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Abstract
Objective: Leisure as one of the most important aspects of life among people with multiple sclerosis may be influenced by several factors.
This study examined the effects of fatigue, depression and cognitive impairment on the individual's leisure.
Methods: This is an analytical cross – sectional study. Convenience sampling was used to recruit 35 participants with multiple sclerosis aged
21-55 from among the patients treated at an occupational therapy clinic in Hamadan. The research instruments were Tondnevis leisure
Questionnaire, Fatigue Severity Scale, Beck Depression Inventory test and Mini-Mental Status Examination. SPSS software was used to
analyze the data.
Results: A significant relationship was found between leisure time and depression (r=0.385) and fatigue (r=0.499), but no significant
relationship was found between leisure and cognitive dysfunction (r=0.226).
Conclusions: Results suggested a strong positive association between depression, fatigue and Leisure, indicating that elevated levels of fatigue
and depression reduce leisure time among patients with multiple sclerosis.
Keywords: Multiple Sclerosis, Leisure Activities, Fatigue, Depression, Cognition.
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1مجله مطالعات ناتوانی ؛ (.)۷

مقاله پژوهشی اصیل

انتشار برخط مردادماه 1۳۹۶

تأثیر خستگی ،افسردگی و اختالالتشناختی بر مشارکت در اوقاتفراغت افراد مبتال به
مولتیپلاسکلروزیس

توضیحات نویسندگان
 .1دانشجوی دکترای کاردرمانی ،گروه آموزشی کاردرمانی ،دانشگاه علوم بهزیستیوتوانبخشی ،تهران ،ایران؛
 .۲دانشیار کاردرمانی ،گروه آموزشی کاردرمانی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران؛

 .۳دانشیار مغزواعصاب ،گروه آموزشی مغزواعصاب ،دانشکدۀپزشکی ،دانشگاه علومپزشکی همدان ،همدان ،ایران؛
 .۴دانشیار علوماعصاب ،گروه آموزشی کاردرمانی ،دانشگاه علوم بهزیستیوتوانبخشی ،تهران ،ایران؛

 .۵عضو هیئتعلمی ،گروه آموزشی کاردرمانی ،دانشکدۀ علوم توانبخشی ،دانشگاه علومپزشکی همدان ،همدان ،ایران.
*.آدرس نویسندٔه مسئول :همدان ،بلوار شهید فهمیده ،دانشگاه علومپزشکی همدان ،دانشکدۀ علوم توانبخشی ،گروه آموزشی کاردرمانی.
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تاریخ دریافت۲۷ :مهرماه1۳۹۴؛ تاریخ پذیرش1۸ :اردیبهشت 1۳۹۵

چکیده

زمینه و هدف :اوقاتفراغت بهعنوان یکی از جنبههای مهم زندگی در افراد مبتال به مولتیپلاسکلروزیس تحتتأثیر عوامل متعددی میتواند قرار گیرد .هدف پژوهش حاضر

بررسی تأثیر خستگی ،افسردگی و اختالالتشناختی بر اوقاتفراغت این افراد است.
روشبررسی :دراین مطالعٔه تحلیلیمقطعی  ۳۵نفر از افراد مبتال به مولتیپلاسکلروزیس در محدودۀ سنی ۲1تا ۵۵سال از کلینیکهای کاردرمانی شهر همدان به روش نمونهگیری
دردسترس انتخاب شدند .افراد شرکتکننده پرسشنامههای اوقاتفراغت تندنویس و مقیاس شدت خستگی ،تست افسردگی بک و آزمون کوتاه وضعیت روانی را تکمیل کردند.
دادهها نیز بااستفاده از  SPSSنسخٔه  1۶تجزیهوتحلیل شد.

