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    چکیده:

گردد های عصبی مرکزی است که باعث افسردگی در بیماران میمقدمه: مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن و تحلیل برنده سلول

توانند همتایان خود را به انتخاب رفتارهای بهداشتی مناسب تشویق نمایند. این مطالعه با هدف تعیین و افراد گروه همتا بهتر می

انجام گردید. روش: در این مطالعه نیمه تجربی پس  ۸۸31افسردگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس در سال  تأثیر آموزش همتا محور بر

ی ها به صورت تصادفبیمار مبتال به مولتیپل اسکلروزیس به روش غیرتصادفی در دسترس انتخاب گردیدند، نمونه ۸۸1گیری از نمونه

جلسه  6پژوهش انجمن ام اس ایران بود. پس از آماده کردن گروه همتا،  در دو گروه شاهد و مداخله تخصیص داده شدند. محیط

هفته انجام شد. جهت سنجش افسردگی از پرسشنامه بک استفاده گردید  6آموزشی توسط افراد همتا برای گروه مداخله در طی 

زوجی و دو، تیهای آماری کایو آزمون SPSS v.16افزار ها با استفاده از نرمماه در هر دو گروه تکمیل گردید. داده 4که قبل و بعد از 

داری مستقل اختالف معناها: میانگین امتیاز افسردگی بین دو گروه قبل از مداخله با آزمون آماری تیمستقل آنالیز گردیدند. یافتهتی

زوجی (. آزمون تیp=11۸/1ادار شد )نشان نداد. لیکن بعد از اجرای مداخله این تفاوت بین دو گروه در میانگین امتیاز افسردگی معن

(، در حالی که p=111/1اختالف معناداری در میانگین امتیاز افسردگی بیماران گروه مداخله بعد از آموزش همتا محور نشان داد )

ور باعث گیری: آموزش همتا محهمین آزمون اختالف معناداری در میانگین امتیاز افسردگی بیماران گروه شاهد نشان نداد. نتیجه

کاهش افسردگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس گردید. لذا استفاده از این رویکرد آموزشی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس و بیماران 

 شود.های مزمن توصیه میمبتال به بیماری

 

 ،آموزشی برنامه ،افسردگی ،محور همتا ،اسکلروزیس مولتیپل کلیدی: هایواژه

 

http://www.ijpn.ir/article-1-61-fa.pdf
http://www.ijpn.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.ijpn.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AE%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://www.ijpn.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.ijpn.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C
http://www.ijpn.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.ijpn.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%BE%D9%84+%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3
http://www.ijpn.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7+%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1
http://www.ijpn.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://www.ijpn.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://www.ijpn.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C

