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 چكيده 
 نیعمدتاً در سن MS. هستند (MS) سیاسکلروز پلیمبتال به مالت رانیو حدود شصت هزار نفر در ا اینفر در سراسر دن ونیلیم میاز دو و ن شیب :مقدمه
 دادنبزرگساالن است، سرعت از دست  یبرا تیفعال یاصل یها اشتغال از حوزه که نیرغم ا یعل. دینما یبروز م( یدوم و سوم زندگ ی دهه)اشتغال 

 یجامع یبند جمع. دهند یم شغل خود را از دست MSحدود دو سوم افراد دچار  ،یماریب صیپس از تشخ. باال است اریبس MSبه  انیشغل در مبتال
 .است ازیمورد ن ن،یمداخالت توسط متخصص یطراح یبرا نیشیمطالعات پ جیاز نتا

در خصوص عوامل مؤثر بر از دست دادن شغل در افراد مبتال به  یو کم یفیمقاالت ک افتنی یبرا یپژوهش مرور کیمطالعه  نیا :ها مواد و روش
، Web of knowledge ،Web of science ،Google scholar ،Medline،Science direct یها گاهیاست، جستجو در پا سیاسکلروز پلیمالت

Ebsco ،SIDS ،Magiran،Medlib  یسیانگل ای یفارس یها به زبان 3142تا  4891 یها سال یشده ط مقاله چاپ 32 تیصورت گرفت و در نها 
 .شد افتی

 یبند دسته یطیعوامل مربوط به فرد و عوامل مح ،یماریعوامل مربوط به ب ک،یعوامل دموگراف ی تهدس 1در  MSثر بر اشتغال در ؤعوامل م :ها یافته
 .دیگرد

عوامل مؤثر  نیتر مهم یو مشکالت جسمان یشناخت یناتوان ،یخستگ. شوند یم MSسبب از دست دادن شغل در افراد  یعوامل مختلف :گيری  نتيجه
در مطالعات حاصل شده است،  یمتفاوت جینتاگاهی اوقات  یو مکان یاجتماع ،یفرهنگ یها تفاوت لیبه دل. اند بر از دست دادن شغل برشمرده شده

و  یاخذ مداخالت درمان یمختلف برا یو مکان یاجتماع -یفرهنگ طیعوامل از دست دادن شغل در شرا ییجهت شناسا شتر،یب تبه مطالعا نیبنابرا
 .باشد یم ازیمناسب، ن یا حرفه یتوانبخش

مشکالت  ،یمشکالت فرد ،یماریعوامل از دست دادن شغل، مشکالت مربوط به ب ،یکاریترک کردن شغل، ب س،یاسکلروز پلیمالت :ها کليد واژه
 یفرهنگ -یکار، مشکالت اجتماع طیمح
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 مقدمه
 بیمارییک   (Multiple sclerosis)مالتیپل اسکلروزیس 
و ، التهابی رونده شیپ ،ایمنیسیستم مزمن نورولوژیکی 

های سیستم  است که از طریق تخریب غالف  کننده ناتوان
 ندر جها MSشیوع  .(2 -1) شود مرکزی ایجاد می عصبی

 ونیلیم مین و دو حدود و باشد یم 111111 هردر  222تا  45
 یآمار رانیا در برند یم رنج MS یماریب از ایدن سراسر در نفر

 یول ندارد ودوج ها استان ی همهاز تعداد افراد مبتال در  یرسم
 22/45 تا 2/4 رانیا در MS وعیش یمرور ی مطالعه اساس بر
های   ترین علت ناتوانی شایع MS .(4) است نفر 111111 هر در

تغییرات  و (6) فیزیکی، روانی و شناختی در سنین اشتغال است
 ،(مادر و پدر مسر،ه)ای در نقش فرد در خانواده  عمده
در این  ،کند یم جادیا فرد یشغل نقش و یاجتماع یها  نقش

دلیل درآمد اقتصادی حاصل از آن و  میان نقش شغلی به
ای برخوردار  سهمی که در مولد بودن فرد دارد، از اهمیت ویژه

ی دوم و سوم  در دهه غالباً MSتشخیص بیماری . (4) است
ای از زندگی  همزمان با دوره باًیتقرافتد که  زندگی اتفاق می

شغل  افتنی یبرایا در جستجو  است که فرد شاغل است و 
، قادر به حفظ MSبیماران  درصد 21تا  41 حدود. باشد می

م، یص و بروز عالبعد از تشخی غالباً باشند و شغل خود نمی
های الزم برای حفظ شغل را از دست  تدریج پیش زمینه به

و  (11)کانادا  ،(11) مطالعاتی که در آمریکا .(9 ،2)دهند  می
انجام شده است، حاکی از فشار اقتصادی بر  (12) انگلیس

افراد . باشد می MSدنبال بیماری  فرد، خانواده و جامعه به
دلیل از دست دادن شغل، فرصت ارتقا و حفظ  به MSمبتال به 

شان مختل  دهند، ارتباط اجتماعی عزت نفس را از دست می
 .(12 ،2)گردد  شان خدشه دار می شود و هویت فردی می

