
 

 

  مجله پرستاري و مامایی    1400، فروردین 138، پی در پی اول، شماره نوزدهمدوره  51

 مقاله پژوهشی
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  ٣، رضا نگارنده٢٭، اکرم السادات سادات حسيني١مهناز عطاپور
  

  11/12/1399تاریخ پذیرش  24/07/1399تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

دهد که پرستاران به علت در پرستاري اهميت زيادي دارد. مطالعات در اين زمينه نيز نشان مي کهست انسان ا يـنروا يهازنيايد يکي از ما :هدف و زمينهپيش
. اسکلروزيس مبهم باقي مانده استمبتال به مولتيپلخصوص در بيماران تعامالت زياد خود با بيماران، در ايجاد اميد نقش مهمي دارند. اين مفهوم در پرستاري به

تحليل مفهوم اميد در بيماران مبتال به  باهدفهاي پرستاري ياري دهد. پژوهش حاضر مراقبت ارائهتواند پرستاران را در شناخت هر چه بيشتر اين مفهوم مي
  ست.ا گرفته رتصو زجررا تكاملي ديكررو از دهستفاا بااسکلروزيس مولتيپل
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  مقدمه

اي در توسعه دانش در رشتهسازي مفاهيم با کاربرد بينواضح
سازي مفهوم، ويژگي پديده را پرستاري، بسيار مهم است. واضح

). ۱دهد (هاي آن را ميتوسعه داده و اجازه بررسي ضعف و قوت
مفاهيم زيادي در پرستاري وجود دارند که نزديکي بسيار زيادي با 

 ظهور با ،حاضر عصر روانشناسي دردانش روانشناسي دارند. 

 به صرف توجه جايبه ،سالمت روانشناسي و گراتمثب روانشناسي

 بيني،خوش شادکامي، مثل عواملي رواني، اختالالت يا هاآسيب

                                                             
  ندانشجوي دکتري تخصصي پرستاري داخلي جراحي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، دانشکده پرستاري و مامايي، تهران، ايرا ١
پزشکي تهران، دانشگاه علوم پزشکي تهران، دانشکده پرستاري  دانشيار گروه آموزشي پرستاري کودکان، عضو مرکز تحقيقات قرآن، علوم حديث و طب دانشگاه علوم .٢

 سنده مسئول)ينو( و مامايي، تهران، ايران،
هاي پرستاري و مامايي دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، . استاد، گروه آموزشي پرستاري بهداشت جامعه و سالمندي، مرکز تحقيقات مراقبت٣

  تهران، ايران

 و اميد اجتماعي، حمايت داري،خويشتن زندگي، در معنا خالقيت،
 درمان و پيشگيري در عوامل همين بر مبتني هايروش کارگيريبه

 ).۲،۳،۴( است گرفته قرار موردتوجه جسماني هايبيماري
نند و کروانشناسي مثبت بر افزايش شاد بودن و سالمتي تأکيد مي

تي ارتقا سالمهاي حمايتي در تحقيقات علمي هم بر تقويت سيستم
د گرا؛ شاد بودن، اميتأکيد دارند. موضوع اصلي در روانشناسي مثبت

  ).۵باشد (و خالقيت مي
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 يهازنيا ترينعنوان يکي از مهمبه اميد سازهن، ميا اين در 
 ).۲،۳،۴( است کرده جلب خود به را ايفزاينده توجهن، اـنسا يـنروا

و همکاران  ١اميد، به اشنايدرگيري هاي اوليه در تعريف و اندازهتالش
 و اميد نظريه گذاربنيان ر،اشنايدگردد. وي در دو دهه پيش برمي

 طراحي توانايي"د: کنمي تعريف گونهاين را اميد آن، بر مبتني درمان

 موجود موانع رغمبه مطلوب اهداف سويبه هاييگذرگاه يا مسيرها

وي در  .)۳،۶،۷،۸( "هاگذرگاه اين از استفاده براي انگيزش عامل و
هدف اصلي درمان در نظر  اشناختي، اميد ردرمان بيماران روان

هاي مزمن، رواني و بيماري –) و با مطالعه بر بيماران روحي ۵گرفت (
توانند در پاسخ به کاهش اميد اتفاق ها مينشان داد که بيشتر بيماري

زندگي  و کيفيت تواند سالمتي روحيافتاده يا تشديد يابند و اميد مي
 ٢اي ديگر، اشنايدر و لوپساين بيماران را بهبود بخشد. در مطالعه

-بيان کردند که اميد تغييرات مثبتي در فيزيولوژي انسان ايجاد مي
کند و بيماراني که اميد بااليي دارند، توانايي بااليي جهت حل 

ثيرات تأ خاطر به اميد کاربرد). ازنظر اشنايدر، ۵مشکالت خود دارند (
-ميرواني،  و جسماني هايبيماري عمده درمان و ايجاد در شگرف

 ).۳،۴نمايد ( تبديل نگرسالمت مرکزي به را بيمارنگر مرکز يک تواند
همچنين ديگر مطالعات انجام شده در اين زمينه ثابت کردند که 

  ).۹تواند نقش مهمي در ارتقا سالمتي ايفا کند (اميد مي
تهديدکننده زندگي و تغييرات در طول زندگي، هاي موقعيت

). به دليل ماهيت ۹ير داشته باشند (تأثتوانند بر سطح اميد فرد مي
خصوص در هاي ناشي از آن بهکنندگي بيماري و آسيبآشفته

بخش قدرتمندي مانند هاي مزمن، بيماران به منابع التيامبيماري
) ۱۲س خوب بودن () جهت ارتقا سالمتي، افزايش ح۱۰،۱۱اميد (

  ) نياز دارند.۱۳و تحمل بحران بيماري (
ا ر و اميد بيماران مزمن که کيفيت زندگيي هابيماري يکي از

 ).۱۴است ( اسکلروزيس، بيماري مولتيپلدهدقرار مي يرتحت تأث
نفر در  ۵-۷۵نفر و در ايران  ۷۵ميزان شيوع اين بيماري در آمريکا 

بيني پيشيرقابلغه دليل ماهيت ). ب۱۳نفر است ( هزار ۱۰۰هر 
ود اسکلروزيس، اميد خبيماري، تعدادي از بيماران مبتال به مولتيپل

-ريزي براي آينده خود ميو احساس ناتواني در برنامه دادهازدسترا 
  ).۱۰کنند (

طبق نظر اشنايدر و نتايج مطالعات مختلف در اين زمينه، اميد 
ند تا کاسکلروزيس کمک ميتيپلبه آينده به بيماران مبتال به مول

استقالل خود را حفظ کرده و کيفيت زندگي مطلوبي داشته باشند 
)۵،۱۲.(  

                                                             
1. Snyder C.R 
2. Lopez S 
3. Cutcliffe J and Gant G 

عنوان يک مفهوم مهم در نظر گرفته در پرستاري نيز، اميد به
) و پرستاران، پتانسيل ايجاد يا حفظ آن را در ۱۰،۱۵شود (مي

ر بستن ، به کا٣کليف و گانتبيماران دارند. طبق مطالعه کات
کننده اميد در بيماران، جزئي از عملکرد روزانه هاي تسهيلاستراتژي

). فهم و درک مفهوم اميد در مراقبت پرستاري، ۱۱پرستاران است (
کند تا از طريق تعامالت خود با پرستاري کمک مي کارکنانبه 

هاي حمايتي آنان را شناسايي کرده بيماران، روند بهبودي و مکانيسم
 يهاهشو). پژ۱۰،۱۱در جهت بهبود بيماري استفاده کنند ( و آن را

 ينزغاآ مرحله در را ميدا انتومي كه داد نيز نشان) ۱۹۸۹( ٤تنيونو
 تـجه در اييـهخلهامد آن پي در و نجيدـس ريپرستا يندآفر

 .)۹د (نمو لعماا آن يتقاو ار دـميا ابعـمن تـتقوي
 درماني، کاهش استرس ير مطلوب اميد بر روندتأثرغم اثبات علي

و ارتقا مراقبت از خود در بيماران مبتال  بيماري و افسردگي، کنترل
ماهيت  )۳،۴،۵،۱۳،۱۶اسکلروزيس در مطالعات مختلف (به مولتيپل

خصوص در کشور ايران اين مفهوم در اين بيماران و پرستاري آنان به
ازي آن س). بنابراين، نياز به واضح۱۱مورد غفلت واقع شده است (

، از آن در موردنظرسازي مفهوم وجود دارد تا بتوان با تعريف و واضح
پرستاري اين بيماران و در جهت تقويت منابع اميد و کنترل بيماري 
به کار برد. در اين راستا، تحليل مفهوم، روش ارزشمندي براي واضح 
کردن مفاهيمي است که کاربرد زياد و مبهمي در کار پرستاري دارند 

)۱۵.(  
)، مفهوم زماني رسيده و کامل است که ۲۰۰۶ازنظر مورس (

صورت واضح تعريف شده باشد پيشايندها و پيامدهاي آن مفهوم به
 هانظريه بهمــم اهيمــمف پااليش در تنهانه ممفهو ). تحليل۱۱(

