology: This study was carried out as structural equations on 250 
MS patients in Tabriz in 2018, who completed emotional self-regulation, 
problem-solving, disease perception, and resilience questionnaires. LISREL 
software and structural equations were used to calculate the fitting share.
Results: Direct, significant correlations were observed between emotion-
al self-regulation and disease perception, emotional self-regulation and re-
silience, and disease perception and resilience, so that positive emotional 
self-regulation could predict disease perception. The direct correlations of 
positive and negative orientation with disease perception, components of 
logical problem-solving, impulsive style, and disease perception, as well as 
resilience and disease perception were also considered significant. However, 
the correlation of direct positive orientation with resilience, logical prob-
lem-solving, and disease and negative orientation with resilience, impulsive 
style, and disease perception, as well as the causal correlations of the avoid-
ance style with disease perception and resilience were not significant.
Conclusion: Emotional self-regulation and resilient mediation play a key 
role in the disease perception of MS patients, and the obtained model could 
be considered as a therapeutic protocol.
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تدوین و آزمون مدل ارتباط بین خود تنظیمی عاطفی و حل مسئله اجتماعی بر ادراک 
بیماری با میانجی گری تاب آوری در بیماران مالتیپل اسکلروزیس) M.S( شهر تبریز

جلیل فایند1، مریم اکبری1*، امید مرادی1، کیومرث کریمی2

1. گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج، ایران

2. گروه روانشناسی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسالمی، آذربایجان غربی، ایران

چکیده: 

زمینه و هدف: پژوهش با هدف آزمون مدل ارتباط بین خودتنظیمی عاطفی و حل مسئله با ادراک 
بیماری با میانجی گری تاب آوری در بیماران مالتیپل اسکلروزیس در شهر تبریز انجام شد.  

روش بررسی: این پژوهش، به صورت معادالت ساختاری انجام شد. نمونه شامل 250 بیمار مبتال 
به ام اس شهر تبریز در سال 1397 بود. بیماران به پرسشنامه های خودتنظیمی عاطفی، حل مسئله، 
ادراک بیماری و تاب آوری پاسخ دادند. سپس با استفاده از نرم افزار لیزرل و معادالت ساختاری، 

سهم برازش آنها محاسبه شد.

بیماری، مسیر مستقیم  به ادراک  نتایج نشان داد که مسیر مستقیم از خودتنظیمی عاطفی  یافته ها: 
از خودتنظیمی عاطفی به تاب آوری و مسیر مستقیم از تاب آوری به ادراک بیماری، ازنظر آماری 
معنی دار هستند. به طوری که خودتنظیمی عاطفی به شیوه مثبت قادر به  پیش بینی ادراک بیماری و 
تاب آوری و همچنین، تاب آوری به شیوه مثبت قادر به پیش بینی ادراک بیماری است. مسیر مستقیم 
از مؤلفه های جهت گیری مثبت و جهت گیری منفی به ادراک بیماری و همچنین مسیر مستقیم از 
مؤلفه های حل مسئله منطقی، و سبک تکانشی، به ادراک بیماری و نیز مسیر مستقیم از تاب آوری 
به  مثبت  جهت گیری  از  مستقیم  مسیرهای  اما،  هستند.  معنی دار  آماری  نظر  از  بیماری  ادراک  به 
تاب آوری، حل مسئله منطقی به ادراک بیماری، جهت گیری منفی به تاب آوری، سبک تکانشی به 
ادراک بیماری و همچنین مسیرهای عّلی از سبک اجتنابی به ادراک بیماری و تاب آوری از نظر 

آماری معنی دار نیستند.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج می توان خودتنظیمی عاطفی با میانجی گری تاب آوری نقش مهمی در 
ادراک بیماری بیماران ام اس دارد و مدل به دست آمده را می توان یک پروتکل درمانی در نظر گرفت.

کلید واژه ها:
خودتنظیمی عاطفی، حل 

مسئله، ادراک بیماری، 
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مقدمه:
سیستم  شایع  بیماري هاي  از  یکي  اسکلروز  مولتیپل  بیماری 
اعصاب مرکزي است که بیشتر جوانان را گرفتار مي کند. در این 
بیماري میلین که در انتقال پیام هاي عصبي در طول فیبرهاي عصبي 
نقش دارد، آسیب مي بیند. اگر آسیب میلین جزئي باشد پیام هاي 
عصبي با اختالالت کمتري منتقل مي شوند)1(، اما اگر آسیب میلین 
میلین  جایگزین  شکل(  )زخمي  مانند  اسکار  بافت  باشد  زیاد 
طور  به  است  ممکن  عصبي  پیام هاي  انتقال  رو  این  از  مي شود، 
کامل قطع شوند. نام این بیماري به این علت مولتیپل اسکلروزیس 
انتخاب شده است که در مناطق زیادي از سیستم عصبي ضایعه 
ایجاد می شود )مولتیپل( و اسکار که به معني بافت سخت مي باشد 
جانشین میلین آسیب دیده مي گردد )2(. آمار مبتالیان به این بیماری 
در کل دنیا تقریبا 2/5 میلیون نفرمی باشد. بر اساس گزارش انجمن 
ام اس ایران حدود 25924 نفر بیمار با انجمن در ارتباط بوده و 
شناسایی شده اند )6(. شیوع این بیماری در زنان دو برابر مردان و 

سن ابتال بیشتر بین 40-20 سالگی می باشد )3(.
ادراک  بیماریشان، تحـت عنـوان  از  ام اس  بیماران  شناخت 
بیماري  شناختي  بازنمائي  یا   (  Illness preception( بیماری 
توسط فرد بیمار و بر پایه ي جذب اطالعات از منابع مختلف و 
باورهاي بیمار شکل مي گیرد. این عامل مي تواند سالمت رواني و 
توانایي فرد در تطابق با بیماري را تحت تأثیر قرار دهد)1(. ادراک 
بیماری رویکردي است که بـر پایه تنظیم نوع رفتـار بیمـار استوار 
است. این رویکرد بیان می کند افراد در برخورد بـا یک بیماري یا 
یک عامل تهدیدکننده حیات، یک تصویر کلی و بـاور خاص از 
بیماري و درمان آن در ذهن خود ایجاد می کنند کـه به آن ادراک 
بیماري می گویند. ایـن درک از بیماری در نحوه رفتار فرد، تطابق 
وي با بیماری، اداره بیماری توسط خود فرد و در کل در نتیجه ي 
بیماری تاثیرگذار است. در بیماري ها جسمي نظیـر بیماري ام اس 
ادراک بیماري، تفاوت در پیامدهاي بیماري را تا حد زیادي تبیین 
می نماید )4(. همچنین بیماران بـا شرایط و شدت عالیم یکسان، 
ادراک متفاوتي از بیماري خویش دارند که بر رفتار و عملکرد و 

شدت عالیم بیماران و پیامدهاي آن تأثیر مي گذارد )5 و 6 (.
به حاالت رواني  براي نظم بخشیدن  انسان ها در طول زمان 
داده اند.  قرار  استفاده  مورد  را  زیادي  راهبردهاي  رفتاري خود  و 
بعد جسماني انسان مجهز به تعادل حیاتي است و روش هایي را 
به منظور تنظیم وضعیت عاطفي و رفتاري خود به کار می گیرند. 
عواطف  تا  دارند  تمایل  انسان ها  که  جا  آن  از  مبنا  همین  بر 
باشند  داشته  منفي  عواطف  از  بیشتر  را  لذت  و  خوشي  مثبت، 
از  یکي  مي دهند.  انجام  منظور  بهاین  رسیدن  جهت  را  اقداماتي 
انسان ها  است)7(.  عاطفی  خود تنظیمی  خود کارآمد،  اقدامات  این 
عواطف  بر  بیشتري  تاثیرگذاري  و  کنترل  راهبردها  این گونه  با 
عملکرد  اصلی  هسته  9(. خودتنظیمی،  و   8( مي کنند  احساس  خود 
Impulse control dis- تکانه  کنترل  خصوص  در  )کارآمد 
orَder)، مدیریت زمان و مقابله با فشار روانی می باشد. با توجه 
به منطق زیست اجتماعی انسان، مسائل مطرح براي انسان به طور 
چشمگیري ریشه و اساس اجتماعی دارند که انسان در مواجهه با 
آن، به منظور حل مسائل ساده و پیچیده اي که همه روزه پیش رو 