در موضوع  MSجا که درصد باالیی از افراد مبتال به  از آن
ه مهم از دست دادن شغل خود مواجه هستند و ألاشتغال با مس

ناسبی بر کیفیت زندگی و سطح رضایت از این عامل اثرات نام
 های ب اخیر توجه ویژه یها سال، در گذارد یم ها آنزندگی 

 شده افرادعملکردی این  یها تیمحدودمشکالت شغلی و 
به بررسی عوامل مرتبط با نوع بیماری و  غالباًو  است

اما  اند پرداخته MSمتعاقب آن در اشتغال افراد  یها تیمحدود
تأثیر عوامل مختلف  عتوجه کمتری به بررسی جامدر مطالعات 

وانع شخصیتی و موانع اجتماعی بر م ،از جمله موانع محیط کار
 ردیک مطالعه مروری . شده است MSاشتغال افراد مبتال به 

مربوط به  مشکالت با رابطه در موجود منابع یبررس به ،2111
 اختهپرد MS به مبتال افراد بیماری و مشکالت محیط کار در

رفتاری را  -شخصیتی یها یژگیونقش عوامل اجتماعی و  و
 به مربوطشغلی  تمشکال یبررس آن هدف در نظر نگرفت و

 در این تحقیق .بود کار طیمح یها یژگیوی و ماریب میعال
عنوان  به یشناخت اختالالت و یحرکت یناتوان ،یخستگ
 شناخته شدند MS به مبتال افراد در یکاریبعلل  نیتر مهم

 مشکالتاثر  یبررس بهفقط  رگید یمرور ی یک مطالعه. (2)
پرداخته  MS افراد در اشتغال تیوضع بر یکیزیف و یشناخت

 ،یبدن قدرت که نیازمند ییها شغلاست و در این مقاله، در 
 ازاحتمال  ،ی هستنددست یها مهارت و مکرر یها ییجا هجاب

 ریغ یلشغ ی برنامه مردان رد بیشتر بود، شغل دادن دست
 دادن دست از عامل یکیزیف قدرت به ازین زنان در و منعطف

از دست دادن  عامل نیتر مهم عنوان هب یخستگ و بودند شغل
با هدف  ،در تحقیق مروری حاضر لذا ؛(19) شغل شناخته شد

بررسی جامع از همه عوامل مؤثر بر از دست دادن شغل در 
 دوط به فرمرب تزمینه مشکالت مربوط به بیماری، مشکال

 و( شخصیتی رفتاری یها یژگیودموگرافیکی و  یها یژگیو)
جهت  محیطی شامل محیط کار و جامعه به مشکالت

آوری اطالعات الزم برای متخصصین سالمت و  جمع
ای برای افزایش مشارکت شغلی افراد مبتال  توانبخشی حرفه

 .، پرداخته شده استMSبه 
 

 ها مواد و روش
مقاالت چاپ شده و مرتبط با عوامل  ،یورمر ی مطالعه نیدر ا

 یو کم یفیک یها با روش MSمؤثر بر اشتغال در افراد مبتال به 
 Web ofزبان یسیانگل و  یفارس یاطالعات یها گاهیدر پا

knowledge ،Web of science ،Google Scholar ،

Pubmed ،Science direct ،EBSCO ،SIDS ،
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Magiran  مورد جستجو قرار  ها آندر و مرور منابع لیست شده
های مورد استفاده برای جستجو به زبان  کلید واژه. گرفتند

 سمالتیپل اسکلروزی: فارسی و انگلیسی عبارت بودند از
(Multiple sclerosis)، یکاریب (Unemployment)  و

 .(loss Jobو  Employment loss) از دست دادن شغل
 شامل رودو معیار های و مقاالت یبررس یها شاخص

 ق،یتحق مورد هألمس با آمده دست به مقاالت بودن مرتبط
 عوامل و MS به مبتال افراد اشتغال با مرتبط گرید یعبارت به
 ،یمرور مطالعات غالب در افراد نیا در شغل دادن دست از
 شده چاپ یسیانگل ای یفارس زبان به که بود یکم و یفیک

 :نابع بایدچنین جهت محدود کردن مرور م باشند، هم

 .باشند MSگروه هدف در مقاله افراد مبتال به . 1

سال  64تا  21یعنی  سن افراد مورد مطالعه، سن اشتغال . 2
 .(15)باشد 
 .چاپ شده باشد( 2112تا  1925بین )در سی سال اخیر . 2
 

 باشد یمی مروری توصیفی  با توجه به نوع مقاله که مقاله
در نتیجه کیفیت مقاالت استفاده شده، مورد سنجش قرار 

مند در  از جست و جوی پیشرفته و هدف پس .نگرفته است
یافت شد که پس از  منابع در دسترس، شصت و نه مقاله 

مقاله فاقد معیارهای ورود به مطالعه بودند  22ی عناوین، بررس
مانده مورد  ی باقی مقاله 56ی  چکیده. و کنار گذاشته شدند

بررسی و مطالعه قرار گرفت، اکثر مقاالت به بررسی 

یا کیفیت زندگی وابسته به   MSهای ناشی از بیماری  هزینه
مقاله  22 تنهاپرداخته بودند و  MSسالمت در مبتالیان به 