یافتهها :یافته های پژوهش حاکی از آن بود که بین میزان شرکت در اوقاتفراغت با شدت خستگی ( )r=-۰٫۳۸۵ ،p=۰٫۰۲۲و همچنین بین میزان اوقاتفراغت با مقدار

افسردگی ( )r=-۰٫۴۹۹ ،p=۰٫۰۰۲همبستگی مشاهده شد؛ اما بین میزان مشارکت در اوقاتفراغت با مقدار شناخت ( )r=۰٫۲۲۶همبستگی دیده نشد.
نتیجهگیری :رابطٔه معنادار بین اوقاتفراغت با افسردگی و خستگی ،نشان میدهد که افزایش میزان خستگی و افسردگی موجب کاهش زمان اوقاتفراغت در بیماران
مولتیپلاسکلروزیس میشود.
کلیدواژهها :مولتیپلاسکلروزیس ،فعالیتهای اوقاتفراغت ،خستگی ،افسردگی ،شناخت.

حق انتشار محفوظ است ©  ،مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوزhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
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1

۵۰درصد بیماران دیده میشود  .افسردگی معمولترین آنهاست و

مقدمه

میتواند بهصورت اولیه و ثانویه ایجاد شود .خطر خودکشی در این

انسان سیستم پیچیدهای درنظر گرفته میشود که با محیطش درارتباط

بیماران  ۷برابر افراد سالم است .افسردگی عامل اصلی در کاهش

است« .کار» برونداد سیستم است که شامل :اشتغال ،فعالیتهای

کیفیت زندگی بیماران اماس بوده ( )1۶و علت آن میتواند دالیل زیر

روزمرۀ زندگی و اوقاتفراغت است ( .)1اوقاتفراغت بهعنوان یکی

باشد:

از جنبههای مشارکت و همینطور یکی از حوزههای «کار» همیشه بسیار

 .1در پاسخ به فرآیند بیماری ،یعنی خود بیماری بهصورت اولیه عامل

حائزاهمیت بوده و پژوهشگران زیادی آن را تعریف کردهاند .در سال
 1۹۸۰گانتر و گانتر اوقات فراغت را بهعنوان «ارتباط بین فعالیت (یا

به همراه دارند

زمان) با فرد که همراه با تأثیرها و درگیریهای مثبت و آزادی از

 .۲روانشناختی در پاسخ به تشخیص ،یعنی در زمانیکه فرد از

محدودیتها است» تعریف کردند ( .)۲برد و راقب در سال1۹۸۰

تشخیص خود آگاهشده دچار افسردگی میشود.

تعریف اوقاتفراغت را «فعالیتهای غیرشغلی که در آن فرد انتخاب

 .۳عوارض جانبی داروهای اصالحکنندۀ بیماری که خود این داروها

آزادانه دارد که مشارکت کند یا نکند» بیان کردند ( .)۳این تعریف با

سبب افسردگی در فرد میشوند .افسردگی در این بیماران میتواند با

تعریف لیتنر و لیتنر مشابهت دارد که میگویند «اوقاتفراغت بهعنوان

خستگی ،توانایی مقابله و تطبیق مرتبط باشد (.)1۷

زمان غیراجباری یا آزادانه است که درطی آن فرد کار حرفهای یا عملکرد

چواستیاک و همکاران در پژوهشی اپیدمیولوژیک با نمونٔه جامعٔه بزرگ

نگهدارندۀ زندگی دیگری را انجام نمیدهد؛ بنابراین ویژگیهای معمول

نشان دادند که بین افسردگی و شدت بیماری ارتباط قوی وجود دارد؛

اوقاتفراغت شامل :زمان غیراجباری آزاد ،فعالیتهای غیرشغلی و

اما بین افسردگی و الگوی پیشرفت بیماری چنین رابطهای یافت نشد.