دارد، باید از توانایی هاي خود و دیگران کمک بگیرد )7(. 
هنگامی که افراد از مهارتی براي برطرف کردن مسائل فردي 

و اجتماعی استفاده می کنند به آن مهارت، مهارت حل  مسئله گفته 
نیست،  واحد  سازه   یک  اجتماعی  مسئله  حل  توانایي  می شود. 
بلکه سازه اي چندبعدی و مرکب از توانایي هاي مختلف است. در 
مدل اولیه فرض بر این بودکه توانایی حل مسئله اجتماعی از دو 
مؤلفه مستقل جهت گیری مسئله و مهارت هاي حل مسئله تشکیل 
مي شود که بعدها سبک حل مسئله لقب گرفت. مهارت هاي حل 
مسئله داللت بر فعالیت  هاي شناختي و رفتاری دارد که به وسیله 
آن شخص تالش مي کند مسئله را درک و راه حل مؤثري پیدا کند. 
چهار مهارت اصلي حل مسئله عبارتنـــد از: 1- تدوین وتعریف 
مسئله 2- ارائه راه حل های مختلف 3- تصمیم گیری 4- اثبات و 
راه حل هاي مختلف. سالمت رواني وقتي اهمیت خود را نشان 
مي دهد که نگاهی به پیامدهای اختالل های روانی داشته باشیم )10(. 
کنترل  براي  را  طبیعي  اجتماعي، سیستم هاي  آموزش حل مسئله 

رفتارهاي اجتماعي و عاطفي فراهم مي کند )11(. 
طبیعي  انطباقي  پاسخ هاي  از  که  است  پدیده ای  تاب آوري 
تهدیدهاي  با  فرد  رویارویي  علیرغم  و  مي شود  حاصل  انسان 
جدي، وي را در دستیابي به موفقیت و غلبه بر تهدیدها توانمند 
و  انطباق  فرآیند  فهم  در  مهم  مفهومی  تاب آوری   .)12( مي سازد 
مزمن  بیماری های  به  مبتالیان  در  سازگاری  روش های  یادگیری 
است. تاب آوری توانایی و مهارت فرد در انطباق مثبت با استرس 
و یا شرایطی سخت همچون ابتال به یک بیماری مزمن است. به 
بیانی دیگر انطباق موفقیت آمیز با شرایط چالش برانگیز در زندگی 
سطح  ساختن  منطبق  توانایي  تاب آوري،  می نامند.  تاب آوری  را 
کنترل بر حسب شرایط محیطي مي باشد )13(. هنگامي که فاجعه از 
سر بگذرد و نیازهاي اولیه انساني تأمین گردد، آنگاه تاب آوری به 
ظهور مي رسد. در نتیجه ي فرآیند تاب آوری، اثرات ناگوار، اصالح 
یا تعدیل و یا حتي ناپدید مي گردند و سالمت روان حفظ مي شود 
مهارت های  می بایست  مزمن  بیماری های  به  مبتال  افراد   .)15،  14(

تطابقی را یاد گرفته و آنها را در روبروشدن با چالش های روزانه 
به کار گیرند )16(. 

دادند  نشان  عشقی)17(  و  احمدیان  بهرامی،  راستا،  همین  در 
مسئله  با خودتنظیمی، حل  معني داري  ارتباط  بیماري،  ادراک  که 
و کیفیت زندگي در بیماران مبتال به ویتیلیگو دارد. براساس این 
ادراک مثبت و  به ویتیلیگو در  مبتال  بیماران مـرد و زن  یافته ها، 
منفي از بیماری تفاوت معنی داری بـا یکدیگر دارند. غیاثوند)18( در 
پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین ادراک بیماري و کیفیت زندگي 
به  توجه  با  بیماری  ادراک  که  داد  نشان  همودیالیزي  بیماران  در 
نقش میانجی تاب آوری می تواند پیش بینی کننده موثری در کیفیت 
زندگی بیماران همودیالیزی باشد. امیری )19( در پژوهش خود نشان 
داد که ادراک بیماري و کیفیت خواب می توانند به طور معنی داري 
فاجعه سازي درد و تاب آوری را به طور مستقیم پیش بینی کنند و 
در نهایت با توجه به مدل پیشنهادي، مشخص گردید که ادراک 
بیماري و کیفیت خواب با واسطه گري فاجعه سازي درد، توانستند 
به طور معنی داري تاب آوری را پیش بینی کنند. یافته های ویلیام و 
همکاران )20( نشان می دهد که خودتنظیمی و حل مسئله با کیفیت 
وجود،  ابراز  تاب آوری،  زمینههاي  در  بهتر  عملکرد  و  زندگی 
استقالل، همدردي با دیگران، کنترل و خوش بیني رابطه دارد. در 
مجموع با توجه به ابعاد نظری مطرح شده و اینکه تابه حال برای 
بیماران ام اس هیچ گونه مدل روانشناختی ارائه نشده است، این 
پژوهش در پي آن است که مدلي براي ارتباط بین خود تنظیمی و 

مریم اکبری و همکاران. تدوین و آزمون مدل ارتباط بین خود تنظیمی عاطفی و حل مسئله اجتماعی بر ادراک بیماری با 

میانجی گری تاب آوری در بیماران مالتیپل اسکلروزیس( M.S) شهر تبریز
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حل مسئله اجتماعی با ادراک بیماری با میانجي گري تاب آوری در 
بیماران ام اس ارائه دهد. 

روش بررسی: 
از  و  کاربردی  تحقیقات  جزء  هدف  لحاظ  از  پژوهش  این 
لحاظ اجرا بر اساس مدل ارتباطي و طبق معادالت ساختاري جزء 
تحقیقات توصیفي-  همبستگي محسوب مي شود. همچنین جامعه 
پژوهش حاضر کلیه بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروز شهرستان 
 250 تعداد  درمانی  کلینیک های  به  مراجعه  از  بعد  که  بود  تبریز 
نفر از آنها انتخاب شد و به پرسشنامه های پژوهش پاسخ دادند و 
داده های به دست آمده با نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفت.
در این پژوهش حجم جامعه آماری بر  اساس جدول آماری 
مورگان بود. جامعه آماری شامل تمامی بیماران زن و مرد جوان 
از  طبقه ای  تصادفی  بصورت  که  بود،  تبریز  تا 50 سال شهر   40
شدند.  بررسی  و  انتخاب  میا ن سال  و  جوان  زنان  و  مردان  میان 
دیپلم  تحصیالت  حداقل  بودن،  مذکر  شامل  ورود  مالک های 
همتاسازی  )جهت   50 تا   40 سنی  دامنه  کارشناسی،  حداکثر  و 
آزمودنی ها(، 3 سال از تشخیص بیماری گذشته باشد، عدم ابتال 
به سایر اختالالت روانپزشکی و نورولوژیکی و رضایت آگاهانه 
افراد  برای شرکت در پژوهش و مالک خروج نیز عدم رضایت 

برای شرکت در پژوهش بود.
به منظور انتخاب نمونه و اجراي پرسشنامه هاي پژوهش، به 
انجمن ام اس تبریز مراجعه شد. مسئولين ذیربط موافقت خود را 
جهت اجراي پرسشنامه ها اعالم كردند. اغلب افراد مراجعه كننده 
تشخيص  از  اطمينان  براي  داشتند.  قرار  درمان  تحت  انجمن،  به 
ام اس، پژوهشگر نيز در مورد عالیم بيمار پرس و جو كرد. براي 
رعایت اصول اخالقي، قبل از اجراي پرسشنامه ها، پژوهشگر در 
مورد اهداف پژوهش با مراجعان صحبت و رضایت آن ها را جلب 
كرد و از آن ها تعهدنامه اخالقی كسب شد و در صورت تمایل 
مراجعان، با آن ها مشاوره رایگان به عمل مي آورد و به سؤاالت 
به  پرسشنامه ها  سپس  مي داد.  پاسخ  روانشناسي  زمينه  در  آن ها 
ترتيب در بين بيماران مبتال به ام اس توزیع شدند. عواملی چون 
احساس خستگي، عدم تمركز و انگيزش كافي در مراجعان ام اس 
به پرسش های پرسشنامه كه  پاسخ مناسب  برابر  بودند در  مانعی 
پژوهشگر با دادن زمان بيشتر به بيماران سعی نمود این مورد را 