این مقاالت شامل . مطابق با معیارهای ورود به مطالعه بودند
یک  ی مروری،  سه مقاله ،ی مروری سیستماتیک یک مقاله 

ی کیفی، چهارده مطالعه به روش مقطعی، سه مطالعه به  مقاله
 .ی کارآزمایی بالینی هستند مقاله کی وروش طولی 

 

 ها یافته
در رابطه با عوامل مؤثر بر از مقاله  کی ودر این مطالعه بیست 

، مورد بررسی و مطالعه MSبه  دست دادن شغل افراد مبتال
 1 جدول در بررسی شده مقاالت ی خالصه .قرار گرفتند

  .است شده مهیضم

 افراد در شغل دادن دست از بر مؤثر عوامل یکل طور به
 :دارند قرار  ریز ی نهیزم چهار در MS به مبتال

  یکیدموگراف عوامل به مربوط مطالعات .1
 MS یماریب به وابسته عوامل به مربوط مطالعات .2

 رفتاری -شخصیتی عوامل به مربوط مطالعات .2
 -یطیمح مشکالت با مرتبط عوامل به مربوط مطالعات. 5

 یاجتماع
نتایج حاصل از مطالعات پیشین در رابطه با عوامل از دست 

 .شان داده شده استن 2ادن شغل در جدول د

 

 MSدر عوامل از دست دادن شغل در افراد  نيشيمطالعات پ جینتا .0جدول 

 نتيجه هدف مطالعه نوع مطالعه سال/نویسنده

Schiavolin/ 

2013(2) 
 MSبررسی مشکالت اشتغال در بیماران  مقاله 39 ،مروری

در افراد ی بیکاری  جادکنندهیاترین عوامل  خستگی، ناتوانی حرکتی و اختالالت شناختی را مهم

تر و اعتبار  ، با سطح تحصیالت پایینتر مسنافراد  غالباًدانند و افراد بیکار را  می MSمبتال به 

 .یافتند  تر کاری ضعیف

Ruet/ 
2013(21) 

 نفر 95طولی، 
بررسی طولی ارتباط مشکالت شناختی، کیفیت 

 MSسالمت زندگی با وضعیت شغلی بیماران 

 MSبرای افزایش بیکاری افراد مبتال به   بیماری تر ییابتدابروز مشکالت شناختی در مراحل 

 .خطرناک است

Sweetland/ 

2012(31) 

 

 

مروری سیستماتیک، 

 مقاله 98

ی و ا حرفهی بخش توانبررسی مروری وضعیت 

 MSی آن در بیماران ازهاین

مشکالت محیط کار  عوامل مربوط به بیماری مثل عالئم بیماری، دوره و سیر بیماری و عوامل محیطی شامل

و جنس  و الزامات شغلی( دسترسی به محل کار، دسترسی به سرویس بهداشتی، توانایی جابجایی در محیط)

 .باشند زن مانع داشتن شغل می

Julian/ 

2008(3) 

 نفر 9997مقطعی، 

 

شناسایی عوامل مربوط به بیمار و بیماری در از 

 MSدست دادن شغل در افراد 

 یطوالنی بیماری، سطوح باالتر ناتوانی، عالئم  رونده شیپی  ماری شامل دورهعالئم مربوط به بی

، مشکالت حرکتی، کارکرد دستی مختل و خستگی، عالوه بر مشکالت شناختی عامل مدت

 .باشند می MSیافتن شغل و بیکاری افراد مبتال به  ناتوانی در 
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Roessler/ 

2001(33) 
 نفر 428مقطعی،

ی در شناخت عوامل شبخ توانشناسایی سهم 

مربوط به بیماری در  عالئمدموگرافیک، روانی و 

 از دست دادن شغل

های شناختی بیشتر و  ، محدودیتتر یطوالنو  تر مقاومعالئم بیماری  ،تحصیالت دانشگاهی کمتر

 .یافتند  فیزیولوژیکی شدیدتر را برای به دست آوردن شغل کمتر عالئم

Philips/ 

2006(31) 
 نفر 479طولی، 

ی اشتغال  ی ادامه ی کنندهنیب شیپشناسایی عوامل 

 MSبیماران 

ی غذایی بر ها وعدهورزش، ارتباط با دوستان و فراهم کردن  ازجملهی ارتقاء سالمت رفتارها

 .بر حفظ شغل اثر مثبت دارد مدت یطوالنسالمت فرد مؤثر است و در 

Pompeii/ 

2005(48) 

 

 مقاله 49مروری، 

ه عوامل فیزیکی و شناختی مؤثر بررسی مقاالتی ک

قرار  پژوهش موردی شغلی را ها ییتوانادر 

 .اند داده

ی ندارند، زمان بیشتری قادر به حفظ نیب شیپشرایط قابل  نکهیا بااز نوع عود و بهبودی  MSافراد مبتال به 

به قدرت بدنی،  هایی با نیاز احتمال از دست دادن شغل در افراد با شغل طور نیهمباشند و  شغل خود می

ی شغلی غیر منعطف  ی در مردان برنامهلک طور بهی دستی، باالتر است و ها مهارتهای مکرر و  جابجایی