 هـحيط در هـك مفاهيمي سازيروشن در هــبلك ،تــسا دــمفي
 و نامناسب دهستفاا گاهي و مبهاا داراي و نداشتهدا دبرركا ريتاـپرس

). رويکردهاي مختلفي ۱۷( .دوـب هداخو مفيد نيز هستند طيافرا
، ٥د راجرزيكر). رو۱براي تحليل مفهوم توضيح داده شده است (

 مفاهيم كه ستا ارستوا هيدا ينا سساا بر و دهبو يياستقرا رويکردي
 سيربر ازنظر راجرز، .هستند لتحوتغيير و  لحا در اوممد طوربه

 كه موقعيتي از ستدر درك موجب ،مفاهيم از ايمينهز يهاجنبه
 كه ارديمو خصوص دربه دد،گرمي ستا هشد دهستفاا آن در ممفهو

به  عمتنو يهاهيدگاد با اديفرا توسط و وتمتفا يطاشر در مفاهيم
 هايها و بافت). مفهوم اميد نيز در فرهنگ۱۸شوند (مي گرفتهکار 

باشد؛ زيرا حقيقت مختلف، معاني متفاوتي دارد و در حال تحول مي
هاي مربوط به آن، هميشه در حال تغيير هستند، انسان و پديده

4. Nowotny 
5. Rodgers 
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اي از عوامل عناصر وابسته به هم دارند و تنها در بافت مجموعه
که اين ). بنابراين، با توجه به اين۱۷باشند (اي قابل تفسير ميزمينه

يکرد تکاملي تحليل مفهوم راجرز مطابقت دارد، پژوهش ديدگاه با رو
-حاضر باهدف تحليل مفهوم اميد در بيماران مبتال به مولتيپل

 در ممفهو ينا بيشتر هرچه نشد شنرو جهت اسکلروزيس در
 از دهستفاا با آن يپيامدها و پيشايندها ،هايژگيو تعيين با ريپرستا

  ست.ا گرفته رتصو زجررا تكاملي ديكررو
  

  روش کار
اين مطالعه، يک مطالعه کيفي است که جهت تحليل مفهوم 

 دكرياسکلروزيس با استفاده از رواميد در بيماران مبتال به مولتيپل
 ماهيت هـب هگاديد اين .ستا  انجام شده زجررا ممفهو  تحليل  تكاملي
 در جتماعيا زمينه و بافت در نماز رگذ با ارههمو كه مفاهيم پوياي

تحليل،  ديكررو ينا. نمايدميتأکيد  است، لتحو و حال تغيير
گرايي که در نيمه اول قرن گرايي و مطلقهاي فلسفي اصالتديدگاه

 جايگاه واند را رد کرده بيستم در زمينه دانش و مفاهيم رايج بوده
خود را در بين رويکردهاي موجود باز کرده است. در ديدگاه تکاملي، 

ه طور عمدچيست؟" به موردنظرکه "مفهوم  سؤالجاي پاسخ به اين به
-بر رويکرد اکتشافي و تسهيل روندي مناسب جهت بررسي و کاوش

ي اشود و درواقع مبنايي جهت پيشبرد چرخههاي بيشتر تأکيد مي
يابد. در چنين شرايطي برخالف است که مفهوم در آن تکامل مي

که پايان يناجاي هاي تحليل، نتايج حاصل، بهبسياري از شيوه
). روش ۱۹شود (عنوان يک نقطه آغاز محسوب ميتحليل باشد به

اي براي بررسي و تکاملي تحليل مفهوم راجرز، همواره مبنا و زمينه
نمايد. هدف از اين تحليل در اين تحقيق بيشتر در آينده را فراهم مي

رويکرد، تشريح و توضيح مفهوم و موارد استعمال رايج آن و 
عنوان مبنايي براي توسعه و تکامل هاي آن بهي ويژگيآشکارساز

  ).۱۷باشد (بيشتر مفهوم مي
 باشد:مرحله دارد که شامل مراحل زير مي ۷ رويکرد راجرز

  م موردنظرتعيين مفهو .۱
 مرتبط کاربردهاي و جايگزين شناسايي اصطالحات .۲
 مفهوم
نمونه) و (مجموعه و قلمروده و محدب نتخاو اتعيين  .۳

 هاآوري دادهمعمناسب جهت ج
 ممفهوي هايژگيوشناسايي  .۴
شناسايي منابع، پيشايندها و پيامدهاي مفهوم موردنظر  .۵

 در صورت امکان

                                                             
1. Katlin 
2. Chan 
3. Stotlend 

 شناسايي مفاهيم مرتبط با مفهوم موردنظر .۶
  )۲۰،۲۱(ز نيارت صوم در متناسب با مفهول مثان بيا .۷

  
 تعيين مفهوم موردنظر:

 با بايد قمحق ،شدهمشخص موردعالقه مفهوم شروع تبيين براي
 متون، اوليه بررسي. به مطالعه کند شروع پرستاري يک مفهوم

 ندتوامي محقق زيرا کند؛مي فراهم مبهم مفهوم يک مورد در بينشي
در اين مطالعه،  .کند کشف وجود دارد، مفهوم يک درباره که راآنچه 

 مفهوم عنوانبه اسکلروزيساميد در بيماران مبتال به مولتيپل
 قلب در اميد. )۲۱گرديد ( انتخاب وتحليلتجزيه جهت موردعالقه
  .)۱۰شود (مي قلمداد مراقبت از بخشي عنوانبه پرستاري

  اميد: کلي مفهوم
پذير اميد در فرهنگ آکسفورد، "خواستن تحقق آنچه امکان

عنوان و در فرهنگ و بستر، به )۱۰،۱۵( است" معنا شده است
. در مرور )۲۲( شده استخواهي رخ دهد" معني "احساس آنچه مي

مطالعات انجام شده، اميد توانايي باور داشتن به احساسي بهتر در 
مفيد است.  ،آينده تعريف شده که براي داشتن زندگي سالم

ه بدستيابي  باعث پاسخ به تهديد است که نوعي اميد ،همچنين
 اميد در تمام ابعاد زندگي ،شود. درواقعاي از اهداف ميمجموعه

را انگيزه فرد عنصري ضروري است و با نيروي نافذ خود  انسان،
ب کس نيروهاي تازه و هاي نوبتواند تجربهفرد کند تا تحريک مي

  ).۱۵ايد (نم
 ٣استوتلندو  ٢چان و ١كاتلينآثار به  اميد، هنظريفكري  بنايزير

ابي يتدس درموفقيت براي فرد انتظار اميد، ها آندر  كه رددگميبر
  .)۲۳( استشده تعريف  هدف به

اميد  شناسي،رواندر اميد  هنظريگذار بنياناشنايدر، نظر از
 سمت به هاييمسير توليد براي شدهظرفيت ادراکاز است  عبارت

ها. مسير در اين حركت براي شدهادراک هانگيزو  مطلوب فاهدا
. )۲۳( فاهدابه دستيابي براي  مثبتانتظار عني ياميد ، رويينازا

 در تنها كه نيستانفعالي  هيجان يک اميد نظريه اشنايدر، طبق
 است شناختي ينديآفر بلكه شود؛ پديدار تاريک زندگي هايلحظه

 کنندتالش مي خود فاهدا به رسيدنبراي  ،وسيله آنبه افراد كه
عنوان تجربه، عاطفه اميد را به )،۱۹۹۷( ٤کيلما و وويالينن .)۱۵،۲۳(

همچنين، در مطالعه مفهومي انجام شده  بيان کرده است. و نياز
شناختي اميد بر روي تغييرات روان ،٥)۱۹۹۹( توسط مورس و پترود

، ندکنتعريف ميعنوان خود تعالي و برتري بهرا اميد کرده و تمرکز 
اميد را بر اساس انتظار واقعي از آينده تعريف کرد.  ،٦که هرثدرحالي

4. Kylma, J., Vehvilainen-Julkunen, K 
5.Morse and Penrod 
6. Herth 
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گونه بيان طور ساده اين)، اميد را به۱۹۹۵و همکاران ( ١بونستون
خواب  از بيدار شدنعامل اساسي ايجاد انگيزه براي ، کنند که اميدمي

رغم شرايط و عليبه زندگي، جديد داشتن ديد  هنگام صبح و
اميد يک طبق اين تعريف، ست. مشکالت جسمي يا دردهاي روحي ا

شناختي دروني است روان فرآينديک  وحالت خوش بينانه از تفکر 
کنند تا يک ديد جديد و تالش مي وبرند که افراد آن را به کار مي

، اميد مفهومي ديناميک است درواقعمثبت براي آينده ايجاد کنند. 
  .)۱۰( که نگاهي رو به آينده دارد

 بين مفهوم مهمي است که در طيف ،يددر پرستاري نيز ام
بيماري تا بهبودي قرار دارد و اغلب فرآيندي رواني است که به افراد 