رعایت كند. در این پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد:
الف( پرسشنامه ي راهبردهاي خودتنظیمي عاطفی مارس: این 
پرسشنامه داراي 44 سوال است که ابعاد شناختي، رفتاري، تغییر 
موقعیت، تغییر عاطفه، کاهش خلق منفي و افزایش خلق مثبت را 
شامل مي شود. پایایي این پرسشنامه بر روي 60 نفر )30 دختر و 
30 پسر( با استفاده از روش دو نیمه کردن 0/75 و با استفاده از 

آلفاي کرونباخ 0/80 گزارش شده است)21(.
ب( پرسشنامه حل مسئله اجتماعی: یک مقیاس خودگزارشی 
اجتماعی دزریال  بر اساس مدل حل مسئله  ماده ای است که   25
اندازه گیری پاسخ های شناختی، عاطفی  )10( به منظور  و همکاران 
افراد به مسائل زندگی واقعی طراحی شده است. این  و رفتاری 
پنج مؤلفه تشکیل شده است. مؤلفه های آن عبارتند  از  پرسشنامه 
از مقیاس جهت گیری مثبت به مسئله، جهت گیری منفی به مسئله، 
اجتنابی.  سبک  احتیاط،  بی  تکانشی/  سبک  منطقی،  مسئله  حل 
همچنین این پرسشنامه عالوه بر مؤلفه های فوق یک نمره کلی هم 

به دست خواهدداد. برای به دست آوردن امتیاز هر خرده مقیاس، 
محاسبه  هم  با  باید  بعد  آن  به سواالت  مربوط  امتیازات  مجموع 
سواالت  تک  تک  جمع  حاصل  از  پرسشنامه  کلی  امتیاز  شوند. 
پرسشنامه به دست می آید. دو مقیاس جهت گیری مثبت به مسئله 
و حل مسئله منطقی به عنوان خرده مقیاس حل مسئله سازنده، در 
نظر گرفته می شوند و به صورت مثبت نیز نمره گذاری می شوند. 
سبک  احتیاط  بی  تکانشی/  سبک  شامل  که  مقیاس ها  دیگر  اما 
اجتنابی و جهت گیری منفی به مسئله هستند، خرده مقیاس های حل 
به صورت منفی)وارونه(  ناکارآمد را تشکیل می دهند، که  مسئله 
نیز نمره گذاری می شوند. پایایی آزمون مجدد برای این پرسشنامه 
بین 0/68 تا 0/91 و ضریب آلفای کرونباخ آن بین 0/69 تا 0/95 
استفاده  با  نیز  پرسشنامه  این  روایی سازه  است)22(.  گزارش شده 
مقیاس های حل  دیگر  با  همبستگی  و  اکتشافی  عاملی  تحلیل  از 
در  شده است)10(.  تایید  همپوش،  روانشناختی  سازه های  و  مسئله 
ایران مخبری، درتاج و دره کردی)23(، ضریب آلفای کرونباخ 0/85 
را برای پنج عامل سنجیده شده و ضریب پایایی بازآزمایی 0/88 
را برای پرسشنامه حل مسئله اجتماعی کوتاه شده به دست آوردند. 
همچنین در این تحقیق بررسی ساختار عاملی بیانگر وجود پنج 

عامل اشاره شده در باال می باشد)24(.
ج( پرسشنامه ادراک بیماری: ایـن پرسشنامه دارای 9 خرده 
مقیاس است که توسط بارد وهمکاران )25( و بر اساس فرم تجدید 
مقیاس  هر خرده  است.  پرسشنامه طراحی شده  همین  نظر شده 
هر  سواالت،  از  شکل  بهترین  به  که  است  سؤال  یک  شکل  به 
همه  است.  آمده  در  اختصار  به صورت  مقیاس ها  خرده  از  یک 
مقیاس  یک  در  علیت(  به  مربوط  )به جز سؤال  مقیاس ها  خرده 
در جهت بندی از صفر تا ده پاسخ داده می شود. هر خرده مقیاس 
یک مؤلفه ادراک از بیماری را می سنجد. پنج خرده مقیاس واکنش 
شناختی به بیماری را مورد سنجش قرار می دهد کـه شامل ادراک 
پیامدها  بیماری، مدت طول، کنترل شخصی، درمان پذیری و  از 
می باشد. دو مورد واکنش عاطفی را مورد سنجش قرار می دهد که 
شامل نگرانی در مورد بیماری و عواطف است. یک مورد قابلیت 
می دهد. جهت گیری  قرار  سنجش  مورد  را  بیماری  فهم  و  درک 
عّلی یک سؤال باز است که از بیمار خواسته می شود سه مورد از 
مهمترین عواملی که باعث بیماری وی شده است را فهرسـت کند.
 د( پرسشنامه تاب آوری: مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون 
اندازه های  ابزار 25 سوالی است که سازه تاب آوری را در  یک 
می کند. حداقل  گیری  اندازه  تا چهار  از صفر  لیکرت  5درجه ای 
نمره تاب آوری شرکت کنندگان در این مقیاس صفر و حداکثر نمره 
آنها صد است )26(. نتایج مطالعات مقدماتی مربوط به ویژگی های 
قرار  تایید  مورد  را  آن  روایی  و  پایایی  مقیاس،  این  روانسنجی 
روایی همگرا  و  آن  بازآزمایی  پایایی  درونی،  داده است. همسانی 
فرم  در  مقیاس  این  شده اند.  گزارش  کافی  مقیاس،  واگرای  و 
فارسی در پژوهش های قبلی از روایی و پایایی خوبی برخوردار 
آلفای  ضریب  همکاران)27(  و  سامانی  پژوهش  در  است.  بوده 

کرونباخ0/87 برای پرسشنامه تاب آوری به دست آمده است.
در این پژوهش براي تجزیه و تحلیل داده ها هم از شاخص هاي 
توصیفي )میانگین و انحراف معیار(، و هم از آزمون هاي استنباطي 

شامل همبستگي پیرسون و معادالت ساختاري استفاده  شد.
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یافته ها:
تحلیل  به  استنباطی  و  توصیفی  صورت  به  قسمت  این  در 

داده ها پرداخته می شود.
بررسی  جهت   Z آماره  و  پراکندگی  مرکزی،  شاخص های 

نرمال بودن توزیع داده ها در متغیرهای پژوهش

جدول1. شاخص های مرکزی، پراکندگی و آماره Z جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها

معنی داریآماره zکشیدگیکجیانحراف استانداردمیانگینمتغیرها
23/635/1650/5780/2410/1240/0001مؤلفه شناختی

0/3810/0720/003-0/014-21/974/153رفتاری
0/9240/1600/0001-0/236-20/545/371تغییر موقعیت
0/2290/1100/0001-17/903/4280/344تغییر عاطفه

0/9080/1080/0001-19/404/4750/276کاهش خلق منفی
18/913/8530/5820/3970/0940/0001افزایش خلق مثبت

0/4980/0600/030-0/166-122/3518/289کل خودتنظیمی عاطفی
0/9050/0940/0001-0/069-10/252/928جهت گیری مثبت به مسئله

1/0250/1340/0001-0/001-9/903/170حل مسئله منطقی
1/3590/1110/0001-9/503/1010/091جهت گیری منفی به مسئله

1/2200/1410/0001-0/187-10/893/139سبک تکانشی
0/8440/1460/0001-0/404-11/743/476سبک اجتنابی

0/3030/0660/011-0/159-16/714/095تصویر از شایستگی
0/2220/1140/0001-11/953/4930/278اعتماد به غرایز فردی

0/5500/1420/0001-9/423/8840/579کنترل
1/1320/1250/0001-0/024-11/244/023پذیرش مثبت تغییر

7/202/7000/5550/2760/1230/0001تاثیرات معنوی
0/3390/0500/200-56/5111/1410/057تاب آوری کل

0/0950/1820/0001-0/715-6/721/912ادراک از بیماری
0/7170/1320/0001-4/631/9370/242طول مدت

0/7210/1130/0001-4/692/0420/140فکنترل شخصی
0/5090/1560/0001-0/437-6/411/800درمان پذیری

0/9650/1170/0001-5/612/1180/038پیامدها
0/9180/1780/0001-4/112/2410/431نگرانی در مورد بیماری

0/7280/1100/0001-4/782/1220/122عواطف
0/4960/1340/0001-4/611/9960/217قابلیت درک و فهم
0/9240/1460/0001-4/722/1710/169جهت گیری عّلی
0/2650/0580/044-46/289/0180/092کل ادراک بیماری