 .استعامل از دست دادن شغل  نیتر مهمو در زنان نیاز به قدرت فیزیکی 

Zheltoukhova/ 

2011(47) 
 - مروری

دیزآرتری،  ی دستی ضعیف،ها تمهار مشکالت تحمل گرما، تحرک کم، و درد اضطراب، خستگی،

 .دهند یمی و ناتوانی بینایی احتمال حفظ شغل را کاهش اریاخت یب از ترس و ادرار وجود تکرر

Honarmand/ 

2011(9) 
 نفر 419 ،مقطعی

ی دموگرافیکی، ها یژگیوبررسی اثر 

نوروسایکولوژیکی و شخصیتی بر میزان بیکاری 

 .MSدر بیماران 

 .ی شخصیتی و افسردگی با اشتغال وجود داردها یژگیوارتباط قوی میان 

 

Moore/ 

2013(39) 

 599مقطعی، 
ی دموگرافیکی، عوامل بیماری رهایمتغبررسی اثر 

 MSشغلی بیماران  راتییتغبا 

ناتوانی، سطح باالتر تحصیالت و  تر نییپاهای حفظ شغل شامل سطح  ی کنندهنیب شیپترین  مهم

یا   ی تغییرات ساعات کاری ی کنندهنیب شیپهای  ، فاکتورندباش یمتر بیماری  ی کوتاه دوره

ارتباط میان جنسیت و . تر بیماری و سطح خستگی است ی طوالنی های کاری شامل دوره نقش

سطح اشتغال هنوز مشخص نشده است و ممکن است در شرایط متفاوت اجتماعی، فرهنگی، 

ونه و حتی روش تحقیق، نتایج مختلفی ای متفاوت افراد نم های منطقه ی و ویژگیگذار قانون

 .مشاهده شود

Krause/ 

2013(34) 
 431مقطعی، 

بررسی اثر عوامل مربوط و غیر مربوط با بیماری بر 

 MSی آن در بیماران نیب شیپوضعیت اشتغال و 

های  ی کنندهنیب شیپناتوانی در حرکت و خستگی  خصوص بهی نورولوژیکی ها یناتوانسن، 

 .باشند اصلی اشتغال می

Smith/ 

2005(35) 
 نفر 51مقطعی، 

ی مشکالت شغلی در سه گروه ها تفاوتشناسایی 

و بیکار در  وقت پاره، وقت تمامافراد شاغل 

 MSبیماران 

گزارش کردند اما آن  وقت تماممیزان خستگی باالتری را نسبت به افراد شاغل  اگرچهافراد بیکار 

ناتوانی فیزیکی را عامل مؤثرتری در ترک شغل  دانستند و سطح را علت اصلی ترک شغل نمی

تری  ی شغلی پایین ، سطح تحصیالت و سابقهوقت پارهمعرفی کردند و در مقایسه با افراد شاغل 

ی عواملی مانند سن، سطح ناتوانی فیزیکی، سطح تحصیالت، جنس، ناتوانی لک طوره ب. داشتند

رند و سه مورد آخر تأثیر کمتری نسبت به مؤث MSی بیماری بر اشتغال بیماران  شناختی، دوره

 .سایرین دارند

Bishop/ 

2013(49) 
 نفر 1134مقطعی، 

ی خانگی در ها یدسترس ریتأثبررسی میزان 

ی وضعیت اشتغال تعداد زیادی از افراد نیب شیپ

MS در آمریکا 

و  است دیتأکی مورد ا حرفهی بخش توانی امور خانه در فرآیند ها مهارتاهمیت ارزیابی 

یافتن و حفظ شغل را تحت   های امور خانگی، جستجو، از جنبه هرکداممحدودیت و ناتوانی در 

 .دهند تأثیر قرار می

McFadden/ 

2012(24) 
 نفر 21کیفی، 

و طراحی ابزار  MSی شغلی در افراد ثبات یبتبیین 

 سنجش بی ثباتی شغلی

های محیطی و سازمانی شغل،  یژگیهای جسمانی و شناختی بیماری، و ی جنبه  چهار گروه عمده

 .های روانی کار بر شغل مؤثرند های اجتماعی محیط کار و جنبه جنبه

جهت جلوگیری در از  توان یم ها کینیکلموردی که از آن در  33یک ابزار  به دست آمدن 

 .دست دادن شغل افراد استفاده کرد

Flensner/ 

2013(49) 

 

 نفر 232مقطعی، 
سالمت زندگی و  بررسی میزان کیفیت

 MSی شغلی در بیماران ها تیظرف

به خستگی، حساسیت گرمایی، مشکالت شناختی و سطح  MSهای کاری افراد  ظرفیت

 .تحصیالت بستگی دارد

Krokavcova/ 

2010(22) 
 MSبررسی ارتباط سالمتی و اشتغال در بیماران  نفر 491مقطعی، 

برای داشتن شغل در  کننده لیتسهترین عامل  ممیزان سالمت فرد در میان سایر عوامل مؤثر، مه

 حمایتی ارتباطات با میزان بهتر، عالوه بر ارتباط با سالمتی استخدام و وضعیت است MSبیماران 