 ديد ،کند تا از مشکالت موجود فراتر رفته و نسبت به آيندهکمک مي
، اميد را )۱۹۷۱( ٢بي تراولدر اين راستا، . )۱۵( مثبت داشته باشند

ر کند. دپرستاري تعريف ميعنوان يک مؤلفه اصلي در عملکرد به
مدل وي، نقش پرستار کمک به بيماران جهت تجربه اميد و دوري 

بيان داشتند  نيز . کيلما و همکاران)۱۰( از نااميدي تعريف شده است
. در مطالعه )۲۴( که اميد هم براي بقا و هم براي مرگ مهم است

 ه استو همکاران، اميد بخشي از بهبودي بيماران تعريف شد ٣تاتون
اي در ايجاد اميد در بيماران و خانواده آنان و پرستاران نقش عمده

در تعريف اميد  ٤زگرالدتبا تمام تعاريف گفته شده، في. کنندايفا مي
دارد که معنا و اهميت اميد، به وضعيت زندگي و فلسفه اذعان مي

نشده  ارائهو تعريف واحدي از آن  وابسته است يفردي هر شخص
  ).۱۵( است

-ها مورد بيدر حوزه روانشناسي نيز، بحث درباره اميد سال
که ايده اميد از آغاز آفرينش آدمي وجود داشته توجهي بود. با اين

 اي چندان طوالنياست، بررسي علمي آن در زندگي انسان، پيشينه
  ).۲۳برد (ندارد و در دوران طفوليت به سر مي

هميت اميد در رغم اهمچنين در زمينه پرستاري نيز، علي
فهوم اسکلروزيس، اين مسالمتي و بهبودي بيماران مبتال به مولتيپل

خصوص کمتر مورد توجه بوده است و تعريف منسجمي براي آن به
-). بنابراين نياز به واضح۱۱در کشور ايران شناسايي نشده است (

اسکلروزيس وجود سازي مفهوم اميد در بيماران مبتال به مولتيپل
  دارد.

  
 مرتبط کاربردهاي و ٥جايگزين ناسايي اصطالحاتش

 مفهوم:
ت ه مشتركاــتند كــاهيمي هســايگزين مفــج هايواژه

ل ـليده ـبارد وـماز اي رهپاو در د ـنم موردنظر داربا مفهودي ياز

                                                             
1. Bunston, T 
2. Travelbee, J 
3. Tutton E 

ر اـه كـست باصلي ممكن م امفهوي به جا ،سميو ايي اوـابه محتـتش
در اين مطالعه،  ).۲۰تند (ـنيسم وـمفهد خو يقاًدقما ، افته باشندر

ضمن فرآيندهاي تحليل مشخص گرديد که مفهوم اميد با مفاهيمي 
مثل انتظار، اشتياق و آرزوي بهبودي پس از آسيب، باور و ايمان قابل 

  جايگزيني است.
نمونه) مناسب و (مجموعه و قلمروده و محدب نتخاو اتعيين 
 :هاآوري دادهجهت جمع
 ها،داده آوري جهت جمع مناسب) نمونه( قلمرو يک يندر تعي

 وهبالق قلمروهاي مربوط به مفهوم موردنظر، متون عميق بررسي يک
  .)۲۱کند (مي شناسايي را سالمت هايينهزم ساير و پرستاري در

  
  مرور مطالعات:

 Science اطالعاتيهاي هپايگا، هشوين پژدر امنابع تحليل 

Direct ،Springer ،Google Scholar ،PubMed ،Proquest ،
Magiran ،Iran medex ،SID ،Embase ،Scopus  وOvid  بودند

مولتيپل انتظار، ايمان، باور، آرزو، هاي مفهوم اميد، که از کليدواژه
، Nursing ،Hope concept ،Hope، wishي، پرستار، اسکلروزيس

belief ،faith ،expectation و Multiple Sclerosis از  استفاده با
معيار ورود گرديد.  در جستجو استفاده ANDو  ORعملگرهاي 

مطالعات، مقاالت علمي انگليسي و فارسي بدون محدوديت زماني 
هاي مورد نظر در عنوان و چکيده بوده و بودند که شامل کليدواژه

-اسکلروزيس و يا بيماريمفهوم اميد را در بيماران مبتال به مولتيپل
اشي از هاي ناسکلروزيس ازنظر عاليم و ناتوانيبه مولتيپل هاي شبيه

بررسي کرده بودند. معيارهاي خروج از  ،و پرستاري آنبيماري 
مطالعه شامل مطالعاتي بود که مواردي غير از مفهوم اميد را بررسي 

سي ربرور و مراز پس  ،متنرد مو ۵۲۵درمجموع از کرده بودند. 
واژه كه مشتمل بر رد مو ۱۷اري، تكرارد موف حذو ها آنخالصه 

-مبتال به مولتيپلمفهوم اميد در بيماران صلي مطالعه يعني ا
و  ناعنودر  اسکلروزيسمولتيپل هاي شبيهو بيماري اسکلروزيس

هاي آسيب نخاعي جايي که بيمارياز آن شدند.ب نتخاد، ابو چکيده
ت و س اساسکلروزيها شبيه به بيماري مولتيپلدر عاليم و ناتواني

م سازي مفهوتواند در واضحباشد، ميماهيت اين بيماري نيز مزمن مي
سازي هر چه بيشتر مطالعه، کمک کننده باشد. بنابراين جهت غني

از اين مطالعات نيز استفاده گرديد. جهت اطمينان از دسترسي به 
مطالعات کافي در اين زمينه، فرآيند جستجو در مقاطع زماني 

  انجام گرديد. مختلف و بارها

4. Fitzgerald 
5. Surrogated Terms 
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و استقرايي  ١ايمايهدرون تحليل ز، از جردر روش راكلي طور به
اساس  بر مقاله هر). ۱۹( گرددميده ستفااتحليل ر هكاان رابه عنو
 اي و مرتبط اصطالحات متن، اساس پيامدها، پيشايندها، ها،ويژگي

 کدگذاري روش .شدند کدگذاري نظري و عملي تعاريف و جايگزين
تمامي ، هشوين پژدر ا .شد انجام راجرز تکاملي روش از استفاده با

ين ويل عناذمناسب ارد موت و نكاو شد ه نداقت خودبه ت مقاال
پس از انتخاب مطالعات و  مورد مطالعه قرار گرفت. ،مفهوم اميد

، هر قسمتمفهوم اميد در ين ويل عناذمناسب ارد موت و نكاانتخاب 
ور غوطهها آن درند اتا محقق بتوگرديد ر مطالعه چندين باها داده
دن هم كرافراي بري كليدي هابرچسبت و نكاد و در نتيجه آن، شو

. پس از ددگراج ستخرم امفهواز هر جنبه رد مودر ضح ت واتوصيفا
ها مورد اتمام کدگذاري جهت اطمينان از اعتبار کدگذاري، داده

-طبقه شده تخراجهاي اسداده در مرحله بعد، .بازنگري قرار گرفت
ها، ويژگي کردن مشخص اي برايمايهتحليل درون از و شده بندي

اي خالصه ،۱ره شماول جددر  گرديد. استفاده پيامدها پيشايندها و
-مولتيپلم اميد را در بيماران مفهوي كه معنات مطالعاور مراز 

 ۲و جدول شماره ست ه اشد، آورده نداشتهدابردر اسکلروزيس
هاي شبيه که معناي اميد در بيماري مطالعاتاي از مرور خالصه

 اند، آورده شده است.را دربرداشته اسکلروزيسبيماري مولتيپل

  
  .نداشتهدابردر اسکلروزيسمولتيپلم اميد را در بيماران مفهوي كه معنات مطالعاور مراي از خالصه): ۱(ول جد

  پيامد پيشايند  ويژگي  عنوان مقاله  نويسندگان

Linda 

Morgante 

(2000) 

Hope in Multiple Sclerosis: 

A Nursing Perspective 
 (12) 

عنوان آينده، اميد به
هدف، حس ممکن بودن 

تعريف شده و انتظار 
است. متغيرهايي مثل 

عزت نفس، کنترل زندگي 
و ايمان در ارتباط با اميد 

  بيان شده است.

اميد، انتظاري است که 
به  توانداگر برانگيخته شود، مي

  دست آيد.