فعالیتهای انتخاب شده است» (.)۴

آنها عنوان داشتند که بیماران تازه تشخیص دادهشده و افرادی که

از عمدهترین تأثیراتی که ام.اس بر بیماران میگذارد تغییراتی است که

تغییرات وسیعی در کارکردشان دارند و آنهایی که حمایتهای

در سبک زندگی آنها بهوجودآورده و باعث درک تغییریافتهای از تصویر

اجتماعی محدودشده دارند نیز باید ارزیابی افسردگی شوند (.)1۸

بدنی و نقشها میشود .همچنین جنبههای زیادی از زندگی ،خانواده،

مشکالت شناختی نیز بهعنوان پیامد دیگر در این بیماران ،بهدلیل آنکه

ارتباطهای نزدیک ،وضعیت شغلی ،مالی ،اعتمادبهنفس ،خلق ،اخالق

حدود  ۴۵الی ۶۵درصد آنها را درگیر میکند ( ،)1۹حائز اهمیت

و حس کنترل فردی را تحتتأثیر خود قرار میدهد ()۵؛ بهگونهای که

است .در پژوهشی که زیوادینوف و همکاران درطی مطالعهای طولی ،به

استقالل و انجام فعالیتهای مختلف آنها دچار اختالل میشود (.)۶

بررسی حجم مغزی بیماران اماس با نوع عود و فروکش پرداختند .نتایج

یکی از فعالیتهایی که در این بیماران بیش از سایر فعالیتها بهشدت

نشان داد که تصویربرداری الکترومغناطیس ،آتروفیشدن حجم

کاهشیافته و اولویت خود را از دست میدهد اوقاتفراغت آنهاست

که میتواند جنبٔه بسیار مهمی در فرآیند درمانی آنها نیز داشته باشد و

پارانشیم مغز را تأیید میکند ( ،)۲۰بنابراین همیشه باید به

شناخت اوقاتفراغت و جنبههای آن برای کاردرمانگران اهمیت

متخصصان فکر میکردند بیماریاماس بهندرت روی شناخت تأثیرگذار

اختالالتشناختی در این بیماران توجه کرد .پیشاز دهٔه1۹۸۰

منجربه بهبود کیفیت زندگی و سالمتی در آنها میشود (.)۷

است؛ اما اکنون کژکاریهای شناختی بهعنوان فاکتوری مهم بوده و بر

بسیاری دارد که میتواند به بهبود کیفیت زندگی و تندرستی افراد منجر

فرصتهای شغلی فرد و تطبیقهای اجتماعی و کیفیت زندگی این

شود .مشارکت در اوقاتفراغت بهعنوان بخشی از مشارکت ،ارتباط

بیماران تأثیر زیادی دارد .ممکن است این اختالل خیلی زودهنگام رخ

مستقیم با سالمت دارد ( .)۸ازطرفیدیگر اوقات فراغت یکی از اولین

دهد و بهطور مستقل از ناتوانی جسمانی ایجاد شود .یعنی فرد با اختالل

حیطههای کاری است که از طرف بیمار نادیده گرفته شده یا ترک میشود

جسمانی کم ،اما اختالل شناختی زیاد باشد ( )1۶و ممکن است این

این مسئله دالیل متفاوتی میتواند داشته باشد ،ازجمله میتوان به

اختالل شناختی بر اوقاتفراغت بیماران تأثیرگذار بگذارد (.)۲1

ماهیت غیراجباری و اختیاریبودن اوقاتفراغت اشاره کرد .بیماران

مهمترین اختالل در کارکردهای تمایلی و انرژی در افراد مبتال به اماس،

مولتیپلاسکلروزیس نیز از این مسئله مستثنی نیستند .شناخت و ارزیابی

خستگی است و از عالمتهای بسیار رایجی است که بیماران اماس

دقیق مشارکت در اوقاتفراغت در این قشر از بیماران از اولویتهای

گزارش میدهند .خستگی میتواند بر پیشرفت درمانهای جسمانی و

مداخلٔه همهجانبٔه کاردرمانی برای آنها است ( .)۹،1۰اکثر پژوهشها

شناختی آنها تأثیرگذار باشد« .کمبود انرژی روانی و جسمانی که

درزمینٔه اوقاتفراغت بیماران اماس به جنبههای جسمانی اوقاتفراغت

بهوسیلٔه فرد یا مراقب درک میشود و در فعالیتهای معمول و

در این بیماران پرداخته است ( )11،1۵و نه تمامی ابعاد اوقاتفراغت