 .هم ارتباط دارد MSهمکاران فرد شاغل مبتال به 
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Larroca/ 

1982(45) 
 نفر 243مقطعی، 

ی کیدموگرافبررسی میزان تأثیر عوامل بیماری و 

 MSاشتغال بیماران بر 

 سطح اجتماعی عالوه بر-روانی و محیطی بیماران مرد شانس باالتری برای اشتغال دارند، عوامل

 .اثرگذار است MSاشتغال بیماران  وضعیت در تحصیالت سطح و جنس سن، ناتوانی،

Uccelli/ 

2009(35) 
 نفر 4414مقطعی، 

معتقدند در  MSشناسایی عواملی که بیماران 

در افراد شاغل  ها آنان مؤثر است و مقایسه اشتغالش

 و غیر شاغل

 ریپذ انعطافی  اختالالت بینایی، حرکتی و حافظه بر اشتغال اثر منفی، و حمایت مالی و برنامه

 .کاری اثر مثبت دارند و بیماران شاغل سن کمتر و تحصیالت باالتر دارند

Rosseler/ 

2004(32) 
 ی شغل ی کنندهنیب شیپشناسایی عوامل  نفر 428مقطعی، 

 به مبتالی کننده وضعیت اشتغال در افراد نیب شیپی مؤثر طور بهنوع بیماری و عوامل دموگرافیک 

MS عالئم، نوع عالئم، ثبات عالئممشخصات بیماری در این مدل عبارت است از شدت . هستند 

 .و متغیرهای دموگرافیک شامل سن و تحصیالت

Kornblith/ 

1986(39) 
 8535 مقطعی،

تخمین کلی از شیوع، تعداد و  کی کردنفراهم 

 MSعوارض بیماران 

ولی عوامل  استدر مردان  ژهیو بهترین مشکل از دست دادن شغل  مهم حرکت درناتوانی 

فرهنگی، سطح تحصیالت، سن، دوره بیماری، وضعیت  - دیگری مثل جنسیت، شرایط اجتماعی

ی زندگی هم در اشتغال  های روزمره حی و فعالیتی تفریها تیفعالتأهل و حتی ناتوانی در 

 .مؤثرند MSبیماران 

Strober/ 

2012(23) 

یی بالینی آزما کار

 نفر 414، شده کنترل

تعیین میزان نقش عوامل دموگرافیک، شخصیتی و 

 ی بالینی در بیکاریها مشخصه

ودند افراد با ضعف در عوامل شخصیتی را مؤثر بر ناتوانی در حفظ شغل برشمردند و بیان نم

تر  در حفظ شغل خود موفق کوش سختو  زبردست، گرا کمال، بلندهمت، بادوامهای  شخصیت

 .کنند یماز سایرین عمل 

Simmons/ 
2010(38) 

 MSبررسی تغییرات شغلی افراد مبتال به  نفر 997طولی، 
از عواملی از جمله خستگی، مشکالت حرکتی، مشکالت اندام فوقانی و مشکالت شناختی 

 .اند شدهکه مکرر ذکر  باشند یمعوامل از دست دادن شغل 

Fraser/ 

2003(7) 
 نفر 78مقطعی، 

ی دموگرافیکی و کاری افراد ها یژگیوشناسایی 

برای حفظ شغل یا پیدا کردن شغل  MSمبتال به 

 به دنبال مداخالت توانبخشی حرفه ای

و برنامه  زندگی ق،تطاب م،زود هنگای کاری از جمله مداخله ها یاستراتژپیشنهاداتی مبنی بر 

 باشد یممشورت و کار گروهی به این افراد کمک کننده  ،انعطاف پذیر کاری

 

 MSعوامل از دست دادن شغل در افراد مبتال به . 2جدول 

 عوامل دموگرافيک

  (48, 49) وضعیت تأهل  (33, 49, 45, 9) جنسیت (34-45, 3)سن 

 (35, 2) پرستیژ کاری  (31) ی کاری سابقه  (35-49, 49, 45, 2, 3)سطح تحصیالت 

 MSمشکالت وابسته به بیماری 

 مشکالت فیزیکی
, 3)، خستگی (31)، مشکالت تعادلی (24, 35, 32, 47)های فیزیکی  ، ناتوانی(21, 39-39, 48, 2, 3)ی سخت بیمار ها ییجابجامشکالت حرکتی و 

 (31, 47)و کاهش زبردستی  (39, 31)، ضعف عضالنی (39, 31)، سفتی عضالنی (23, 21, 37, 35, 32, 47-31, 2

 مشکالت شناختی
، مشکالت (23, 37, 39, 31, 48, 47)ور و نزدیک ی د مانند مشکالت حافظه از جمله حافظه (24, 35, 32, 33, 48-47, 2, 3)مشکالت شناختی 

 (23)و سرعت پایین پردازش اطالعات  (48)ریزی و سازماندهی  های برنامه مشکل در مهارت ،(39, 33, 47)توجه و تمرکز 

 های بیماری ویژگی
، شرایط غیر (48)، عالیم بیماری (21, 31, 9)، نوع بیماری (23, 21, 37, 34, 45, 9)ی طوالنی بیماری  ، دوره(23, 9)بیماری  رونده شیپی  مرحله