مریم اکبری و همکاران. تدوین و آزمون مدل ارتباط بین خود تنظیمی عاطفی و حل مسئله اجتماعی بر ادراک بیماری با 

میانجی گری تاب آوری در بیماران مالتیپل اسکلروزیس( M.S) شهر تبریز

آزمون  آماره  و  پراکندگی  مرکزی،  شاخص های   1 جدول 
توزیع  بودن  نرمال  بررسی  جهت  را  اسمیرنف   - کالموگروف 

داده ها در متغیرهای پژوهش نشان می دهد.
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انحراف  و  میانگین  می شود  مشاهده   )1( جدول  در  چنانچه 
استاندارد نمره کل خودتنظیمی عاطفی برابر با )122/35±18/28(، 
مؤلفه های حل مسئله اجتماعی شامل جهت گیری مثبت به مسئله 
جهت گیری   ،)9/90±3/17( منطقی  مسئله  حل   ،)10/25±2/92(
 ،)10/89±3/13( تکانشی  سبک   ،)9/50±3/10( مسئله  به  منفی 
تاب آوری  متغیرهای   ،)11/74±3/476( اجتنابی  سبک  و 
)11/14±56/51( و ادراک بیماری کل برابر با )46/28±9/018( 
جدول  در  کالموگروف-اسمیرنف  آزمون  نتایج  همچنین  است. 
از متغیرهای  این است که توزیع داده ها در برخی  از  )1( حاکی 
 z آماره  شدن  معنی دار  در خصوص  نیست.  نرمال  مطالعه  مورد 
این  چون  که  کرد  عنوان  چنین  می توان  کالموگروف-اسمیرنف 
شاخص، آزمونی مبتنی بر تعداد نمونه ها است، بنابراین با افزایش 
محاسبه شده   z معنی داری  احتمال  مطالعه  مورد  نمونه های  تعداد 
از  برخی  توزیع  نبودن  نرمال  می توان  لذا  بود.  خواهد  بیشتر 
شاخص های  مقدار  بودن  پایین  به  توجه  با  را  فوق  متغیرهای 
کجی و کشیدگی گزارش شده )2±( و برخالف شاخص عددی 
به قضیه حد مرکزی توجیه کرد. در قضیه  با توجه  به دست آمده 
حد مرکزی نشان داده می شود که تحت شرایطی، مجموع مقادیر 
پراکندگی  و  میانگین  هرکدام  که  مختلف  متغیرهای  از  حاصل 
بسیار  توزیعی  دارای  متغیرها،  تعداد  افزایش  با  دارند،  متناهی 

نزدیک به توزیع طبیعی خواهند بود (28).

استنباط سواالت
آیا بین خودتنظیمی با ادراک بیماری با میانجی گری تاب آوری 

ارتباط وجود دارد؟

 در این مرحله متغیر پیش بین خودتنظیمی، متغیر وابسته ادراک 
بیماری و تاب آوری نیز متغیر میانجی می باشد. جهت بررسی و 
ساختاری  معادالت  تحلیل  از  پژوهش  سوم  فرضیه  به  پاسخ 
معادالت  مدل یابی  اینکه  به  توجه  با  گردید.  استفاده   (SEM)
رگرسیون  تحلیل  گسترش یافته  روش های  ازجمله  ساختاری، 
معادالت  تحلیل  ارائه گزارش  از  پیش  لذا  است.  مسیر  تحلیل  و 

ساختاری، نتایج بررسی پیش فرض های رگرسیون ارائه می شود

.نتیجه بررسی تشخیصی داده های پرت تک متغیری در متغیر 
 Q-Q وابسته ادراک بیماری با استفاده از نمودار جعبه ای، نمودار
 z نمرات  بررسی  و  استاندارد  نمرات  به  خام  نمرات  تبدیل  و 
ندارد.  پرت تک متغیری وجود  داده  که  داد  نشان   2/5 از  بزرگتر 
اندازه گیری  برای  ماهاالنوبیس)روشی  فاصله  بررسی  همچنین 
فاصله مشاهدات از یکدیگر(1 به  منظور تشخیص داده های پرت 

1.Mahalanobis distance
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ندارد.  وجود  متغیری  چند  پرت  داده  که  داد  نشان  متغیری  چند 
نرمال   )2 )جدول  اسمیرنف  کالموگروف  آزمون  از  استفاده  با 
توجه  با  بیماری  ادراک  وابسته  متغیرهای  برای  باقیمانده ها  بودن 
بررسی  تاب آوری  و  عاطفی  خودتنظیمی  پیش بین  متغیرهای  به 
شد که نتیجه نشان دهنده تخطی نشدن این پیش فرض بود. برای 
استفاده  واتسون  دوربین-  آماره  از  باقیمانده ها،  استقالل  بررسی 
این  بود و  با 1/533  برابر  بیماری  ادراک  برای  آن  مقدار  شد که 
نتیجه نشان می دهد که پیش فرض استقالل باقیمانده ها رعایت شده 
تحمل  شاخص  و   )10 از  )بیشتر   VIF شاخص  بررسی  است. 
VIF و تحمل در هر  از 0/1( نشان داد که شاخص های  )کمتر 
تاب آوری(  و  عاطفی  )خودتنظیمی  پیش بین  متغیرهای  از  یک 
همبستگی های  پیش بین  متغیرهای  بین  و  است  مطلوب  حد  در 
بزرگ وجود ندارد و هم خطی جدی مشهود نیست. همچنین دو 
با  باقیمانده ها  پراکنش  یکسانی  بودن روابط و  پیش فرض، خطی 
بررسی  باقیمانده  نمرات  و  پیش بینی شده  نمرات  پراکنش  نمودار 
شد )شکل 1(. نبود یک روند مشخص در پراکنش نقاط در صفحه، 

نشان دهنده رعایت این پیش فرض است.

جدول2. نتایج آزمون کالموگروف - اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن باقیمانده ادراک بیماری با توجه به خودتنظیمی عاطفی و 
تاب آوری

دوربین - واتسونمعنی داریآمارهکشیدگیکجی
0/4161/4620/1030/2661/533ادراک بیماری
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نتایج  رگرسیون،  پیش فرض های  رعایت  از  اطمینان  از  پس 
 )4 و   3 جداول  و   1 )شکل  در  ساختاری  معادالت  تحلیل 

مریم اکبری و همکاران. تدوین و آزمون مدل ارتباط بین خود تنظیمی عاطفی و حل مسئله اجتماعی بر ادراک بیماری با 

میانجی گری تاب آوری در بیماران مالتیپل اسکلروزیس( M.S) شهر تبریز

جدول )3( شاخص های برازندگی مدل برون داد را نشان می دهد، 
با توجه به نتایج مندرج در جدول )3(، شاخص های برازش مدل 
برازندگی شامل شاخص  برون داد نشان می دهد که شاخص های 
 ،) X2/df=2/197( مجذور خی نسبی )x2=366/85( مجذور خی
شاخص نیکویی برازش )GFI=0/86(، شاخص نیکویی برازش 

قابل مالحظه است.

جدول 3. شاخص های برازش مدل برونداد

X2dfX2/dfGFIAGFICFIRMSEApشاخص ها

366/851672/1970/8630/8280/7600/0690/0001مدل برونداد

مقایسه ای  برازش  نیکویی  شاخص   ،)AGFI   =0/83( انطباقی 
تقریب  خطای  مجذورات  میانگین  جذر  و   )CFI  =0/76(
برون داد  مدل  متوسط  برازش  از  RMSEA( حاکی    =0/069(

است.