اميد، يک مکانيسم 
سازگاري با بيماري است. اميد 
-بهترين منبع براي زندگي مي

باشد. زماني که تفکر اميدوارانه 
شود يا مرگ انسان متوقف مي

الوقوع است، اميد، بيماران قريب
را جهت سازش در شرايط سخت 

  کند.کمک مي

Andy Soundy 

et al (2012) 

Understandin hope in 

patients with Multiple 

Sclerosis 
(25) 

تم اصلي اصلي  ۳
  شناسايي شد:

مقاومت و صبر، پذيرفتن 
-تشخيص بيماري و پيش

پذيرفتن بدتر آگهي آن، 
  شدن روند بيماري

شود. هدف باعث ايجاد اميد مي
هاي خارجي مانند اميد حمايت

به درمان، اعتقاد و ايمان، 
هاي مهم پيشرفت و ابقا جنبه

زندگي موجب ايجاد اميد شده 
و بيماران از طريق آن با 

  کنند.بيماري مقابله مي

اميد باعث ايجاد حس دوباره 
  شود.زندگي کردن مي

C.A. Young et 

al (2018) 

Hope in multiple sclerosis: 

qualitative analysis of 

concepts and domains (26) 

تم اصلي از اين مطالعه  ۳
  به دست آمد:

  عامل، هدف، گذرگاه

آرزوي آينده بهتر، انگيزه و 
فعاليت و بيان آينده مورد آرزو، 

  شود.يمباعث ايجاد اميد 

روند بهبودي اميد باعث تسريع 
  شود.مي

Sindia Madan 

et al (2014) 

The stress-buffering effects 

of hope on adjustment to 

multiple sclerosis (16) 

تأکيد نقش تفکر عاملي و 
 هايتفکر گذرگاه و شکل

  هامتفاوت آن
  

اميد باعث سازش با بيماري، 
رضايت از زندگي، کاهش 

  شود.افسردگي مي

Aghabagheri 

H et al (2012)  
The Efficacy of 

Mindfulness-Based 
 

شناخت درماني مبتني بر 
حضور ذهن، باعث افزايش 

  

                                                             
1. Thematic analysis 
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Cognitive Therapy Group 

on the Increase of 

Subjective Well-Being and 

Hope in Patients with 

Multiple Sclerosis  )۳(  

بهزيستي ذهني و اميد در 
-  به مولتيپلبيماران مبتال

 اسکلروزيس شد.

Pournorooz N 
et al (2017) 

Effects of Self care 

Training MS Patients’ 

Hope Rate by Group 

Discussion (27) 

 

آموزش خودمراقبتي باعث 
افزايش اميد در اين بيماران 

 گرديد.

  

Kalani N 

et al (2015) 

The Effect of Group Hope 

Therapy Integrated with 

Mobile Learning on Hope 

and Perceived Stress 

Levels in MS Patients (5) 

  

گروه درماني باعث افزايش اميد و 
کاهش استرس در بيماران مبتال 

  اسکلروزيس گرديد.به مولتيپل

Yangjun Liu 

(2017) 

A Hope-Based Group 

Therapy Program to 

Women with Multiple 

Sclerosis: Quality of Life 

(2) 

  

گروه درماني بر اساس اميد، 
باعث افزايش کيفيت زندگي، 

سالمتي روحي و جسمي در زنان 
اسکلروزيس مبتال به مولتيپل

  گرديد.

Abolghasemi 

A et al (2016) 

The effect of supportive-expressive 

therapy on hope And quality of life in 

with multiple sclerosis (13) 
 

درمان حمايتي، باعث افزايش 
 شود.اميد مي

اميد موجب بهبود کيفيت زندگي 
- بيماران مبتال به مولتيپل

  شود.اسکلروزيس مي

Abedini E et 

al (2016) 

Effectiveness of Group 

Therapy Based on Hope 

Approach on Hope and 

Depression in Women with 

Multiple Sclerosis. )۴(  

   

 رويکرد بر مبتني درماني گروه
 و اميد افزايش اميد، موجب

 به مبتال زنان افسردگي کاهش
  شود.اسکلروزيس ميمولتيپل

Anne-Gritli 

Wirth (۲۰۱۶) 

Utilized Resources of 

Hope, Orientation, and 

Inspiration 

in Life of Persons with 

Multiple Sclerosis and 

Their Association with Life 

Satisfaction, Adaptive 

Coping Strategies, and 

Spirituality (14) 

اعتقادات مذهبي از 
عوامل اصلي اميد شناخته 

  شد.

اعتقادات  منابع اميد شامل
مذهبي، خانواده و منابع ديگر 

  باشد.مي
هاي خارجي، اميد با حمايت

  يابد.بيماران افزايش مي

  

 
The Psychological 

Processes of Adaptation 
موارد مفهوم اميد شامل 

  زير است:
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Andy Soundy 

et al 

(2016) 

and Hope in Patients with 

Multiple Sclerosis: 
A Thematic Synthesis (28) 

اعتقاد به خدا و شفا 
يافتن، ديد مثبت نسبت 

به آينده ناشناخته. 
همچنين، بيماران اميد را 
آرزويي براي درمان و دور 
شدن از بيماري عنوان 

  کردند.

هاي خارجي و آرزوي حمايت
-درمان، منبعي از اميد مي

باشند. اعتقاد و مذهب باعث 
  شود.اميد مي ايجاد

سازگاري و تطابق اميد، باعث 
شود و جهت فرآيند تطابق مي

  الزم است.

 
  اند¬دربرداشته را اسکلروزيس¬مولتيپل شبيه هاي¬بيماري در اميد معناي که متون مرور از ياخالصه ):۲جدول (

نويسنده و 
  همکاران

  پيامد پيشايند  ويژگي  عنوان مقاله

Jari Kilma 

et al (1996) 

Hope and chronic 

illness: The meaning 

of hope and the ways 

of fostering hope 

experienced by 

chronically ill Finnish 

people (29) 

اميد، مفهوم چندبعدي است. اميد يعني زندگي، 
امکان بازيافتن سالمتي دوباره و تعادل روحي، 

اعتقاد و اعتماد به خدا، اعتماد به مردم و 
  اعتماد به امر مراقبت و درمان

دادن اطالعات درمورد بيماري، 
حمايت و مراقبت از طرف 

-خويشاوندان باعث ايجاد اميد مي

  شود.

اميد، موجب 
سالمتي دوباره و 

تعادل روحي 
  کند.ايجاد مي

Vibeke 

Lohne et al 

(2004) 

Hope during the first 

months after acute 

spinal cord injury (30) 

  اصلي: دوتم
  آينده تصوري از گذشته و

تعادل بين دوگانگي عاطفي دروني که در 
 و ارتباط با تجربه شجاعت و جرات/ترديد و صبر

  قراري است.تحمل/ بي
فرآيند اميد روند باالرونده و پايين رونده دارد و 

  کند.بين گذشته و آينده حرکت مي
عنوان انتظارات از آرزوها بيان شده که اميد به

عنوان و به توسط تجارب گذشته ساخته شده
  اي براي آينده توضيح داده شده است.حافظه

کنندگان از کلماتي مثل شرکت
آرزو، انتظار، پيشرفت، هدف، 
اعتقاد، قدرت، خواستن و فکر 

ها، احساس اميد کردن به خواسته
براي ادامه دادن و ... استفاده 

رسد که کردند که به نظر مي
گذشته و آينده را به هم ارتباط 

و به اميد انرژي و قدرت دهد مي
  دهد.مي

تعادل بين عواطف  کنندگانشرکت
مختلف و مغاير هم را اعالم کردند 

  شود.که باعث ايجاد اميد مي

  

Vibeke 

Lohne et al 

(2005) 

Patients’ experiences 

of hope and suffering 

during the first year 

following acute spinal 

cord injury(31) 

  اصلي: تم ۲
  اشتياق و آرزو

The Vicious Circle  نشان دهنده روند اميد)
  و تحمل رنج پس از بيماري)

درواقع اميد، تحمل رنج است. بيماران اميد 
صورت روزهاي بد و خوب که باال و خود را به

  پايين دارد بيان کردند.

تحمل رنج و گذر از آن باعث  
  شود.ايجاد اميد مي

  

  
عنوان مفهوم برآيندي است. اميد مفهوم اميد به

هاي سالمتي است. پرکاربرد و مهم در مراقبت
تحمل رنج در زمان آسيب موجب 

  شود.ايجاد اميد در فرد مي
جهت بهبود و 

ي در ترميم زندگ
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Elizabeth 
Tutton et al 

(2009) 

An exploration of 

hope as a concept for 

nursing 

(10) 

تمرکز اميد روي آينده و معني آن در ارتباط با 
فرد اتفاق  ها و حوادثي است که برايفعاليت

امل فرآيند شناختي جهت افتد. همچنين، شمي
معرفي اهداف يا احساسات فرد در مورد زندگي 

. باشدو چيزي که دوست دارد اتفاق بيفتد، مي
عنوان دستيابي به اهداف تعريف شده اميد به

  است. اميد، تحمل رنج زمان آسيب است.

هاي فراز و نشيب
آن و کشمکش 

مرگ، وجود اميد 
  الزامي است.

اميد، نقش مهمي 
در فرآيند 

بهبودي بيماران 
  دارد.

Andrew 

Soundy et 

al (2011) 

Patient’s expression of 

hope and illness 

narratives in three 

neurological 

conditions: a meta-

ethnography (32) 

يک (تم اصلي شامل دوگانگي، پارادوکس  ۳
هاي متفاوت به بيماري و تضاد همراه با پاسخ

  انتظار براي بهبودي) و برتري شناسايي گرديد.
    