 (32, 33)و شدت عالیم  (32, 33)، ماندگاری عالیم (39, 31)قابل پیش بینی بیماری 

 سایر مشکالت وابسته به بیماری

ی ها یناتوان، سطح باالی (39, 32, 33, 31 ,47, 2)، درد (39, 31, 48, 47, 2)، مشکالت بینایی (31, 48, 47)مشکالت گفتاری از جمله دیزآرتری 

، کنترل (31, 49, 47)، حساسیت گرمایی (39, 39, 31, 47, 9)، افسردگی (22, 39, 31, 47)، اضطراب (23, 37, 34, 31, 49, 45)نورولوژیکی 

، عوارض دارویی و تزریقات (39)، اختالالت خواب (39)، ترمور (31)، محدودیت عملکردی (31, 47)مدفوع  -( تکرر ادرار و بی اختیاری)ادرار 

 MS (22)و سطح سالمت پایین افراد مبتال به  (39)پزشکی 

 عوامل شخصیتی و رفتاری

 های شخصیتی افراد  ویژگی
، اعتماد (48)، تمایل به کار (9)گری  ، میزان افراط(9)از جمله سطح واقع گرایی  MSهای شخصیتی افراد مبتال به  دهد که ویژگی تحقیقات نشان می

 (23)( ها و خستگی کوشایی، تالش، زبر دستی، مقاومت در برابر سختی)به نفس و شخصیت مقاوم 
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 ها و میزان نیازها رفتارهای فرد، نگرش

نیاز به )وابستگی  ،(39)مخفی نگه داشتن بیماری  ،(31)( های غذایی مناسب ی وعده ارتباط با دوستان، تهیهورزش، )کاهش رفتارهای ارتقا سالمت 

، ترس از بی ثباتی اقتصادی و انزوای (31)های خود مدیریتی کم  ، رفتار (31)، میزان و تعداد وسایل کمکی بیمار (48) (کمک برای حرکت

بیمار از وضعیت و توانایی پایین درک  (31)ایت فرد از شغل ، عدم رض(31)ی موجود ها تیحماحقوق خود و  ، عدم شناخت بیمار از(39)اجتماعی 

 (39, 31) خود

 اجتماعی -مشکالت محیطی

 عوامل مربوط به منزل و خانواده

وانایی رفت و آمد به بیرون از منزل و حضور در جامعه با وسایل حمل و ت)، ناتوانی در انجام امور مربوط به منزل (45)ی زیاد خانگی فرد ها تیمسئول

( ی زندگی های روزمره یا بدون وسایل کمکی، توانایی انجام فعالیت  ی فضاهای منزل با ی ایمن از همه یا خصوصی، توانایی استفاده نقل عمومی 

 (39)های خانواده  و کمبود حمایت (45)های زیاد  ، داشتن مشغله(45)، نقش فرد به عنوان والد (49)

 عوامل مربوط به شغل و محیط کاری

ی کارفرما و  ، نگرش دلسوزانه و پدرانه(48)، عدم اعتماد کارفرما (39, 31)عدم حمایت کارفرما و همکاران : الت با کارفرما و همکارانمشک

 (48)و همکاری کم کارفرما  (39)و همکاران   ، تبعیض توسط کارفرماMS (39)همکاران به فرد مبتال به 

، (39, 31)یا سرد محل کار  های گرم  ، اتاق(31)های نامناسب سازمانی محیط کار از جمله وجود موانع فیزیکی  ویژگی: های محیط کار ویژگی

، دسترسی محدود به (39)ی پرت حواسی  افزایش عوامل ایجاد کننده ،(31)شوند  فرد می تمرکزوجود فضاهای باز کاری که باعث مختل شدن 

، (39)، چینش نامناسب محیط کار (39)دسترسی محدود به فضاهای کاری  ،(31)، تطابقات کم محیط کاری (39, 31)های بهداشتی  سرویس

 (39, 48)و فشار کاری زیاد  (48)، تطابقات محیطی پایین (39)مشکالت رسیدن به محل کار 

، (48)های دستی  های جسمی مانند مهارت یاز به توانایین ،(2)ی غیر منعطف شغلی  برنامه ،(22, 48)مار عدم انطباق شغل با توانایی بی: نوع شغل

، با ساعات کاری (31)، تمام وقت (39, 31)ای  یفههای چند وظ ، شغل(31)و فعالیت بدنی باال  (48)، نیاز به انجام حرکات مکرر (48)قدرت بدنی 

، (39)های مورد نیاز  ، عدم امکان مرخصی در زمان(39)و نداشتن زمان کافی برای انجام وظایف  (39)یر قابل پیش بینی یا با وضعیت غ  (31)زیاد 

 (39)، عدم حضور افراد با تجربه و ارشد در محل کار (39)توقعات زیاد کاری 

 معهعوامل مربوط به جا

، اال بودن (39)های سالمت و منافع بازنشستگی و قوانین ضد تبعیض برای بیماران  های شغلی، بیمه  و ضعف سیاست (48)بیماری  تابوی اجتماعی بودن

