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 چكیده

های متعددی بر سالمت باروری افراد تاثیر منفی بگذارد. تواند از راه( میMSاسکلروزیس )مولتیپل هدف:

 MSکند، روند رو به رشد مبتالیان به ویژه در کشور ما را دو چندان میآنچه اهمیت توجه به این بیماری به

های باروری خود الیتساله، زنانی که در اوج فع 02تا  02های اخیر است. در این میان، غالباً زنان خصوص در سالبه

های سالمت باروری شوند. از آنجایی که مطالعات انجام شده در کشور ما به نگرانیقرار دارند، درگیر این بیماری می

اند و ها نپرداخته، استفاده از تجارب آنها و نظرات متخصصین در ارائه مداخله مبتنی بر این نگرانیMSزنان مبتال به 

های کّمی قابل ارزیابی نیستند، این زنان مبتنی بر فرهنگ و زمینه بوده و تنها با پژوهش های عمیقچون نگرانی

انجام مطالعه جامعی که با رویکرد کیفی به موارد فوق بپردازد و در نهایت با یک مطالعه کمّی مداخالت پیشنهادی را 

 رسد.ارزیابی کند، ضروری به نظر می

ای بود که در سه مرحله اجرا شد. در مرحله ترکیبی چندمرحله پژوهش حاضر یک مطالعه روش پژوهش:

ساختارمند صورت گرفت. های عمیق نیمهشوهر مصاحبه 0و  MSزن مبتال به  20اول طی یک مطالعه کیفی، با 

های این مرحله با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا و به روش گرانهایم و الندمن مورد تجزیه و تحلیل قرار داده

ای با حضور شش تن از متخصصین ی مناسب، جلسهدوم مطالعه جهت طراحی مداخله رفتند. سپس در مرحلهگ

بودند،  MSهای مختلف حوزه سالمت دارای سابقه ارائه خدمت به زنان مبتال به مند و با تجربه که در زمینهعالقه

های زنان به روش گروه اسمی و نگرانیهای کشف شده از بخش کیفی مطالعه، مایهتشکیل و با توجه به درون

بندی شد. سپس در ارتباط با اولویت طرح شده، مروری بر متون موجود انجام و مداخله برحسب اهمیت اولویت

طراحی شده، یک کارآزمایی بالینی  یمناسب طراحی گردید. در مرحله سوم مطالعه جهت تعیین تاثیر مداخله

 نفر در گروه کنترل( انجام شد. 63نفر در گروه مداخله و  63) MSزن مبتال به  20تصادفی بر روی 

های بخش کیفی به منظور تبیین های حاصل از مصاحبهدر مرحله اول مطالعه، تحلیل محتوای دادهها: یافته

 پذیری روانی، تهدید قدرتمایه اصلی: آسیبگیری پنج درونبه شکل MSهای سالمت باروری زنان مبتال به نگرانی

باروری، رضایت زناشویی نامطلوب، محدودیت در روش پیشگیری از بارداری و رعب اجتماعی منجر شد. در مرحله 

دارترین نگرانی برای طراحی مداخله تعیین های جنسی به عنوان مهمترین و اولویتاندیشی، نگرانیدوم، در جلسه هم

ای، زوجی، مبتنی بر های موجود در این زمینه در ایران و سایر کشورها، مداخله مشاورهو برنامهمداخالت شد. با مرور 

ماهه و با هدف بهبود عملکرد و رضایت جنسی زنان  6و  0جلسه، با دوره پیگیری  0، طی حداقل BETTERمدل 

فی، بیانگر تفاوت آماری معناداری طراحی گردید. در مرحله سوم مطالعه نتایج کارآزمایی بالینی تصادMS مبتال به 

(، اما بین میانگین مقیاس >222/2pبین میانگین شاخص عملکرد جنسی زنان در دو گروه مداخله و کنترل بود )