  
در تعدادي از مطالعات فوق، پيشايندها و در تعدادي پيامدها و 

اکثر مطالعات براي مفهوم  در تعدادي هر دو آورده شده است. ولي در
ها، پيشايندها و پيامدهايي ذکر شده است و اين نشان اميد؛ ويژگي

-دهنده آن است که مفهوم اميد در بيماران مبتال به مولتيپل
هايي خاص دارد و در اثر يک سري پيشايندها اسکلروزيس، ويژگي

گردد و همه مطالعات ايجاد شده و منجر به پيامدهاي مثبت مي
اً در يبتقرباشد. ير مثبت اميد در اين بيماران ميتأثنشان دهنده 

  باشد.بيشتر مطالعات، وجود هدف در مفهوم موردنظر مشترک مي
  
  هايافته
 يپيامدهاو  پيشايندها ،هايژگيو ابتدا ،مطالعه از بخش ينا در

 هيددگر حطرم، نداگرفته ارتحليل قر و سيربر ردمو كه اميد ممفهو
است. دياگرام شماره  هكر شدذ نمونه لمثا و مرتبط مفاهيمس سپ و
اميد در بيماران مبتال به  ممفهو يپيامدهاو  پيشايندها ،هايژگيو ۱

  دهد.اسکلروزيس را نشان ميمولتيپل
-هاي مفهوم اميد در بيماران مبتال به مولتيپلويژگي

  اسکلروزيس:
ست كه ايل تحلم نجاالين مرحله اوم، مفهوي هايژگيوشناسايي 

. تجزيه و تحيل )۱۷( ددرــگيــر مــمنجم مفهواز  واقعيبه تعريف 
هاي مختلف، حاکي از آن مطالعات مرتبط و انواع تعاريف از جنبه

اسکلروزيس، است که مفهوم اميد در بيماران مبتال به مولتيپل
ندادهاي اين باشد. درومانند دياگرام درخت مي ١مفهومي برآيندي

                                                             
1. emerging 

-اجتماعي قرار مي-درخت، در دو بعد عوامل فردي و عوامل محيطي
باشد. درواقع، با استفاده از اين گيرد. محصول اين درخت، اميد مي
  يابد.دروندادها، اميد ايجاد و پرورش مي

-در اين مطالعه، مفهوم اميد در بيماران مبتال به مولتيپل
دستيابي به اهداف، تعادل بين اسکلروزيس، تحت عنوان برتري، 

 دوگانگي عاطفي و دروني و ديد مثبت نسبت به آينده تعيين گرديد.
  :٢برتري

عنوان برتري و تعالي در بيماري شناخته در اين مطالعه، اميد به
عنوان اميد متعالي شناخته شد شد که دو نوع است. يک نوع آن به

رد هويت آينده شود و فکه طبق آن، هويت فعلي بيمار حفظ مي
هاي بيرون از پذيرد. نوع دوم آن در ارتباط با ارزشمتفاوت را مي

  باشد.زندگي و در جهت نياز به بهبودي جسمي وي مي
اميد برتر درواقع، واکنش مثبت به بيماري است که نشان دهنده 

باشد. گشايش به سمت آينده همراه با احساس شادي و هيجان مي
يابد و همراه با عد از تروما و حوادث رشد مياميد برتر در شرايط ب

تغييرات مثبت به دنبال بيماري و نگريستن به آينده و آنچه که 
آيد. همچنين تواند هر روز به ارمغان آورد، به وجود ميزندگي مي

اميد برتر، در بيماراني که قادر به خود درماني و خودمراقبتي باشند، 
پذيرش بيماري و نگريستن به آينده از شود. اين بيماران، با ديده مي

هاي گذشته خود، سازش طريق حرکت به سمت رفتارها و هويت
  ).۳۲يابند (مي

2. transcendence 
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بيماراني که اميد برتر دارند، در جهت تغيير شرايط محيطي 
کنند. درواقع اميد برتر توسط بيماراني که شرايط فعلي اقدامي نمي

ود و اين بيماران آينده خود را شمي ارائهاند، و آينده خود را پذيرفته
 ).۳۲کنند (عنوان آينده غيرقابل کنترل، قبول و درک ميبه

  :٣دستيابي به اهداف
هاي مفهوم اميد، دستيابي به در اين مطالعه، يکي از ويژگي

اهداف تعريف شده است. اميد يک فرآيند شناختي جهت شناسايي 
چيزي که افراد اهداف است که شامل احساسات در مورد زندگي و 

). در نظريه اميد نيز، اهداف ۱۱باشد (دوست دارند اتفاق بيفتد، مي
منبع اصلي هيجان هستند. هيجان مثبت، ناشي از دستيابي به هدف 

که هيجان منفي، ناشي از يا تصور نزديک شدن به آن است. درحالي
شکست در دستيابي به هدف يا تصور دور شدن از آن است. طبق 

موفقيت براي فرد انتظار  ؛اميد ،٦استوتلندو  ٥چان و ٤اتلينكيه نظر
گذار بنيان اشنايدرنظر است. ازشده تعريف ف اهدابه دستيابي در 

 دهش ظرفيت ادراکاز  ؛است عبارتاميد  شناسي،رواندر اميد  هنظري
 دهش ادراک هانگيزو  مطلوب فاهدا سمت به هاييمسير توليد براي
 مثبتانتظار يعني اميد روي، اين ها. ازمسير در اين حركت براي

 ينديآفر اميد نظريه اشنايدر، . طبق)۲۳اهداف (به دستيابي براي 
 به ييابدستبراي  فعال صورتبه افرادتوسط آن،  كه است شناختي

خود را  راستا، فرد ابتدا اهدافدر اين  کنند.تالش مي خود فاهدا
د و سازهاي دستيابي به آن را مشخص ميکند، سپس راهتعيين مي

 كندمي حفظ مسير طول و درايجاد  آناجراي براي را الزم  هانگيز
)۱۵،۲۳(. 

  :٧تعادل بين دوگانگي عاطفي و دروني
ه هاي مفهوم اميد در بيماران مبتال بيکي ديگر از ويژگي 

اسکلروزيس، تعادل بين دوگانگي عاطفي و دروني تعريف مولتيپل
شده است. اميد در طيفي از اميد واقعي و نااميدي و ناتواني در 

شود. اميد درحالت تعادل اين طيف سازگاري با بيماري ايجاد مي
ردد. گعنوان عامل مثبت در اين بيماران بيان ميشود و بهتعريف مي

صورت آرزو و يا تصور بهبودي از بيماري، بيان را به اين بيماران، اميد
عنوان اميد ). حالت دوگانگي اميد در اين بيماران، هم به۲۹( کنندمي

-واقعي براي درمان و هم نااميدي براي بهبودي از بيماري بيان مي
شود. اين دوگانگي عاطفي همراه با حرکت به سمت ترميم خود و 

تسليم و شکست در مقابل بيماري است. برگشتن به حالت قبل و يا 
ها، خود را از لحاظ بيماران با حس واقعي اميد، در مقابل آشفتگي

کنند؛ ولي بيماران بدون اميد، عاليم عيني عاطفي ترميم مييعاطف

                                                             
3. achievement of goals 
4. Katlin 
5. Chan 

ها اغلب در مراحل اوليه کنند. اين واکنشمثل آشفتگي را تجربه مي
آشفتگي در جريان زندگي  سازگاري به دنبال بحران، از دست دادن يا

). بنابراين، ۳۲افتند و در همه شرايط، معمول هستند (فرد اتفاق مي
فرآيند اميد يک حرکت بين دوگانگي عاطفي دروني از نااميدي و 

عجزه قراري، ماستقالل، شجاعت و ترديد، دوستي و تنهايي، صبر و بي
ادي، پذيري، غرور و ننگ، ياس و شو فنا، قدرت دروني و آسيب
باشد. بيماران مبتال به مي هاي سختروياهاي خوشايند و واقعيت

-اسکلروزيس، روزهاي خوب و بد، باال و پايين را گزارش ميمولتيپل
حال  اسکلروزيس، درکنند. طبق مطالعات، بيماران مبتال به مولتيپل

  ).۳۰ايجاد و توسعه تعادل بين عواطف متفاوت و مغاير خود هستند (
  :٨به آينده ديد مثبت

ود. شصورت ديد مثبت به آينده، بيان مياميد در اين بيماران به
شود که براي بيماران مبتال به صورت تغييراتي بيان مياميد به
نظر اشنايدر،  طبق ).۲۸شود (اسکلروزيس، مثبت درک ميمولتيپل

س، اسکلروزياميد درک آينده است و اگر بيماران مبتال به مولتيپل
بتي نسبت به آينده داشته باشند، ممکن است در وضعيت ديد مث

  ).۵بهتري قرار گيرند و کيفيت زندگي متفاوتي داشته باشند (
پيشايندها و پيامدهاي مفهوم اميد در بيماران مبتال به 

  اسکلروزيس:مولتيپل
 عقوو بر و هستند تحليل تحت ممفهو يهازنياپيش ،پيشايندها

). مقدمات يا پيشايندها، حوادثي است ۱۹( ندارگذمي يرتأث ممفهو
 دپيشنها راجرز  ).۳۳که قبل از ايجاد مفهوم بايد وجود داشته باشند (

 يك يپيامدها و پيشايندها شناسايي به بايد نمتو ورمر كه كندمي
 کنندمي كمك ممفهو بيشتر شفافيت به دو هر ايرز ؛بيانجامد ممفهو

 ملاعو و فردي ملاعو صورتبهحاضر  مطالعه در پيشايندها). ۱۸(
  .شدند شناسايي اجتماعي -محيطي

اميد در وهله اول، امري فردي است که انسان با توجه به اهداف 
دهد و در وهله بعدي تحت و اعتقادات خاص خود آن را شکل مي

عوامل فردي، شامل ابعاد ير عوامل اجتماعي و محيطي است. تأث
هدف، اعتماد، عزت نفس،  ايمان و مذهب، نگرش، اشتياق و آرزو،

-باشد. در ميان اين ابعاد، به نظر ميتعادل روحي، صبر و تحمل مي
ل در کنار عوامرسد که بعد ايمان و هدف بزرگتر از بقيه ابعاد باشد. 