و افراد جامعه  ، عدم حمایت دوستان(2)های مالی کم  و حمایت (39, 35)الت اقتصادی مشک ،MS (39)تعهدات اجتماعی خارج از محل کار فرد مبتال به 

 (31)ی غلط پزشکان به ترک شغل جهت مدیریت عالیم بیماری و خستگی  و توصیه( 39،22،45 ) ههای عاطفی در جامع مبود حمایتک ،(31)

 بحث
 کانادا، کا،یآمر مانند مختلف یها کشور در که یمطالعات جینتا

 جینتا است، شده انجام سوئد ای  آلمان ا،یاسترال ا،یتالیا س،یانگل
 از کی هر ریتأث یبرا یقیدق زانیم و است، داشته یریمغا گاهاً

 .است نشده نییتع آمده دست به عوامل
 عوامل با ابطهر در موجود دانش افتنی جهت در مطالعه نیا

. گرفت انجام MS به مبتال افراد در شغل دادن دست از
 به مبتال افراد شغل دادن دست از بر مؤثر عوامل یلر کطو به

MS فرد به مربوط عوامل یها یبند دسته در توان یم را 
 به مربوط عوامل ،(یفرد یها یژگیو ک،یدموگراف عوامل)
 .داد قرار( عهجام و کار منزل،) یطیمح عوامل و یماریب

طور مستقیم و مقاالت  مقاله به 4از میان مقاالت موجود، 
ویژه مشکالت مرتبط با  به دیگر هم در کنار سایر عوامل

بیماری، به بررسی اثر عوامل دموگرافیکی بر از دست دادن 
و توجه کمتری به  دان پرداخته MSشغل در افراد مبتال به 

 و یفرد یرهایمتغ نیا که یدرحالعوامل محیطی شده است 
 نییتع را یشغل تیوضع از ینییپا درصد ،یماریب با مرتبط

 نظر به تر پررنگ جامعه و کار طیمح مشکالت نقش و کنند یم
و درصد باالیی از مشکالت شغلی را معلول  (14) رسد یم

بیان  Larrocaای که  گونه دانند به مشکالت محیطی می
درصد مشکالت شغلی مربوط به  15کرده است که فقط 

. (14)باشد  های بیماری می عوامل دموگرافیک و ویژگی
های دموگرافیکی وابسته به تأثیر متغیر Biahipچنین  هم

درصد معرفی کرده  29های کارکردی را  و محدودیت بیماری
است و عامل مهم از دست دادن شغل را مربوط به عوامل 
محیطی دانسته و بررسی نقش عوامل محیطی و اجتماعی را 

 .(16)ضروری دانسته است 
 مشکالت ،یخستگ ،یکینورولوژ یها یناتوان رینظ یعوامل

 مختلف قاتیتحق در مکرراً یشناخت مشکالت و یحرکت
 به. اند شده انیب MS به مبتال افراد در اشتغال موانع عنوان به
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 در شغل دادن درازدست یحرکت مشکالت نقش رسد یم نظر
 مشکالت تیریمد ییتوانا رایز ،(22) است زنان از شیب مردان
 نیچن وهم است کمتر زنان به نسبت مردان در یحرکت
 ازین یتر شیب یحرکت یها مهارت به غالباً مردان یها شغل
 .(9) دارند

اگرچه مشکالت جسمی مانند ناتوانی فیزیکی و خستگی 
 فرد تیفعال کاهش و شغل دادن دست از در نقش مهمی

 قرار یناتوان از یباالتر سطح در که یافراد در خصوص به
 تیوضع ی کننده نییتع ییتنها به یول ند،ینما یم فایا دارند

 یلاص علت با رابطه در رسد یم نظر به و باشند ینم فرد اشتغال
. دارد وجود یینظرها اختالف مختلف، مطالعات در شغل ترک

 یها یناتوان مثل یعوامل 2112 در Krause نمونه یبرا
 و افراد یباال سن حرکت، در یناتوان خصوص به یکینورولوژ
 یها یناتوان و اشتغال ی کننده  ینیب شیپ عوامل را یخستگ

 آورد دست به شغل ترک یاصل عامل نیاول را یکینورولوژ
 عامل 2111 در همکاران و Honarmand که یحالدر ،(21)

 مشکالت به مربوط شتریب را شغل دادن دست از یاصل
و  Moore ،(4) دانستند MS به مبتال افراد یشناخت

 ،ینناتوا باالتر سطح ازجملهعواملی  2112همکارانش نیز در 
 را یماریب تر یطوالن ی دوره و التیتحص تر نییپا سطح
 و افتندی  شغل دادن دست از ای  ترک در عامل نیتر مهم

 یکار ساعات ای یشغل نقش راتییتغ یاصل عامل را یخستگ
 21بیان کرد  2112در سال  Fraser، (24) آوردند دست به

مشکالت فیزیولوژیکی ناشی از  MSدرصد افراد مبتال به 
بیماری به خصوص خستگی را عامل اصلی ترک شغل خود 

 در همکارانش و Simmonsو در استرالیا نیز ( 4)دانند  می
 طیمح در یماریب میعال نادرست تیریمد کردند اعالم 2111