جدول )4( اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل خودتنظیمی عاطفی بر ادراک بیماری از طریق تاب آوری

اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیممتغیرهای پژوهش
)β )0/312( P )0/035(-β )0/493خودتنظیمی عاطفی   ادراک بیماری

)β )0/357( P )0/0001(-β )0/357خودتنظیمی عاطفی   تاب آوری
)β )0/505( P )0/019(-β )0/505تاب آوری ادراک بیماری

-)β )0/180( P )0/0001-خودتنظیمی عاطفی – تاب آوری – ادراک بیماری
--R20/128 تاب آوری

--R20/465 ادراک بیماری
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مریم اکبری و همکاران. تدوین و آزمون مدل ارتباط بین خود تنظیمی عاطفی و حل مسئله اجتماعی بر ادراک بیماری با 

میانجی گری تاب آوری در بیماران مالتیپل اسکلروزیس( M.S) شهر تبریز

مطابق با شکل )2( و جدول )4( مسیر مستقیم از خودتنظیمی 
عاطفی به ادراک بیماری )β=0/312 ، P =0/035(، مسیر مستقیم 
 )β=0/357 ، P =0/0001( از خودتنظیمی عاطفی به تاب آوری
 ،  P  =0/019( بیماری  ادراک  به  تاب آوری  از  مستقیم  مسیر  و 
β=0/505(، ازنظر آماری معنی دار هستند. به طوری که خودتنظیمی 
عاطفی به شیوه مثبت قادر به  پیش بینی ادراک بیماری و تاب آوری 
ادراک  پیش بینی  به  قادر  مثبت  شیوه  به  تاب آوری  همچنین،  و 
بیماری است. به عبارتی، با افزایش یا کاهش نمرات خودتنظیمی 
به  آنان  در  بیماری  ادراک  و  تاب آوری  نمرات  افراد  در  عاطفی 
کاهش  یا  افزایش  با  همچنین،  و  کاهش یافته  یا  افزایش  مراتب 
کاهش  یا  افزایش  مراتب  به  نیز  بیماری  ادراک  سطح  تاب آوری 

خواهد یافت.

 در ادامه به منظور آزمون روابط واسطه ای مدل ساختاری و 
دستیابی به معنی داری ضرایب غیرمستقیم از آزمون بوت استراپ 
پیش فرض  اطمینان  سطح  و  نمونه  تعداد  با   AMOS برنامه 
است.  درج شده   )4( جدول  در  آن  نتایج  که  شد  استفاده  برنامه 
ادراک  مثبت  به صورت  تاب آوری  طریق  از  عاطفی  خودتنظیمی 
بیماری را پیش بینی می کند )β=0/180 ، P =0/0001(. به عبارتی 
در  آن ها  نمرات  افراد در خودتنظیمی عاطفی،  نمرات  افزایش  با 
افزایش  این  دنبال  به  و  می یابد  افزایش  مراتب  به  نیز  تاب آوری 
با  نیز نمرات ادراک بیماری هم افزایش خواهد یافت. همچنین، 
به  تاب آوری  افراد در خودتنظیمی عاطفی، سطح  نمرات  کاهش 
مراتب کاهش یافته و به دنبال این کاهش، نمرات ادراک بیماری نیز 
کاهش خواهد یافت. متغیر خودتنظیمی عاطفی قادر به تبیین 13 

درصد از واریانس تاب آوری و همچنین، متغیرهای خودتنظیمی 
از  درصد   46 تبیین  به  قادر  هم زمان  به طور  تاب آوری  و  عاطفی 
نتایج  به  توجه  با  بنابراین،  می باشند؛  بیماری  ادراک  واریانس 
بین  رابطه  در  تاب آوری  میانجی  نقش  نظری  مدل  به دست آمده 
تأیید  درصد   95 به احتمال  بیماری  ادراک  و  عاطفی  خودتنظیمی 
می گردد. به عبارتی، تاب آوری نقش میانجی معنی داری در رابطه 
بین خودتنظیمی عاطفی و ادراک بیماری دارد و بخشی از واریانس 
از طریق تاب آوری اعمال  بیماری  ادراک  بر  خودتنظیمی عاطفی 

می شود.

آیا بین حل مسئله اجتماعی و ادارک بیماری با میانجی گری 
تاب آوری، ارتباط وجود دارد؟

ادراک  پیش بین،  متغیر  اجتماعی  مسئله  حل  مرحله  این  در 
بیماری متغیر مالک و تاب آوری نیز متغیر میانجی می باشد. جهت 
معادالت  تحلیل  از  پژوهش  چهارم  فرضیه  به  پاسخ  و  بررسی 
مدل یابی  اینکه  به  توجه  با  گردید.  استفاده   )SEM( ساختاری 
تحلیل  گسترش یافته  روش های  ازجمله  ساختاری  معادالت 
ارائه گزارش تحلیل  از  لذا پیش  رگرسیون و تحلیل مسیر است 
معادالت ساختاری، نتایج بررسی پیش فرض های رگرسیون ارائه 

می شود.

نتیجه بررسی تشخیصی داده های پرت تک متغیری در متغیر 
 Q-Q وابسته ادراک بیماری با استفاده از نمودار جعبه ای، نمودار
 z نمرات  بررسی  و  استاندارد  نمرات  به  خام  نمرات  تبدیل  و 
ندارد.  پرت تک متغیری وجود  داده  که  داد  نشان   2/5 از  بزرگتر 
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جدول )6( شاخص های برازندگی مدل برون داد را نشان می دهد، 
با توجه به نتایج مندرج در جدول )6(، شاخص های برازش مدل 
برازندگی شامل شاخص  برون داد نشان می دهد که شاخص های 
 ،)X2/df=2/223( مجذور خی نسبی )x2=324/61( مجذور خی
شاخص نیکویی برازش )GFI=0/87 (، شاخص نیکویی برازش 

مریم اکبری و همکاران. تدوین و آزمون مدل ارتباط بین خود تنظیمی عاطفی و حل مسئله اجتماعی بر ادراک بیماری با 

میانجی گری تاب آوری در بیماران مالتیپل اسکلروزیس( M.S) شهر تبریز

جدول5. نتایج آزمون کالموگروف - اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن باقیمانده ادراک بیماری با توجه به مؤلفه های حل مسئله 
اجتماعی و تاب آوری

دوربین - واتسونمعنی داریآمارهکشیدگیکجی
0/1112/0480/0800/1541/595-ادراک بیماری

ــان از رعایــت پیش فرض هــای رگرســیون، نتایــج  پــس از اطمین
ــداول )5 و6( ــکل )2( و ج ــاختاری در ش ــادالت س ــل مع تحلی

جدول 6. شاخص های برازش مدل برونداد

X2dfX2/dfGFIAGFICFIRMSEApشاخص ها

324/611462/2230/8730/8350/6790/0700/0001مدل برونداد

داده های  به منظور تشخیص  ماهاالنوبیس  فاصله  بررسی  همچنین 
وجود  متغیری  چند  پرت  داده  که  داد  نشان  متغیری  چند  پرت 
ندارد. با استفاده از آزمون کالموگروف اسمیرنف )جدول 5( نرمال 
بودن باقیمانده ها برای متغیرهای وابسته ادراک بیماری با توجه به 
تاب آوری  و  اجتماعی  مسئله  حل  مؤلفه های  پیش بین  متغیرهای 
پیش فرض  این  نشدن  تخطی  نشان دهنده  نتیجه  که  شد  بررسی 
بود. برای بررسی استقالل باقیمانده ها، از آماره دوربین- واتسون 
استفاده شد که مقدار آن برای ادراک بیماری برابر با 1/595 بود و 
این نتیجه نشان می دهد که پیش فرض استقالل باقیمانده ها رعایت 

شاخص  و   )10 از  )بیشتر   VIF شاخص  بررسی  است.  شده 
VIF و تحمل  داد که شاخص های  نشان  از 0/1(  تحمل )کمتر 
در هر یک از متغیرهای پیش بین )مؤلفه های حل مسئله اجتماعی 
پیش بین  متغیرهای  بین  و  است  مطلوب  حد  در  تاب آوری(  و 
همبستگی های بزرگ وجود ندارد و همخطی جدی مشهود نیست. 
پراکنش  یکسانی  و  روابط  بودن  خطی  پیش فرض،  دو  همچنین 
نمرات  و  پیش بینی شده  نمرات  پراکنش  نمودار  با  باقیمانده ها 
باقیمانده بررسی شد. نبود یک  روند مشخص در پراکنش نقاط در 

صفحه، نشان دهنده رعایت این پیش فرض است.

قابل مالحظه است.