فردي، عوامل اجتماعي و محيطي نيز در رشد و تکامل اميد در انسان 
-يط، حمايتمفيد خواهد بود. اين عوامل، شامل تربيت فرد در مح

هاي حمايتي اجتماعي که هاي روحي و خانوادگي و وجود سيستم

6. Stotlend 
7. balancing between inner emotional dichotomies 
8. positive view of the future 
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-هم خيلي مهم است، مي اسکلروزيسمولتيپلدر بيماران مبتال به 
شوند که اميد در وجود انسان در زمان باشند. اين عوامل باعث مي

مناسب خود به مرحله بلوغ و تکامل برسد. درواقع، درخت اميد جهت 
اي و شخصي به اين عوامل ود، عالوه بر عوامل ريشهرشد و تکامل خ
نتايج مرور مطالعات در اين زمينه نيز نشان داد که نيز نياز دارد. 

عواملي مانند آموزش، گروه درماني، هنر درماني، دفاع از حقوق بيمار، 
هاي پرستاري مناسب، کفايت اجتماعي و احترام، مراقبت

ز هويت بيماري، داشتن استقالل هاي روحي و رواني، آگاهي احمايت
فردي، اشتياق و ديد مثبت فرد نسبت به زندگي باعث ايجاد اميد 

  شوند.مي
 پيامد ،بيايد ممفهو يك عقوو لنباد به رودمي رنتظاا كه ايهپديد

در اين مطالعه، اميد يک مکانيسم حمايتي  ).۱۸،۱۹( دشومي هناميد

توسط پرستاران، کمک بزرگي براي بيماران شناخته شد که درک آن 
کند. پيامدهاي اميد در بيماران مبتال به به آنان و بيماران مي

بعد جسمي و رواني قرار گرفت. در بعد  اسکلروزيس در دومولتيپل
رواني، اميد در اين بيماران، باعث افزايش سازگاري با بيماري، 

هش اافزايش انرژي، افزايش صبر و تحمل، بهبود کيفيت زندگي، ک
استرس و افسردگي، رضايت از زندگي، ايجاد حس زندگي دوباره و 

شود و يک منبع قدرت براي اين بيماران به حس خوب بودن، مي
رود. در بعد جسمي نيز، اميد باعث تقويت فرآيند بهبودي شمار مي

از بيماري، ارتقا سالمتي و مشارکت بيمار در امر درمان و مراقبت از 
 توانند اميد بيماراناران نيز با فهم مفهوم اميد ميشود. پرستخود مي

را ارزيابي کرده و با تقويت آن، باعث افزايش اميد و تقويت روند 
 ها شوند.درماني و بهبودي آن

  اسکلروزيسپلاميد در بيماران مبتال به مولتي ممفهو يپيامدهاو  پيشايندها ،هايژگيو ):۱دياگرام (
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-مفهوم اميد در بيماران مبتال به مولتيپل با مرتبط مفاهيم

  اسکلروزيس:
 تمطالعا تحليل نجريا در هشد شناسايي يهاواژه ترينيجرا

از ند دبو رتعبا ،شتنددا تنگاتنگ طتباار اميد با سي كهربر ردمو
صبر و تحمل در مقابل آسيب و  ايمان، داشتن هدف در زندگي و

  بيماري.
 باور يعني لغوي ايمان؛ تصديق، معناي خواجه طوسي، ديدگاه از

 اصيل رکن دو يا اساسي جز دو وي ايمان از نگاه در است، داشتن

). اين تعريف ۳۴شده است؛ يعني تصديق قلبي و اقرار زباني ( تشکيل
باشد، ولي از لحاظ ينشان دهنده ارتباط عميق ايمان با مفهوم اميد م

کند، چرا که در اميد نيازي به اقرار زباني تعريف قدري فرق مي
  نيست، ولي براي ايجاد اميد نياز به داشتن ايمان است.

 در معموالً واژه است. اين تعاريف گوناگوني داراي هدف مفهوم

 هاموقعيت در آن از و دارد فراواني ها كاربردهايانسان روزمره زندگي

 موقعيت يا يك حقيقت هدف، در .شوداستفاده مي شرايط مختلف و

 دارند افراد سعي كه است هاانسان وجود از خارج يا بيروني وضعيت

 و هاسليقه كه افرادرغم اينكنند. علي پيدا دست آن به تالش با
 خارجي هايمحرك كنند، اهداف،مي هدايت درون از را هاانگيزه

 سوق خود سمت به افراد را انساني، هايانگيزه تحريك با كه هستند

). هدف و اميد الزمه وجود همديگر هستند و مکمل ۳۵دهند (مي
باشند؛ چرا که جهت رسيدن به هدف، وجود اميد و از طرفي هم مي

  جهت ايجاد اميد، داشتن هدف در زندگي الزم است.
خويشتنداري در  معناي به صبر لغوي، شناسيريشه براساس

 جزع واژه با معنايي تقابل در ها و امور ناخوشايند است. صبرسختي

 و جزع از اين رو، به معني بازداشتن نفس از اظهار و گرفته قرار
). صبر و تحمل الزمه تشکيل و ۳۶است ( شده استعمال نيز تابيبي

گيري اميد است و جهت رشد و پرورش اميد، الزم و اساسي شکل
يد نيز باعث افزايش صبر و تحمل در فرد است و از طرفي خود ام

  شود.مي
  :)نمونه لمد( ممفهو با متناسب لمثا نبيا

هاي مهم مفهوم مورد مثال، منجر به مشخص نمودن ويژگي
-شود که اين امر به شفافيت، واضحمطالعه در بستر و زمينه اصلي مي

). در اينجا يک ۲۱انجامد (تر شدن و کاربرد موثرتر آن مفهوم مي
  ود.شاسکلروزيس آورده مياي واقعي از بيمار مبتال به مولتيپلنمونه

ساله  ۵داراي يک فرزند دختر  متأهلساله و  ۲۸خانم ف.ف زني 
اسکلروزيس در بخش مغز و اعصاب با تشخيص بيماري مولتيپل

باشند. پرستار در اولين ديدار با بيمار متوجه حالت بستري مي
شود. بيمار مضطرب و بي حوصله ميافسردگي و طردشدگي بيمار 

رسد و تمايلي به حرف زدن ندارد. پرستار با صبر و حوصله به نظر مي

خواهد در صورت تمايل کند و از وي ميکافي با بيمار صحبت مي
احساسات خود را مطرح کند. با درايت پرستار، بيمار شروع به بيان 

دخترش است و  کند که نگران خود وکند و اظهار مياحساسات مي
ترسد که ديگر چشمانش نتواند ببيند و اميدي به زنده ماندن و مي

گويد که ديگر قادر به راه رفتن نخواهد زندگي ندارد. همچنين مي
دارد که ديگر تحمل درد را ندارد و زندگي برايش بود. بيمار اظهار مي

معني شده و هيچ اشتياقي براي زندگي کردن ندارد. هدف و بيبي
دهد. پرستار شروع به هاي بيمار گوش ميپرستار به دقت به حرف

کند يکند و تصريح ماسکلروزيس ميتوضيح درباره بيماري مولتيپل
-که يک سري از عاليم موقتي هستند و يک سري عاليم را هم مي

ي هايها سازش پيدا کرد و ... . پرستار، مثالتوان کنترل کرد و با آن
اسکلروزيس دارند و اکنون با اميد به ي مولتيپلاز کساني که بيمار

آورد. پرستار از اعتقادات بيمار دهند به بيمار ميزندگي خود ادامه مي
کند از اين منبع نيز براي ايجاد اميد بيمار کند و سعي ميمي سؤال

شود. استفاده کند و باعث زنده شدن دوباره ايمان و اميد در وي مي
خواهد که بيشتر به مالقات خانواده بيمار ميهمچنين، پرستار از 

بيمار روند و با ابراز محبت و همدردي و تأکيد بر حمايت از بيمار 
باعث افزايش اميد و ايجاد هدف دوباره در بيمار شوند. همچنين 

هاي مالقات با منابع حمايتي اجتماعي مانند انجمن پرستار برنامه
حمايتي نيز در اين راستا استفاده  دهد تا از منابعاس را ترتيب ميام

شود و بيمار کند. پس از مدتي، عاليم اميد در بيمار زنده مي
کند و دوست دارد پيش خانواده درخواست واکر براي راه رفتن مي

-خود باشد و از پرستار سواالتي راجع به خودمراقبتي، داروها و... مي
  کند.کند و از اهداف خود صحبت مي

 دهديم حشر و دارد را زمال يهارمعيا تمامي، هنمون لمد ينا
 دعملكر الينفك ءجزو  كلي قبتامر يندآفر از بخشي اميد كه
دهد وجود اميد براي همچنين نشان مي .ستا رانپرستا قبتيامر

ادامه زندگي الزم و ضروري است و مکانيسمي براي افزايش سازگاري 
  با بيماري است.