موردعالقٔه فرد تداخل ایجاد میکند» را خستگی گویند ( .)۲۲،۲۳علت

که میتواند مربوط به جنبههای اجتماعی ،انفرادی ،معنوی یا دیگر ابعاد

فیزیولوژیک آن در افراد اماس پیچیده و مکانیزمهای دقیق آن مشخص

آن باشد .یافتههای اندکی دربارۀ اوقاتفراغت بهصورت کلی وجود

نشده است .خستگی ممکن است بهصورت اولیه باشد که مربوط به

دارد .تنها پژوهشی که یافت شد هدف از آن بررسی تمامی ابعاد زندگی

خود فرآیند بیماری است یا ممکن است بهطور ثانویه درنتیجٔه

این بیماران بوده که اوقاتفراغت را براساس  ۳سؤال در پرسشنامه

سنجیده است ()1؛ بنابراین دانش ما درزمینٔه مشارکت در اوقاتفراغت

فاکتورهایی چون اختالل خواب یا افسردگی دیده شود ( .)۲۴هرچند

اختاللهای خلقی که مربوط به کارکرد عاطفی است در بیش از

اما این سه نوع عالمت اغلب بهطور همزمان و درارتباط با افزایش

خستگی ممکن است مستقل از کژکاریهای شناختی و افسردگی باشد،

بیماران اماس اندک است.

۲
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آن است و پالکها در مناطقی از مغز ایجاد میشوند که این عالئم را

گزارشازخود پر میشود .درصورت بیشتربودن نمرۀ حاصل از

مقدار ناتوانی اتفاق میافتند (.)1۶

همانطورکه در باال ذکر شد بیماری مولتیپلاسکلروزیس پیامدهای

پرسشنامٔه  FSSاز عدد  ،۴۰شدت خستگی شدید و چنانچه نمره کمتر

ناتوانکنندهای از قبیل افسردگی ،خستگی و اختالالتشناختی دارد که

از عدد  ۴۰بود ،شدت خستگی خفیف طبقهبندی میشود (.)۲۸

وضعیت روانشناختی پس از اطالع از بیماری و عالئمی همچون

مولتیپلاسکلروزیس و  ۳۰فرد سالم پرداختند که براساس پژوهش آنها

عظیمیان و همکاران به روایی و پایایی نسخٔه فارسی آن در  ۵۰بیمار

بهنظر میرسد مشارکت در اوقاتفراغت را تحتتأثیر قرار میدهند .در

پایایی با همخوانی درونی آلفای کرونباخ  ۰٫۹۶به دست آمد  .روایی

افسردگی ،اختاللشناختی و خستگی ،فرد ترجیح میدهد انرژی خود

درمانی اوقاتفراغت در برنامههای توانبخشی استفاده کنند ( ،)1۲اما

پذیرفتنی دارد .ضریب  ICCبرای بررسی تکرارپذیری نسبی نسخٔه

داد که این ابزار برای بیماران مولتیپلاسکلروزیس ایرانی روایی و پایایی

اوقاتفراغت ،میتواند به درمانگران کمک کند که چطور از فواید
نقش و میزان اثرگذاری این پیامدها بر مشارکت در اوقاتفراغت

فارسی مقیاس سنجش شدت خستگی درچندینبار آزمون  ۰٫۹۳و

خستگی ،افسردگی و اختالالتشناختی بر مشارکت در اوقاتفراغت

چشمی خستگی با زیرمقیاس سرزندگی  SF۳۶همبستگی زیادی

بیشتر از مقدار پذیرفتنی  ۰٫۷بود .پرسشنامٔه  FSSو مقیاس قیاس

ناشناخته مانده است؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر

افراد مبتال به مولتیپلاسکلروزیس است.

2

داشتند ( p=۰٫۰۰۰1و  r= ۰٫۷۳و  .)r=۰٫۶۹ضریب همبستگی با
سایر زیرمقیاسهای  SF۳۶متوسط بود ( p=۰٫۰۰۰1و r=-۰٫۶۵تا

روشبررسی

 .)r=۰٫۴۳جهت بررسی روایی افتراقی ،شدت خستگی افراد مبتال به

این تحقیق بهصورت تحلیلیمقطعی انجام شد .جامعٔه آماری شامل

مولتیپلاسکلروزیس با خستگی معمول افراد سالم فارسیزبان مقایسه

بیماران مولتیپلاسکلروزیس شهر همدان بود که به مراکز درمانی وابسته

شد .نمرۀکلی نسخٔه فارسی معادلسازیشده پرسشنامٔه  FSSدر افراد

به دانشگاه علومپزشکی همدان در تابستان  1۳۹۳مراجعه کرده بودند.