نیکویی برازش مقایسه ای  AGFI(، شاخص  انطباقی )0/83=    
تقریب  خطای  مجذورات  میانگین  جذر  و   )CFI  =0/68(
برون داد  مدل  متوسط  برازش  از  حاکی   )RMSEA   =0/070(

است.
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امطابــق بــا جــدول )7( مســیر مســتقیم از مؤلفه هــای 
جهت گیــری مثبــت )β=0/318 ، P =0/034( و جهت گیــری 
منفــی )β=0/269 ، P =0/042( بــه ادراک بیمــاری و همچنیــن، 
ــی )0/0001=  ــئله منطق ــای حــل  مس ــتقیم از مؤلفه ه ــیر مس مس
 ،)β=0/175 ، P =0/021( و ســبک تکانشــی ،)β=0/335 ، P
ــه  ــاب آوری ب ــتقیم از ت ــیر مس ــز مس ــاری و نی ــه ادراک بیم ب
آمــاری  نظــر  از   )β=0/383  ،  P  =0/049( بیمــاری  ادراک 
معنــی دار هســتند. بــه  طوری کــه جهت گیــری مثبــت بــه 
شــیوه مثبــت و جهت گیــری منفــی بــه شــیوه معکــوس 
ــئله  ــل مس ــن ح ــاری و همچنی ــی ادراک بیم ــه پیش بین ــادر ب ق
منطقــی قــادر بــه پیش بینــی مثبــت و ســبک تکانشــی قــادر بــه 
ــادر  ــاب آوری ق ــت ت ــاب آوری و در نهای ــی معکــوس ت پیش بین
ــا  ــی، ب ــه عبارت ــتند. ب ــاری هس ــت ادراک بیم ــی مثب ــه پیش بین ب
افزایــش یــا کاهــش جهت گیــری مثبــت در افــراد نمــرات ادراک 

ــا  ــد. ب ــا کاهــش  می یاب ــه   مراتــب افزایــش ی ــان ب بیمــاری در آن
ــاری  ــرات ادراک بیم ــراد نم ــی در اف ــری منف ــش جهت گی افزای
ــراد  ــی در اف ــری منف ــش جهت گی ــا کاه ــش و ب ــان کاه در آن
نمــرات ادراک بیمــاری در آنــان افزایــش؛ بــا افزایــش یــا کاهــش 
ــه  ــان ب حــل  مســئله منطقــی در افــراد نمــرات تــاب آوری در آن
ــا افزایــش ســبک تکانشــی  ــه؛ ب ــا کاهش یافت ــب افزایــش ی مرات
ــش  ــا کاه ــش و ب ــان کاه ــاب آوری در آن ــرات ت ــراد نم در اف
ســبک تکانشــی در افــراد نمــرات تــاب آوری در آنــان افزایــش؛ 
و همچنیــن بــا افزایــش یــا کاهــش تــاب آوری در افــراد نمــرات 
ادراک بیمــاری در آنــان بــه  مراتــب افزایــش یــا کاهــش 
ــری  ــای جهت گی ــتقیم از مؤلفه ه ــیرهای مس ــا، مس ــد. ام می یاب
مثبــت بــه تــاب آوری، حــل  مســئله منطقــی بــه ادراک بیمــاری، 
ــه ادراک  ــاب آوری، ســبک تکانشــی ب ــه ت ــی ب ــری منف جهت گی
ــه  ــی ب ــبک اجتناب ــی از س ــیرهای عّل ــن، مس ــاری و همچنی بیم

مریم اکبری و همکاران. تدوین و آزمون مدل ارتباط بین خود تنظیمی عاطفی و حل مسئله اجتماعی بر ادراک بیماری با 

میانجی گری تاب آوری در بیماران مالتیپل اسکلروزیس( M.S) شهر تبریز

جدول7. اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل مؤلفه های حل مسئله اجتماعی بر ادراک بیماری از طریق تاب آوری

اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیممتغیرهای پژوهش
)β )0/318( P )0/034(-β )0/370جهت گیری مثبت  ادراک بیماری

)β )0/136( P )0/073(-β )0/136جهت گیری مثبت  تاب آوری
)β )0/221( P )0/068(-β )0/349حل مسئله منطقی  دراک بیماری

)β )0/335( P )0/0001(-β )0/335حل مسئله منطقی   تاب آوری
)β )-0/269( P )0/042(-β )-0/316جهت گیری منفی   ادراک بیماری

)β )-0/121( P )0/108(-β )-0/121جهت گیری منفی    تاب آوری
)β )-0/186( P )0/081(-β )-0/253سبک تکانشی     ادراک بیماری

)β )-0/175( P )0/021(-β )-0/175سبک تکانشی   تاب آوری
)β )-0/101( P )0/223(-β )-0/116سبک اجتنابی    ادراک بیماری
)β )-0/040( P )0/599(-β )-0/040سبک اجتنابی       تاب آوری

)β )0/383( P )0/049(-β )0/383تاب آوری    ادراک بیماری
جهت گیری مثبت – تاب آوری – ادراک 

بیماری
- )0/052( P )0/082(

β
-

حل مسئله منطقی – تاب آوری – ادراک 
بیماری

- )0/128( P )0/007(
β

-

جهت گیری منفی – تاب آوری – ادراک 
بیماری

- )-0/046( P )0/080(
β

-

سبک تکانشی – تاب آوری – ادراک 
بیماری

- )-0/067( P )0/029(
β

-

سبک اجتنابی – تاب آوری – ادراک 
بیماری

- )-0/015( P )0/518(
β

-

--R20/177 تاب آوری
--R20/556  ادراک بیماری
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ــی دار نیســتند.  ــاری معن ــاب آوری از نظــر آم ادراک بیمــاری و ت

 در ادامــه به منظــور آزمــون روابــط واســطهای مــدل ســاختاری 
ــون  ــتقیم از آزم ــب غیرمس ــی داری ضرای ــه معن ــت یابی ب و دس
ــطح  ــه و س ــداد نمون ــا تع ــه AMOS ب ــتراپ برنام ــوت اس ب
ــج آن در  ــه نتای ــد ک ــتفاده ش ــه اس ــرض برنام ــان پیش ف اطمین
ــئله  ــل  مس ــای ح ــن مؤلفه ه ــت. از بی ــدول )7( درج  شده اس ج
ــورت  ــی به ص ــئله منطق ــل مس ــای ح ــا متغیره ــی تنه اجتماع
ــورت  ــی به ص ــبک تکانش ــت )β=0/128 ، P =0/007( و س مثب
منفــی )β=0/067 ، P =0/029(، قــادر بــه پیش بینــی ادراک 
مؤلفه هــای  امــا  می باشــند.  تــاب آوری  طریــق  از  بیمــاری 
جهت گیــری مثبــت، جهت گیــری منفــی و ســبک اجتنابــی 
تاثیــر معنــی داری از طریــق تــاب آوری بــر ادراک بیمــاری 
ندارنــد. بــه عبارتــی بــا افزایــش نمــرات افــراد در حــل مســئله 
منطقــی، نمــرات آن هــا در تــاب آوری نیــز بــه مراتــب افزایــش 
می یابــد و بــه دنبــال ایــن افزایــش نیــز نمــرات ادراک بیمــاری 
ــرات  ــش نم ــا کاه ــن، ب ــت. همچنی ــد یاف ــش خواه ــم افزای ه
ــب  ــه مرات ــاب آوری ب ــی، ســطح ت ــراد در حــل مســئله منطق اف
کاهــش  یافتــه و بــه دنبــال ایــن کاهــش نمــرات ادراک بیمــاری 
نیــز کاهــش خواهــد یافــت. در ادامــه، بــا افزایــش نمــرات افــراد 
در ســبک تکانشــی، نمــرات آن هــا در تــاب آوری کاهــش و بــه 
دنبــال ایــن کاهــش نمــرات ادراک بیمــاری نیــز کاهــش خواهــد 
یافــت. همچنیــن، بــا کاهــش نمــرات افــراد در ســبک تکانشــی، 
ــال ایــن افزایــش  ــه دنب ــان افزایــش و ب ســطح تــاب آوری در آن
نمــرات ادراک بیمــاری نیــز افزایــش خواهــد یافــت. مؤلفه هــای 
حــل مســئله اجتماعــی قــادر بــه تبییــن 18 درصــد از واریانــس 
تــاب آوری و همچنیــن، مؤلفه هــای حــل مســئله اجتماعــی 
ــد از  ــن 56 درص ــه تبیی ــادر ب ــان ق ــور هم زم ــاب آوری بط و ت
ــه  ــه ب ــا توج ــن، ب ــند؛ بنابرای ــاری می باش ــس ادراک بیم واریان
نتایــج به دســت آمده مــدل نظــری نقــش میانجــی تــاب آوری در 
رابطــه بیــن حــل مســئله اجتماعــی و ادراک بیمــاری به احتمــال 
ــش  ــاب آوری نق ــی، ت ــه عبارت ــردد. ب ــد می گ ــد تأیی 95 درص
ــئله  ــل مس ــای ح ــن مؤلفه ه ــه بی ــی داری در رابط ــی معن میانج
واریانــس  از  بخشــی  و  دارد  بیمــاری  ادراک  و  اجتماعــی 
مؤلفه هــای حــل مســئله اجتماعــی بــر ادراک بیمــاری از طریــق 