دهد، مفهوم اميد در بيماران همانگونه که اين مثال نشان مي
 هايي تحت عنوان برتري،اسکلروزيس با ويژگيمبتال به مولتيپل

دستيابي به اهداف، تعادل بين دوگانگي عاطفي و دروني و ديد مثبت 
گردد و اين مفهوم برآيندي، پيشايندها نسبت به آينده مشخص مي

 ملاعو و فردي ملاعو صورتبهپيشايندها و پيامدهايي دارد. 
آيد، اميد گونه که از مثال برميباشد. همانمي اجتماعي -محيطي

يک مکانيسم حمايتي براي بيماران بوده و درک آن توسط پرستاران، 
کند. پيامدها نيز در بيماران کمک بزرگي به بيماران و پرستاران مي

-اسکلروزيس در دو بعد جسمي و رواني قرار ميمبتال به مولتيپل
ييد کننده نتايج مطالعه حاضر تأثال نشان دهنده و گيرند. اين م
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که ممکن است عوامل فرهنگي و اعتقادي، رغم اينباشد. عليمي
ير داشته باشد ولي تأثمحيطي و اجتماعي در تفسير مفهوم اميد 

تواند تا حدي در ها، پيشايندها و پيامدهاي مطالعه حاضر ميويژگي
  ود.ها و اعتقادات اثبات شتمامي فرهنگ

  
  بحث

مطالعه حاضر، گوياي آن است که مفهوم اميد در بيماران مبتال 
، باشد. در اين مطالعهاسکلروزيس مفهومي برآيندي ميبه مولتيپل

اسکلروزيس، تحت عنوان مفهوم اميد در بيماران مبتال به مولتيپل
برتري، دستيابي به اهداف، تعادل بين دوگانگي عاطفي و دروني و 

  بت به آينده تعيين گرديد.ديد مثبت نس
از است  عبارتاميد  د؛امي نظريه گذاربنيان ر،اشنايدازنظر 

 مطلوب فاهدا سمت به هاييمسير توليد براي شده ظرفيت ادراک
اميد روي، اين ها. ازمسير در اين حركت براي شده ادراک هانگيزو 

. اميد در فرهنگ )۲۳( فاهدابه  دستيابيبراي  مثبتانتظار يعني 
پذير است" معنا شده امکان که "خواستن تحقق آنچه نيز آکسفورد

-عنوان "احساس آنچه که ميو در فرهنگ وبستر، به )۱۰،۱۵( است
. در مرور مطالعات انجام شده، )۲۲( خواهي رخ دهد" معني شده است

 است تعريف شدهاميد توانايي باور داشتن به احساسي بهتر در آينده 
 هنظريفكري  بنايزير( ٣استوتلندو  ٢چان و ١كاتلينآثار  در). ۱۵(

ف اهدابه يابي تدسدر موفقيت براي فرد انتظار  ،اميدنيز  ،)اميد
بر روي تغييرات  ،٤)۱۹۹۹( . مورس و پترود)۲۳( استشده تعريف 

نوان خود تعالي و برتري عبهرا اميد کرده و شناختي اميد تمرکز روان
اميد را انتظار واقعي از آينده  ،٥که هرث، درحاليکنندتعريف مي
در تعاريف فوق بر دستيابي به هدف، ديد مثبت  .)۱۰( تعريف کرد

و سبه آينده و برتري تأکيد شده است که با نتايج مطالعه حاضر هم
  باشند.مي

Soundy  وBensonر بيماران ، در مطالعه خود مفهوم اميد د
اسکلروزيس را در سه بعد تحمل و مقاومت، پذيرش مبتال به مولتيپل

) که ۲۵بيماري و پذيرش بدتر شدن روند بيماري تعريف کردند (
صورت تحليل محتوا انجام اين مطالعه از طريق انجام مصاحبه و به

-کنندگان و فرهنگ آنان ميگرديده است. بنابراين شرايط شرکت
ج مطالعه تاثيرگذار باشد؛ درحالي که در مطالعه حاضر تواند در نتاي

  از روش تحليل مفهومي راجرز استفاده گرديده است.
، درمطالعه خود اميد را Smith و Soundy در اين راستا،

اي هعنوان دوگانگي عاطفي، پارادوکس (يک تضاد همراه با پاسخبه

                                                             
1. Katlin 
2. Chan 
3. Stotlend 

 برتري تعريفمتفاوت به بيماري و انتظار و اميد براي بهبودي) و 
تم اصلي در  ۳و همکاران، در مطالعه خود  Young) و ۳۲اند (کرده

؛ شامل اسکلروزيسارتباط با مفهوم اميد در بيماران مبتال به مولتيپل
). نتايج اين مطالعات تا ۲۶عامل، هدف، گذرگاه به دست آوردند (

  باشند.سو ميحدي با نتايج مطالعه حاضر هم
عنوان مفهوم همکاران نيز، اميد بهو  Tottunمطالعه در 

هاي سالمتي شناسايي گرديد. برآيندي، پرکاربرد و مهم در مراقبت
-طبق نتايج اين مطالعه، تمرکز اميد روي آينده و در ارتباط با فعاليت

افتد. در اين مطالعه، فرد اتفاق مي باشد که برايها و حوادثي مي
به اهداف و تحمل رنج و اميد شامل فرآيند شناختي جهت دستيابي 

). در اين مطالعه از روش ۱۰حمايت زمان آسيب تعريف شده است (
با استفاده از  ۲۰۰۸تا سال  ۱۹۹۰مرور متون و مطالعات از سال 

مطالعات محدود استفاده شده است. ويژگي دستيابي به هدف با 
  باشد.سو ميمطالعه حاضر هم

اميد را آرزويي براي ، بيماران Roskellو  Soundyدر مطالعه  
درمان و دور شدن از بيماري، اعتقاد به خدا، شفا يافتن و ديد مثبت 

). در اين مطالعه از روش ۲۸نسبت به آينده ناشناخته عنوان کردند (
که در مطالعه حاضر از روش متاسنتز استفاده گرديده است درحالي

ثبت يد متحليل مفهومي راجرز استفاده گرديده است. تم مربوط به د
  باشد.سو ميبه آينده با نتايج مطالعه حاضر هم

عنوان يک مفهوم چندبعدي دراکثر مطالعات انجام شده، اميد به
 رائهاشامل ابعاد مختلف تعريف شده و تعريف واحد و کاملي براي آن 

که در مطالعه حاضر، اين مفهوم يک مفهوم نشده است؛ درحالي
تي است و جهت ايجاد و رشد برآيندي تعريف شده که شبيه درخ

اميد در اين درخت، نياز به يک سري عواملي وجود دارد که اين 
باشند. اميد ايجاد شده از اين عوامل درواقع تغذيه کننده اميد مي

-طريق باعث ايجاد پيامدهاي مثبت در بيماران مبتال به مولتيپل
  خصوص پرستاران خواهد شد.ها بهناسکلروزيس و مراقبين آ

 باشد که برهاي مطالعه حاضر، بيانگر اين مهم ميديگر يافته
روزيس اسکلاساس پيشايندهايي، اميد در بيماران مبتال به مولتيپل

 ملاعو صورتبهحاضر  مطالعه در پيشايندهاکند. توسعه پيدا مي
اميد در وهله اول  .شدند شناسايي اجتماعي -محيطي ملاعو و فردي

ن با توجه به هدف و اعتقاد خاص خود آن امري فردي است که انسا
دهد و در وهله بعدي عوامل اجتماعي و محيطي است يمرا شکل 

عوامل فردي، شامل ابعاد ايمان و مذهب، دهد. که آن را شکل مي
نگرش، اشتياق و آرزو، هدف، اعتماد، عزت نفس، تعادل روحي، صبر 

4.Morse and Penrod 
5. Herth 
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اجتماعي و محيطي در کنار عوامل فردي، عوامل باشد. و تحمل مي
نيز در رشد و تکامل اميد در انسان مفيد خواهد بود. اين عوامل، 