سالم ( (M=۳٫۲۳در مقایسه با افراد مبتال به مولتیپلاسکلروزیس

پس از مطالعٔه پروندههای کلینیکی بیماران و باتوجه به مالکهای

()M=۵٫۰۳کمتر است (.)۲۹

پژوهش ۳۵ ،نفر بهصورت نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند.

مالکهای

ورود

شامل:

داشتنبیماری

ـ آزمون کوتاه وضعیت روانی :این تست در کشورهای غربی بهعنوان

مولتیپلاسکلروزیس،

ابزاری برای تشخیص و غربالگری دمانس به کار میرود .این پرسشنامه

داشتنسواد خواندنونوشتن و مالکهای خروج تمایلنداشتن به

در معاینههای روانی جهت اختالالتشناختی استفاده میشود و پنج

شرکت در پژوهش ،داشتنبیماری نورولوژیک دیگر غیراز

محدوده از عملکرد شناختی را آزمایش میکند ،ازجمله جهتیابی،

مولتیپلاسکلروزیس ،داشتن مشکل ارتوپدیکی تأثیرگذار در انجام

ثبت ،توجه و محاسبه ،یادآوری و طراحی .حداکثر نمرۀ آن  ۳۰بوده و

فعالیتهای روزانه بود .در ابتدا بعد از توضیحدادن دربارۀ پژوهش و

نمرههای  ۲۳یا کمتر نشاندهندۀ اختاللشناختی است .اختالل شدید=

هدف از انجام آن ،رضایت از حضور مُراجع در پژوهش بهصورت کتبی

 ،۰-1۷اختالل خفیف تا متوسط=  ،1۸-۲۳نرمال=۲۴-۳۰

اخذ شد .در ادامه از شرکتکنندگان در پژوهش درخواست شد

طبقهبندی میشوند ( .)۳۰در تعیین پایایی با آلفای کرونباخ کل آزمون

پرسشنامٔه اوقاتفراغت ،پرسشنامههای افسردگی بک ،پرسشنامٔه

 ۰٫۸1به دست آمد .نمرۀ  ۲۲بهعنوان نقطه برش درنظر گرفته شد که

مقیاس شدت خستگی 1و آزمون کوتاه وضعیت روانی ۲را تکمیل کنند.

آزمون در این نمره حساسیت ۹۰درصد و تشخیص۹۳٫۵ ۳درصد

ـ پرسشنامٔه افسردگی بک :این پرسشنامه شامل  ۲1آیتم خودگزارشی

داشت .نتیجه گرفته شد این تست توانایی و پایایی مناسبی دارد و با

۴گزینهای از صفر تا سه برای سنجش شدت افسردگی در بزرگساالن

نمرۀ ۲۲بین افراد سالم و مبتال به دمانس افتراق میگذارد (.)۳1

و نوجوانان بیشتر از  1۳سال است .این تست از ابزارهای شناسایی

ـ پرسشنامٔه اوقاتفراغت تندنویس :تندنویس این پرسشنامٔه را در سال

بسیار پذیرفتهشده برای شدت افسردگی در بیمارانی بوده که تشخیص

 1۳۸۰طراحی کرد.

افسردگی بالینی را دریافت داشتهاند .این آزمون شدت عالئم انگیزشی،

اوقاتفراغت با نمرهدهی لیکرتی هرگز تا بهطور منظم است که نمرۀ

شناختی ،هیجانی ،عاطفی و جسمانی را میسنجد ( .)۲۵بک در سال

مجموع آن فراوانی اوقاتفراغت فرد را بیان میدارد .آلفای کرونباخ

 ،1۹۷۲پایایی آزمون را  ۰٫۹۳و بالک و هرسن در سال  ،1۹۸۸پایایی

4

آن را صفانیا در سال  ۲۰۰۰مقدار  ۰٫۹۵و فتاحی مسرور سال

آن را با روش کودر ریچاردسون  ۰٫۷۸و با بازآزمایی  ۰٫۷۵اعالم کردند

1۳۹1مقدار  ۰٫۸۵به دست آوردند .ایشان در پژوهش خود ،روایی

( .)۲۶این تست در ایران استاندارد شده و همخوانی درونی آن ۰٫۸۷

محتوایی آن را نیز بیان کردند ( .)۳۲،۳۳همینطور در پژوهش حاضر

و بازآزمایی آن  r=۰٫۷۴گزارش شده است ()۲۷

آلفای کرونباخ آن برای بیماران اماس  ۰٫۸۲محاسبه شد.