ــود. ــال می ش ــاب آوری اعم ت

بحث 
ــدل خودتنظیمــی  ــه م ــج پژوهــش حاضــر نشــان داد ک نتای
ــدل  ــاب آوری م ــری ت ــا میانجی گ ــاری ب ــا ادراک بیم ــی ب هیجان
مطلوبــی اســت و از بــرازش مناســبی برخــوردار اســت و 
ــد )18(،  ــکاران )17(، غیاثون ــی و هم ــه بهرام ــج مطالع ــا نتای ــن ب ای
امیــری )19( و ویلیــام و همــکاران )20( همســو می باشــد. بهرامــی، 
احمدیــان و عشــقی )17( نشــان دادنــد کــه ادراک بیمــاري، ارتبــاط 
معنــی داری بــا خودتنظیمــی، حــل مســئله و کیفیــت زندگــي در 
ــز  ــش نی ــن پژوه ــه در ای ــو دارد، ک ــه ویتیلیگ ــال ب ــاران مبت بیم
خودتنظیمــی ارتبــاط معنــاداری بــا ادراک بیمــاری داشــت. 
براســاس ایــن یافته هــا، بیمــاران مــرد و زن مبتــال بــه ویتیلیگــو 
ــا  ــی داری بـ ــاوت معن ــاری، تف ــي از بیم ــت و منف در ادراک مثب
ــوان بررســی  ــا عن ــد )18( در پژوهشــی ب ــد. غیاثون یکدیگــر دارن

ارتبــاط بیــن ادراک بیمــاري و کیفیــت زندگــي در بیمــاران 
همودیالیــزي نشــان داد کــه ادراک بیمــاری بــا توجــه بــه نقــش 
میانجــی تــاب آوری می توانــد پیش بینــی کننــده موثــری در 
ــری )19( در  ــد. امی ــزی باش ــاران همودیالی ــی بیم ــت زندگ کیفی
پژوهــش خــود نشــان داد کــه ادراک بیمــاري و کیفیــت خــواب 
ــه طــور معنــی داري فاجعه ســازي درد و تــاب آوری  می تواننــد ب
را بــه طــور مســتقیم پیش بینــی کننــد و در نهایــت بــا توجــه بــه 
مــدل پیشــنهادي، مشــّخص گردیــد کــه ادراک بیمــاري و کیفیت 
ــه طــور  ــا واســطه گري فاجعه ســازي درد، توانســتند ب خــواب ب
ــای ویلیام و  ــد. یافته ه ــی کنن ــاب آوری را پیش بین ــی داري ت معن
ــی و حــل مســئله با  ــی دهد که خودتنظیم همکاران )20( نشان  م
ــاب آوری، ابراز  ــی و عملکرد بهتر در زمینههاي ت ــت زندگ کیفی
وجود، استقالل، همدردي با دیگران، کنترل و خوش بیني رابطه دارد. 
ــا  ــیعی از بیماری ه ــه وس ــه در دامن ــد ک ــان می دهن ــواهد نش ش
ماننــد بیمــاری مالتیپــل اســکلروز، ادراک بیمــار در مــورد ماهیت 
ــاری در  ــت بیم ــدت و عل ــول م ــرل، ط ــا، کنت ــاری، پیامد ه بیم
ــای  ــن فراتحلیل ه ــت. همچنی ــر اس ــای وی موث ــن رفتاره تعیی
مطالعــات انجــام شــده در دامنــه ای از بیماری هــا، مبانــی نظــری 
)24(. همچنیــن در فراتحلیــل مطالعه هــای  تاییــد می کنــد  را 
ــده  ــی کنن ــناختی پیش بین ــل روانش ــه عوام ــده در زمین ــام ش انج
ــل  ــیعی از عوام ــه وس ــکلروز، دامن ــل اس ــا مالتیپ ــازگاری ب س
روانشــناختی در رابطــه بــا پیامدهــای تــاب آوری بررســی شــده 
اســت )17(. تعبیــر و تفســیر عالئــم بیمــاری باعــث شــکل گیری 
شــناخت ها و تجســم هایی در زمینــه ماهیــت، کنترل پذیــری 
ــدی،  ــه بع ــود. در مرحل ــاری می ش ــه بیم ــوط ب ــف مرب و عواط
ــعه  ــن تجســم ها توس ــاس ای ــر اس ــئله ب ــاب آوری و حــل مس ت
می یابــد و در مقابــل ادراک بیمــاری را تحــت تاثیــر قــرار 
ــکلروزیس  ــل اس ــاری ماتیپ ــا بیم ــه ب ــرادی ک ــد )20(. اف می ده
مواجــه می شــوند، شــناخت هایی از بیمــاری در نظــام شــناختی 
ــای  ــا متغیره ــکل گیری آنه ــه در ش ــد ک ــکل می دهن ــود ش خ
درونــی و بیرونــی ماننــد عوامــل شــخصیتی، محیــط اجتماعــی 
ــراه  ــه هم ــل ب ــن عوام ــد )21(. ای ــش دارن ــر نق ــل دیگ و عوام
تهدیــد بیمــاری، درک بیمــار را از ماهیــت، علــل، درمــان 
پذیــری، کنتــرل پذیــری و پیامدهــای بیمــاری تحــت تاثیــر قــرار 
ــت از  ــازه ی مثب ــه دارای روان س ــردی ک ــن ف ــد. بنابرای می دهن
ــه و  ــور واقع بینان ــه ط ــت ب ــادر اس ــت، ق ــش اس ــاری خوی بیم
ــاری را درک و  ــر بیم ــاد دیگ ــانه ها و ابع ــم و نش ــح عالئ صحی
ــا  ــه ب ــاری ک ــت بیم ــی ادراک مثب ــور کل ــه ط ــد. ب ــل نمای تحلی
ادراک کنتــرل بــر بیمــاری و عالئــم و عواطــف تــوام بــا آن همراه 
ــی مناســب می شــود  ــات درمان ــه اقدام اســت، موجــب عمــل ب
کــه بهبــودی حاصــل از ایــن امــر خــود بــه ادراک مثبــت نســبت 

ــه بیمــاری اســت )28(. ب

در تبیین این یافته ها می توان گفت که در خودتنظیمی عاطفی، 
با  متناسب  چنانچه  و  آورده  عمل  به  ارزیابی  خود  رفتار  از  فرد 
شده  ارزیابی  خوب  رفتارش  باشد،  شده  تعریف  استانداردهای 
با  تناسب  رفتارها  این  و چنانچه  می شود  او  باعث خوشحالی  و 
استانداردهای تعریف شده نداشته باشد، سعی می کند با تغییردادن 
رفتارها به استانداردها دست پیدا کند و سپس مجددا ارزیابی به 
عمل آورد تا بداند آیا توانسته است فاصله ی رفتار از استانداردها 
استرانگ من)30( طی  از نظر   .)29( ببرد  بین  از  یا  را کمتر نموده و 