هاي روحي و خانوادگي و وجود شامل تربيت فرد در محيط، حمايت
نتايج مرور مطالعات در اين باشند. هاي حمايتي اجتماعي ميسيستم

زمينه نيز نشان داد که عواملي مانند آموزش، گروه درماني، هنر 
هاي پرستاري مناسب، اني، دفاع از حقوق بيمار، احترام، مراقبتدرم

هاي روحي رواني، آگاهي از هويت بيماري، کفايت اجتماعي و حمايت
داشتن استقالل فردي، اشتياق و ديد مثبت فرد نسبت به زندگي، 

، Bensonو  Soundyشوند. در مطالعه باعث ايجاد اميد در فرد مي
ر بيماران شده و بيماران قادر بودند از طريق هدف باعث ايجاد اميد د

هاي خارجي مانند اميد به درمان، اعتقاد و ايمان، پيشرفت و حمايت
). درمطالعه ۲۵هاي مهم زندگي، با بيماري مقابله کنند (ابقا جنبه
Young  و همکاران، آرزوي آينده بهتر، انگيزه، فعاليت و بيان آينده

). در مطالعه ۲۶در بيماران عنوان گرديد ( مورد آرزو، باعث ايجاد اميد
پورنوروز و همکاران، آموزش خودمراقبتي باعث افزايش اميد در اين 

  ).۲۷بيماران شد (
، منابع اميد شامل اعتقادات مذهبي، خانواده Wilrthدر مطالعه  

هاي خارجي، اميد بيماران و منابع ديگر عنوان گرديد که با حمايت
از نتايج اين مطالعات در تعيين پيشايندهاي  ).۱۴يافت (افزايش 

  مفهوم استفاده گرديد.
هاي مطالعه حاضر نشان داد که، پيامدهاي مفهوم ديگر يافته

اي صورت پيامدهاسکلروزيس بهاميد در بيماران مبتال به مولتيپل
باشد. در بعد جسمي، اميد باعث مثبت در دو بعد جسمي و رواني مي

ي از بيماري، ارتقا سالمتي و مشارکت بيمار در تقويت فرآيند بهبود
شود. در بعد رواني، اميد باعث افزايش امر درمان و مراقبت از خود مي

سازگاري با بيماري، افزايش انرژي، افزايش صبر و تحمل، بهبود 
کيفيت زندگي، کاهش استرس و افسردگي، رضايت از زندگي، ايجاد 

شود و يک منبع قدرت يحس زندگي دوباره و حس خوب بودن، م
م توانند با فهگردد. پرستاران نيز ميبراي اين بيماران محسوب مي

مفهوم اميد و تقويت آن باعث افزايش اميد بيماران و تقويت روند 
عنوان مفهوم اصلي در مراقبت بيماران ها شوند و اميد را بهدرماني آن

گيرند. در نظر باسکلروزيس خصوص بيماران مبتال به مولتيپلخود به
و همکاران، اميد باعث سازش با  Madanدر اين راستا، در مطالعه 

). در مطالعه ۱۶بيماري، رضايت از زندگي و کاهش افسردگي گرديد (
کالني و همکاران، گروه درماني باعث افزايش اميد در بيماران مبتال 

اسکلروزيس و اميد نيز باعث کاهش استرس در اين به مولتيپل
و همکاران، اميد باعث  Soundy). در مطالعه ۵ران گرديد (بيما

عنوان جز ضروري جهت سازگاري و تطابق با بيماري گرديد و به
). از نتايج اين مطالعات در تعيين ۲۸فرآيند تطابق شناسايي گرديد (

  پيامدها استفاده گرديد.

-هاي اين مطالعه و مطالعات ديگر، ميدر کل، با توجه به يافته
دها و ها، پيشاينتوان چنين نتيجه گرفت که در نظر گرفتن ويژگي

پيامدهاي مشخص شده، به شناسايي بهتر مفهوم اميد در بيماران 
اسکلروزيس کمک خواهد نمود. همچنين آگاهي مبتال به مولتيپل

تواند منجر به ارتقا سالمت نسبت به اين مفهوم در اين بيماران، مي
 هاي پرستاري شود.ريزي بهتر مراقبتاين بيماران و برنامه

  
  گيرينتيجه

در مجموع، در مطالعه حاضر مفهوم اميد دربيماران مبتال به 
اسکلروزيس مفهومي برآيندي شناخته شد. در اين مطالعه، مولتيپل

اميد تحت عنوان برتري، دستيابي به اهداف، تعادل بين دوگانگي 
عاطفي و دروني و ديد مثبت نسبت به آينده تعيين گرديد که شبيه 
درخت بايستي پيشايندهايي باعث رشد اميد گردد که اين پيشايندها 

  شدند. شناسايي اجتماعي -حيطيم ملاعو و فردي ملاعوصورت به
در اين مطالعه، اميد يک مکانيسم حمايتي براي بيماران شناخته 
شد و درک آن توسط پرستاران، کمک بزرگي به بيماران و پرستاران 

بعد جسمي و رواني  کند. پيامدهاي اميد نيز در اين بيماران در دومي
  قرار گرفت.
سازي مفهوم اميد در ضحهاي اين مطالعه، قادر است با وايافته

ها ئوريها و تاسکلروزيس، به توسعه نظريهبيماران مبتال به مولتيپل
و حتي ساخت ابزارهاي مورد نياز کمک کند. همچنين با توجه به 

هاي پرستاري به اين مفهوم کمتر توجه شده است، که در مراقبتاين
ي پرستاران، عنوان راهنمايي براتواند بههاي اين مطالعه مييافته

مربيان و دانشجويان باشد تا بتوانند در امر مراقبت از بيمار، به اين 
هاي خود ها و آموزشدر مرکز مراقبت مفهوم مهم توجه کرده و آن را

قرار دهند. پرستاران نيز با فهم مفهوم اميد باعث افزايش اين حس 
ماران د بيتوانند با تقويت آن، باعث افزايش اميدر بيماران شده و مي

  ها شوند.و تقويت روند درماني آن
هاي اين مطالعه، عدم دسترسي الزم به ذکر است از محدوديت

کامل به تمامي مقاالت و متون و کمبود مطالعات در اين زمينه 
ي سازتواند منجر به عدم روشنخصوص در کشور ايران بود که ميبه

ات در اين زمينه کامل اين مفهوم گردد. با توجه به کمبود مطالع
خصوص در کشور ايران، اين مطالعه ابتدا با استفاده از الگوي به

 که مفهوم اميدتحليل مفهومي راجز انجام گرديد، لذا با توجه به اين
گردد تحليل مفهوم با باشد؛ توصيه مياز فرهنگ نيز مي متأثر

توان ب استفاده از الگوي هيبريد در بافت و فرهنگ ايران انجام گردد تا
-تري از اين مفهوم از ديد بيماران مبتال به مولتيپلبه تعريف دقيق

  اسکلروزيس و پرستاران رسيد.
  

  تقدير و تشکر
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-راقبتم تحقيقات مرکزاين مقاله نتيجه طرح تحقيقاتي مصوب 
 ومعل دانشگاه مامايي و پرستاري دانشکده مامايي، و پرستاري هاي

و کد  45667-160-3-۹۸طرح  با کد ايران تهران، تهران، پزشکي
 ۱۵/۱۱/۱۳۹۸مورخ  IR.TUMS.FNM.REC.1398.183اخالق 

باشد. نويسندگان اين مقاله، مراتب سپاس خود را از معاونت مي
 ايهمراقبت تحقيقات مرکزو  تهران پزشکي علوم پژوهشي دانشگاه

  دارند.اين دانشگاه اعالم مي مامايي و پرستاري
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METHOD 
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Abstract 
Background & Aims: Hope is one of the psychological needs of the human being that is also very 
important in nursing. Studies also show that nurses play an important role in generating hope because 
of their many interactions with patients. This concept remains almost obscure in nursing, especially in 
patients with Multiple Sclerosis (MS). Understanding this concept as much as possible can help nurses 
provide nursing care. So, this study was conducted to analyze the concept of hope in MS patients using 
Rodgers' evolutionary method. 
Materials & Methods: This study was done with Rodgers’ evolutionary method. In the literature review, 
databases of Science Direct, Springer, PubMed, Google Scholar, ProQuest, Magiran, Iran medex, SID, 
Embase, Scopus, and Ovid were searched with terms of Nursing Hope concept', Hope, Wish, Belief, 
Faith, Expectation and Multiple Sclerosis without time limitation. Overall, 17 studies were selected. The 
text of the selected articles was analyzed by thematic and inductive methods. 
Results: In this study, the attributes of this concept were defined as transcendence, achievement of goals, 
balancing between inner emotional dichotomies, and a positive view of the future. The antecedents of 
this concept were identified in two dimensions: individual factors and environmental-social factors and 
their consequences in both physical and psychological dimensions. 
Conclusion: The findings of this study can help develop theories and even build the needed tools by 
clarifying the concept of hope in patients with MS.  
Keywords: Hope, Multiple Sclerosis, Rodgers’ evolutionary method 
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