ـ مقیاس شدت خستگی :یکی از پیامدهای شایع مولتیپلاسکلروزیس،

بهمنظور تجزیهوتحلیل متغیرها ،دادهها وارد نرمافزار  SPSSشد .آمار

خستگی است که بر کیفیت زندگی و انجام کارهای آنها تأثیر زیادی

توصیفی مربوط به متغیرها شامل میانگین ،انحراف معیار ،بیشینه و

دارد .از مقیاسهای سنجش خستگی بسیار رایج ،مقیاس شدت

کمینه انجام گرفت .در انجام آمار تحلیلی ابتدا نوع توزیع متغیرها با

خستگی است .پرسشنامهای با  ۹سؤال دارد و بهطریق لیکرت

آزمون کولموگروفاسمیرنف معین شد .بنابر نوع توزیع متغیرها که

(خستهنبودن نمرۀ صفر تا خستگی شدید نمرۀ  )۷که بهصورت
. Fatigue Severity Scale
. Mini-Mental Status Examination

ابزاری خودگزارشدهی شامل  ۲۷فعالیت

1

. Specificity
. Cronbach alpha

2

۳

3
4
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را صرف فعالیتهای اجباری کند .تعیین فاکتورهای تأثیرگذار بر

مالک آن با پرسشنامٔه  SF36باال تا متوسط تعیین شد .نتیجهها نشان

بوده که اکثر آنها دچار افسردگی خفیف بودند  ۳ .نفر از آنها نمره

نرمال بود ،بهمنظور بررسی میزان ارتباط از آزمون همبستگی پیرسون

استفاده شد.

3

بیشتر از  1۷را بهدست آوردند .میانگین خستگی در آنها  ۴1٫۲۰بوده
که  ۲1نفر از آنها نمرۀ بیشتر از  ۴۰را کسب کردند .میانگین وضعیت

یافتهها

شناختی  ۲۴٫1۷بوده که  ۹نفر نمرۀ کمتر از  ۲۴را گرفتند و میانگین

در این مطالعه  ۳۵فرد مبتال به مولتیپلاسکلروزیس  1۳مرد و  ۲۲زن

زمان اختصاص دادهشده به اوقاتفراغت آنها برحسب دقیقه

با میانگین سنی  ۳۶٫۹۴شرکت کردند .همانطورکه در جدول شماره 1

 1۴۵٫۸۳گزارش شد.

جدول  .1توزیع متغیرهای مطالعهشده

متغیرها

تعداد نمونه

میانگین

انحراف معیار

بیشترین

کمترین

سن

۳۵

۳۶٫۹۴

1٫۲1

۵۵

۲1

افسردگی

۳۵

1۳٫۰۸

۳٫۶۹

۲۰

۲

شناخت

۳۵

۲۴٫1۷

۳٫۴۸

۳۰

1۷

خستگی

اوقاتفراغت

۴1٫۲۰

۳۵
۳۵

۹٫۰۹

1۴۵٫۸۳

۵۸
۲۴۵

۴۲٫۸۰

1۵
۳۶

یافتههای جدول  ۲همبستگی بین متغیرهای مطالعهشده با

( )p=۰٫۰۲۲ارتباط منفی و معنادار وجود دارد؛ یعنی با افزایش سن،

اوقاتفراغت را نشان میدهد .مالحظه میشود که بین اوقاتفراغت با

اوقاتفراغت کاهش مییابد و با کاهش اوقاتفراغت خستگی و

افسردگی افزایش مییابد؛ اما این ارتباط با متغیر شناخت معنادار نبود.