مریم اکبری و همکاران. تدوین و آزمون مدل ارتباط بین خود تنظیمی عاطفی و حل مسئله اجتماعی بر ادراک بیماری با 
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گزینش موقعیت، فرد با نزدیک شدن یا دور شدن از افراد، مکان ها 
یا اشیایی که موجب تجارب عاطفی خوش یا ناخوشی می شوند، به 
تنظیم عواطف خود می پردازند، طی اصالح موقعیت؛ بر روی آنچه 
که موجب تجارب عاطفی ناخوشایند است متمرکز می شود و آن 
را به صورت دلخواه خود تغییر می دهد، با تغییر توجه، توجه اش 
را به چیز دیگری جلب می کند و از موقعیت یا محرکی که باعث 
ایجاد هیجان شده حواس خود را پرت می کند، با تغییر شناختی؛ 
را  آن  عاطفی  تاثیر  تا  داده  تغییر  چیزها  بعضی  از  را  ارزیابی اش 
تغییر دهد و با اصالح پاسخ؛ به تغییر پاسخ هیجانی خود نسبت به 
موقعیت ها یا محرک اقدام می کند. راهبردهایی که افراد برای تنظیم 
ارتقای  موجب  می تواند  می کنند،  استفاده  آنها  از  خود  عواطف 
سطح سالمت انسان ها در ابعاد مختلف زیستی، روانی، اجتماعی و 
اخالقی شود و از این طریق سطح کیفیت زندگی، کارایی و روابط 
بین فردی را بهبود بخشد )16(. باورهای خودتنظیمی، نقشی بنیادین 
در کیفیت زندگی بیماران ام اس و ایجاد تعادل بین ابعاد مختلف 
آن بر عهده دارد. خودتنظیمی، قابلیت ادراک شده ی فرد در انجام 
یک عمل دلخواه یا کنار آمدن با یک موقعیت خاص محوری ترین 
مکانیزم از مکانیزم های روانی آدمی است. باورهای خودتنظیمی، 
انگیزشی،  شناختی،  فرآیندهای  وسیله ی  به  را  آدمی  کنش های 
افراد چگونه فکر  اینکه  بر  آنها  عاطفی و تصمیم گیری می نماید. 
می کنند، در رویارویی با مشکالت برانگیخته می شوند و پشتکار 
در  پذیریشان  آسیب  و  هیجانی  سالمت  کیفیت  می دهند،  نشان 
مقابل افسردگی و تنیدگی چگونه است و چطور در یک موقعیت 
حساس، بهترین تصمیم را اتخاذ می کنند، عمل می کنند )31(. افراد 
فشارزای  عوامل  با  مقابله  در  باال  خودتنظیمی  احساس  دارای 
خاص و تقاضاهای بین فردی، آسیب پذیری کمتری به استرس و 
بدکارکردی دارند و در نتیجه در جنبه های کلیدی و مهم زندگی 
از  می توانند  بهتر  اجتماعی،  تعامالت  و  تحصیلی  پیشرفت  نظیر 
خودتنظیم گر،  افراد  کلی  طور  به  کنند)32(.  جلوگیری  مشکالت 
و  دارند  بیشتری  چالش انگیزی  که  می کنند  انتخاب  را  تکالیفی 
حتی  افراد  این  می کنند.  انتخاب  خود  برای  را  بزرگتری  اهداف 
با وجود موانع و پیامدهای منفی، پشتکار زیادی خواهند داشت. 
آنها قادرند در برابر ناکامی ها کنار بیایند و بهتر به راه خود ادامه 
دهند. آنها کمبود را شکست نمی دانند بلکه به عنوان عقب نشینی 
موقتی می دانند. افرادی که خودتنظیمی باال دارند دارای سالمت 
روانی بیشتری هستند و در مواجهه با مشکالت و تکالیف مشکل 
به جای اجتناب از آنها با تکالیف و مشکالت چالش می کنند.این 
افراد تعهد باالیی برای رسیدن به اهداف خود دارند و شکست را 
به تالش نابسنده و نقص مهارت اما جبران پذیر نسبت می دهند. 
افراد خودتنظیم از نقاط ضعف خود مطلع هستند و نقص مهارت 
اما جبران پذیر نسبت می دهند. آنان اهداف واقع بینانه را انتخاب و 
از خود انتظارات معقولی دارند، از مزایای استفاده از مقابله متمرکز 
بر مشکل، در مقابل مواجهه ی متمرکز بر هیجان آگاه هستند. افراد 
عزت  دارای  و  اجتماعی  جرأت  مند،  بسیار  باال  خودتنظیمی  با 
نفس باالیی هستند و کنترل بیشتری بر زندگی خود دارند و در 

نهایت ادراک آنها از بیماری کمتر می باشد )22(. 

همچنین، افراد مهارت هایی را می آموزند که سبب می شود در 
مواجهه با مشکالت و موقعیت های تنش زا به شیوه تاب آورانه تری 
تفکر و سپس عمل کنند که ادراک بیماری آنها را تخت تاثیر قرار 

دهد. از این رو سعی می شود با کاهش دادن استرس ها و تمرکز 
بر توانایی ها و استعدادهای افراد، زندگی شاد و سالم تری ایجاد 
شود و از آنجایی که این برنامه سبک های شناختی ناسازگارانه و 
سوگیری های فرایند اطالعاتی که مرتبط با اضطراب و افسردگی 
کارکرد  در  بسزایی  نقش  بنابراین  می دهد،  قرار  هدف  را  است 
بیماران ام اس دارد. همچنین تاب آوری موجب افزایش استفاده از 
پاسخ های مقابله ای مسئله مدار در بیماران ام اس می شود و باعث 
بازنگری و ارزیابی مجدد به گونه مثبت در تنظیم هیجانات می شود. 
این آموزش ها موجب کاهش استفاده از پاسخ های مقابله ای هیجان 
مدار، خودسرزنش گری، نشخوار فکری و فاجعه آمیز تلقی کردن 
می شود)32(. حل مسئله اجتماعي  سیستم هاي طبیعي را براي کنترل 
رفتارهاي اجتماعي و عاطفي فراهم مي کند. استفاده از آموزش حل 
مهارت هاي  بحراني،  نیازهاي  مدیریت  مي تواند  اجتماعي  مسئله 
ارتباطي  و  اجتماعي  مهارت هاي  افزایش  تعارضات،  حل  و  بیان 
و افزایش خودکارآمدي و خود مدیریتي را موجب شود که همه 

این ها در نهایت ادراک بیماری را کاهش می دهند)11(.

نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که خودتنظیمی عاطفی و حل 
ادراک  بر  می توانند  تاب آوری  میانجی  نقش  با  اجتماعی  مسئله 
بیماری در بیماران ام اس تاثیر گذار باشند. بنابراین، راهبردهایی 
که افراد برای تنظیم عواطف خود از آنها استفاده می کنند، می تواند 
زیستی،  مختلف  ابعاد  در  انسان ها  ارتقای سطح سالمت  موجب 
کیفیت  سطح  طریق  این  از  و  شود  اخالقی  و  اجتماعی  روانی، 
دارای  حاضر  پژوهش  دهد.  افزایش  را  آنها  کارایی  و  زندگی 
محدودیت هایی بود، از جمله اینکه جامعه به افراد تبریز محدودیت 
شده که تعمیم پذیری یافته ها را کاهش می دهد و مورد دیگر تعداد 
آزمودنی ها می شد  باعث خستگی  تا حدودی  که  پرسشنامه  زیاد 
و ممکن بود باعث سوگیری در پاسخ شرکت کنندگان شود. لذا 
نیز نمونه  از سایر فرهنگ  ها  آینده  پیشنهاد می گردد در مطالعات 
آزمودنی ها  اختیار  در  کمتری  پرسشنامه های  و  آید  بعمل  گیری 

قرار داده شود.

کاربرد یافته های پژوهش در بالین
به طور کلی طب مکمل روشی کل نگر است و می تواند زمینه 
ارائه مراقبت بهتری را جهت افزایش احساس بهبودی برای بیماران 
مبتال به ام اس فراهم کند. با توجه به اینکه پرستاران در جایگاهی 
انجام مداخالت  بیماران و  نیاز  از نظر بررسی و شناخت  خاص 
مبتنی بر شواهد قرار دارند، لذا تدوین یک پروتکل عّلی می تواند 
روانشناختی  عالئم  تسکین  و  باشد  سودمند  بیماران  این  برای 
ویژه  به  درمانی  بهداشتی  مراقبین  توسط  ام اس  به  مبتال  بیماران 

پرستاران ارائه شود.

مریم اکبری و همکاران. تدوین و آزمون مدل ارتباط بین خود تنظیمی عاطفی و حل مسئله اجتماعی بر ادراک بیماری با 

میانجی گری تاب آوری در بیماران مالتیپل اسکلروزیس( M.S) شهر تبریز
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مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش

این مقاله با پیروی از اصول اخالقی شامل کسب رضایت آگاهانه کتبی، دادن حق کناره گیری از هر کدام از مراحل تحقیق و 
محرمانه بودن اطالعات صورت گرفت.

حامی مالی
این مقاله از رساله دکترای تخصصی روانشناسی مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج با کد اخالق 285 گرفته 

شدهاست.
تعارض منافع

نویسندگان اظهار می کنند این مقاله در هیچ یک از مراحل اجرایی کار تعارض منافع نداشته است.
تشکر و قدردانی

نویسندگان بر خود الزم می دانند که از کلیه شرکت کنندگان محترم تشکر و قدردانی به عمل آورند.
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