 (.=23/2pآماری معناداری مشاهده نشد ) رضایت جنسی زنان گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل اختالف

در پنج حیطه قرار  MSهای سالمت باروری زنان مبتال به ن مطالعه، نگرانیهای ایبراساس یافته گیری:نتیجه

تواند افزایش معناداری در عملکرد می BETTERزوجی مبتنی بر مدل  گیرند که در حیطه جنسی، مشاورهمی

وه بر شود عالتوصیه می MSجنسی این زنان ایجاد کند. با این وجود برای بهبود رضایت جنسی بیماران مبتال به 

و در حجم نمونه باالتر مورد توجه بیشتری  Multidisciplinary و Psychosocialمداخالت پژوهش حاضر، مداخالت 

 قرار گیرند. 

 BETTERاسکلروزیس؛ نگرانی؛ سالمت باروری؛ مداخله؛ مشاوره جنسی؛ مدل مولتیپل ها:کلیدواژه
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Reproductive health concerns in women with Multiple Sclerosis: Designing and 

implenting an intervention 

Aim: Multiple sclerosis (MS) can have a negative effect on people’s reproductive health in 

many ways. What makes this disease important, especially in our country, is the increasing prevalence 

of MS, especially in recent years. Meanwhile, often 20 to 40 years old women, who are at the peak of 

their reproductive activities, are affected by this disease. Studies in Iran have not addressed the 

reproductive health concerns of women with MS, nor have used their experiences and expert opinions 

to provide intervention based on these concerns. Moreover, the deep concerns of women with MS are 

based on culture and context in which they live, and such issues cannot solely be thoroughly 

examined by quantitative studies. Therefore, a comprehensive study with qualitative approach is 

needed to address the above mentioned issues and ultimately, evaluate the proposed interventions in a 

quantitative study. 

Methods: The present study was a multistage mixed methods study in three stages. In the first 

stage, through a qualitative study, semi-structured interviews were conducted with 12 women with 

MS and 4 husbands. The data gathered from this stage were analyzed by content analysis approach 

using Graneheim and Lundman method. In the second stage of the study to design an appropriate 

intervention, a meeting was held with six experts who had an extensive experience in working with 

women with MS in various health care settings. Women's concerns were then prioritized according to 

the nominal group technique taking into account the findings of the qualitative stage. Then, in relation 

to the proposed priority, an overview of the literature was made and appropriate intervention was 

designed. In the third stage, a randomized clinical trial was conducted on 72 women with MS (36 

women in the intervention group and 36 in the control group) to determine the effects of the 

intervention. 

Results: In the first stage, the content analysis of the qualitative data that aimed to explain the 

reproductive health concerns of women with MS, led to the formation of five main themes including; 

psychological vulnerability, threatened fertility ability, undesirable marital satisfaction, limitation in 

contraceptive methods, and social fear. In the second stage, sexual concern was identified as the most 

important and priority concern for designing an intervention, in a consensus meeting. By reviewing 

the related interventions and programs in Iran and other countries, BETTER-based couple counseling 

for at least 4 sessions was considered with a follow-up in 2 and 3 months to improve the sexual 

function and satisfaction of women with MS. In the third stage, the results of a randomized clinical 

trial indicated a statistically significant difference between the means of female sexual function index 

of the intervention and control groups (p<0.001). However, no significant difference was observed 

between the mean of female sexual satisfaction scale among the women in the intervention group 

compared to the control group (p = 0.06).  

Conclusion: According to the study, the reproductive health concerns in women with MS can 

be into five areas. In the sexual area, the BETTER-based couple counseling can significantly increase 

the sexual function of women with MS. However, in order to improve the sexual satisfaction of MS 

patients, in addition to interventions of the present study, psychosocial and multidisciplinary 

interventions and a larger sample size should also be considered. 

Keywords: Multiple Sclerosis; concern; reproductive health; intervention; sexual counseling; 

BETTER model 

 