متغیرهای سن ( ،)p=۰٫۰۲۷خستگی( )p=۰٫۰۲۲و افسردگی

جدول  .۲ضریب همبستگی متغیرهای مطالعهشده با اوقاتفراغت
متغیرها

حجم نمونه

همبستگی

مقدار p

سن

خستگی

۳۵
۳۵

-۰٫۳۷۵

۰٫۰۲۷

افسردگی

۳۵

-۰٫۴۹۹

۰٫۰۰۲

شناخت

-۰٫۳۸۵
۰٫۲۲۶

۳۵

۰٫۰۲۲
۰٫1۹۲

براساس جدول شماره  ۳بین خستگی و افسردگی ارتباط معنادار

دیگری نیز افزایش مییابد .بین متغیرهای شناخت با دو متغیر

مستقیم با یکدیگر دارند و بهعبارتی با افزایش یکی از آنها میزان

مشاهده نشد.

خستگی ( )p=۰٫۳1۰و افسردگی ( )p=۰٫1۹۷ارتباط معنادار

وجود دارد ( )p>۰٫۰۰1یعنی میزان افسردگی و خستگی ارتباط

جدول  .۳ارتباط بین متغیرهای مطالعهشده با یکدیگر

4

متغیرها

حجم نمونه

همبستگی

مقدار p

خستگی و افسردگی

۳۵

۰٫۸۵۷

>۰٫۰۰1

افسردگی و شناخت

۳۵

۰٫۲۲۴

۰٫1۹۷

خستگی و شناخت

۳۵

۰٫1۷۷

۰٫۳1۰

حاضر براساس مقیاس شدت خستگی دچار خستگی شدید بودند .این

بحث

یافته با نتایج پژوهشهای گذشته که وجود خستگی را در تمامی این

یافتههای پژوهش نشان میدهد که اوقاتفراغت بیماران اماس با

بیماران تأیید میکند نیز همخوانی نشان میدهد (.)۳۶

خستگی و افسردگی ارتباط معناداری داشت؛ اما با میزان شناخت این

ازنظر وضعیت شناختی حدود ۲۶درصد از شرکتکنندگان

بیماران همبستگی نشان نداد .همچنین بین خستگی و افسردگی

اختالالتشناختی را نشان دادند .این یافته با نتایج پژوهشهای گذشته

همبستگی مشاهده شد؛ اما بین خستگی و افسردگی با شناخت،

همخوانی نداشت ( .)1۹باتوجه به مطالعههای گذشته انتظار میرفت

همبستگی معناداری به دست نیامد .ازطرفی اکثر شرکتکنندگان در

اختالالتشناختی در حدود ۵۰درصد از افراد مبتال مشاهده شود

پژوهش دچار افسردگی بودند .این یافته با نتایج بسیاری از مطالعههای

( .)1۹این اختالف ممکن است بهدلیل تفاوت در نوع ابزار ارزیابی

دیگر که میزان شیوع فراوان افسردگی در این بیماران را گزارش کردند

باشد .در مطالعات پیشین از ابزاری همچون تست یادگیری طرح بینایی

همخوانی دارد ( .)۳۴،۳۵همینطور ،اکثر افراد شرکتکننده در مطالعٔه

4
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مشاهده میشود میانگین میزان افسردگی در شرکتکنندگان 1۳٫۰۸

ری 1و تست یادگیری زبانی کالیفرنیا ۲استفاده شده است ()۳۷؛ ولی

مطالعه مشخص شد ،با نتایج مطالعات پیشین همچون پژوهش وانر

که از مقیاس  RAVELTو  SDMTبهمنظور بررسی شناخت افراد

در مطالعٔه حاضر از آزمون کوتاه وضعیت روانی استفاده شد که به نظر

6

۷

میرسد دقت کافی برای سنجش وضعیت شناختی را نداشته باشد بلکه

مولتیپلاسکلروزیس استفاده شده بود ،همخوانی نداشت (.)1۵

براساس یافتههای این مطالعه ،ارتباط معناداری بین اوقاتفراغت با

ابزار باشد که نداشتن کفایت الزم ابزار  MMSEرا برای بررسی

میزان زمان اختصاصدادن به اوقاتفراغت کاهش مییابد .براساس

تأثیرگذار بوده حجم نمونٔه پژوهش است .امکان دارد حجم نمونٔه بیشتر

افراد مبتال به اماس یافت نشد این امر بحث در این زمینه را با دشواری

بهدلیل وجود ناتواناییهای جسمانی برخی از شرکتکنندگان در

همانطور که در باال ذکر شد دلیل این اختالف میتواند وابسته به نوع

بهتر است بهعنوان ابزاری جهت غربالگری استفاده شود.

شناخت بیان میدارد .از دیگر نکتهای که احتمال دارد بر نتایج تحقیق

خستگی و افسردگی وجود داشت؛ یعنی با افزایش خستگی و افسردگی
جستجوهای انجامشده ،تحقیقی دربارۀ بررسی اوقاتفراغت در بین
همراه کرد؛ اما مطالعاتی یافت شد که به ارتباط بین حوزۀ جسمانی

پژوهش و همینطور اجرای این طرح در فصل تابستان ،مراجعٔه بیماران

فجلدستاد و همکارانش ارتباط بین خستگی و حوزۀ جسمانی

میشود جهت بررسی شناخت در این بیماران از ابزاری استفاده شود

را به کلینیک با مشکل مواجه میکرد .در پژوهشهای آینده پیشنهاد

اوقاتفراغت با خستگی و افسردگی پرداختهاند ( .)1۵،۳۸برای نمونه

که دقت کافی در سنجش وضعیتشناختی را داشته باشد .همچنین

اوقاتفراغت را بررسی کردند .در این پژوهش از مقیاس شدت

پیشنهاد میشود ارتباط بین اوقات فراغت با دیگر عالئم بیماران نیز

خستگی و پرسشنامٔه  GLTEQ ۳بهمنظور بررسی حوزۀ جسمانی

بررسی شود.

اوقاتفراغت استفاده شده بود ( .)۳۸نتایج این پژوهش ارتباط معنادار
منفی متوسط بین این دو متغیر را مشخص کرد.

5

همچنین در مطالعهای که وانر و همکارانش انجام دادند ارتباط معنادار

نتیجهگیری

این مطالعه جزو محدود مطالعههایی است که در آن به بررسی ارتباط

بین افسردگی و حوزۀ جسمانی اوقاتفراغت معین شد .دراین مطالعه

بین اوقاتفراغت با افسردگی و خستگی و شناخت در بیماران

از ابزار  PADS4برای بررسی اوقاتفراغت و  CMDI5برای بررسی

مولتیپلاسکلروزیس پرداخته شده است .نتیجٔه این مطالعه نشان

افسردگی استفاده کردند.مشخص شد با افزایش سطح افسردگی میزان

میدهد که بین اوقاتفراغت با افسردگی و خستگی رابطٔه معنادار

فعالیت جسمانی فرد کاهش مییابد .نتیجٔه این پژوهشها با نتایج

وجود دارد یعنی با افزایش میزان خستگی و افسردگی مدتزمان

مطالعٔه حاضر دررابطهبا ارتباط بین اوقاتفراغت با خستگی و

پرداختن به اوقاتفراغت کاهش مییابد؛ اما این رابطه بین

افسردگی همسوست .ارتباط معناداری که بین متغیر خستگی و

اوقاتفراغت با شناخت معنادار نیست.

افسردگی با اوقاتفراغت مشاهده شد ،میتواند بهدلیل مزمنبودن و
درماننشدن و اغلب ناتوانکننـدهبودن بیماری مولتیپـلاسکلروزیس

6

بدتر میشود و به روشهای مختلفی در سبک زندگی ایشان اختالل

شرکتکنندگان قدردانی میشود .این مقاله برگرفتهاز طرح تحقیقاتی در

تشکر و قدردانی

باشد که با افزایش سن شرایط بیمار ازنظر وضعیت فیزیکی و روانی

از همکاری و همراهی مسئوالن و کارکنان کلینیکهای مربوط و تمامی

ایجاد میکند.

دانشگاه علومپزشکی همدان است.

اما دررابطه با نداشتن ارتباط بین شناخت و اوقاتفراغت که در این

1

5

2

6

. Chicago Multiscale Depression Inventory
. Rey Auditory-Verbal Learning Test
7
. Symbol Digit Modalities Test

. Rey visual design learning test
. California verbal learning test
. Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire
4
. Physical Activity Disability Scale
3

5
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یافتههای متفاوتی را بدهد.
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