 (.29) است MS مارانیب در اشتغال اهشک یاصل عامل کار
 یکیدموگراف عوامل نقش با رابطه در مطالعات جینتا

 باالتر، سن با یافراد غالباً را کاریب افراد ،شغل دادن درازدست
 یول افتی کمتر یشغل یها سابقه و تر نییپا التیتحص سطح

طور  به ،دارد وجود یینظرها اختالف هم مطالعات یبرخ در
باشد چرا که  برانگیزی می جنس موضوع بحث مثال عامل

 زن جنس در را اشتغال زانیم Laroccaبرخی محققان نظیر 
 دست به را نیا برعکس Simmons اند، داده نشان تر نییپا

زنان . افتین شغل و جنس انیم یارتباط Bishop و  آورده
 مرتبط با بیماری میعالتوانایی باالتری در مدیریت خستگی و 

 نیر عد دهند، یم نشان مردان به نسبت یشناخت تمشکال و
 یکار طیمح در( باردار ای  متأهل زنان خصوص به) نزنا حال
 و مواجهند یشتریب مشکالت با مردان به نسبت خود
 معموالً یدار خانه امور و دارند منزل در یشتریب یها تیلؤومس
 های خانوادگی ولیتبرای مثال زنان با مسؤ ،(19) هاست آن با

 مثل ییها تیفعالکنند زیرا  شغل خود را ترک می معموالًزیاد 
 یریگیپ و ها بچه از مراقبت کردن، دیخر غذا، کردن درست

 ی هیبق و است زنان ی عهده بر شتریب فرزندان یدرس فیتکال
 ،یشخص بهداشت مثل یزندگ ی روزمره یها تیفعال یها جنبه
 است برابر ردم و زن جنس در منزل راتیتعم و دنیپوش لباس

 یکارها به هم ستین قادر زن کی  یماریب از بعد معموالً یول
 یبرخ جهت نیهم به .(22) باشد داشته شغل هم و برسد خانه

 مردان از باالتر زنان در را شغل دادن دست از مطالعات از
 در Larocca مانند طالعاتم یبرخ نیا بر عالوه دانند، یم

 در کمتر زنان که یزمان در است، شده انجام گذشته یها سال
 ریغ یعوامل است ممکن نیچن هم و افتندی یم حضور کار بازار

 دادن دست از علت عنوان به یباردار مانند یماریب مشکالت از
 که دهند یم نشان مطالعات. باشد شده منظور زنان در شغل

 یها تیفعال و خانه یکارها به ربوطم تیلؤومس اگرچه
 دادن دست از باعث مردان از شیب زنان در منزل ی روزمره

 اشتغال یبرا یکمتر شانس مردان کل در یول شود یم شغل
 هم اشتغال و تأهل تیوضع با رابطه در .(29 ،22) دارند

 ی مطالعه نمونه یراب. ددار وجود یینظرها اختالف
Pompeii (2114 )و Bishop (2112 )(16، 19)  متأهل

 یحالدانند در  ی حفظ شغل می بودن را مؤثر و تسهیل کننده
ی دیگری آن را بی تأثیر بر از دست دادن شغل  مطالعه که
 در فقط تأهل تیوضع ز،ین یک مطالعه  در. (14) داند می

 عوامل از یکی را بودن متأهل و شد شناخته مؤثر زنان اشتغال
این اختالف نظر . (22) کرد یمعرف زنان در شغل ترک
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فرهنگی و میزان حمایتی که افراد  یها تفاوتدنبال  به تواند یم
در موردی که . ، ایجاد شودرندیگ یمل از همسر خود متأه

همسر فرد نقش حمایتی داشته باشد شانس اشتغال در این 
ولی در افرادی که مورد پذیرش همسر خود  رود یمافراد باالتر 

خانگی زیادی دارند از دست  یها تیولؤمسو  رندیگ ینمقرار 
 MS ال بهدر زنان مبت غالباًدادن شغل باالتر است و این امر 

 ،یتیجنس یها نقش تفاوت از تیتبع به اریز شود یم مشاهده
 التیتحص سطح و سن مورد در .دارند یباالتر یها تیولؤمس

 و باالتر سن غالباً و دارد وجود مقاالت در یشتریب نظر توافق
 محسوب شغل حفظ عوامل از باالتر التیتحص سطح

 کنندگان رکتش مشارکت به توجه با رسد یم نظر به. شوند یم
 امکانات و مختلف یزندگ طیراش ،یماریب مختلف مراحل در

 در MS به مبتال افراد یبرا اشتغال طیشرا ،متفاوت یطیمح
 به بسته و باشد متفاوت تواند یم یفرهنگ و جامعه فرد، هر

 عوامل و قیتحق انجام زمان و محل کننده، شرکت افراد
 (.24) تاس آمده دست به یگوناگون جینتا مختلف
 مشکالت ریتأث و تیاهم بر کمتر موجود مطالعات انیم در

 صورت پژوهش کار، طیمح و اجتماع طیمح جمله از یطیمح
 افراد نظر از و مطالعات از یبرخ در که یحال در است گرفته
شغلی افراد در رابطه  تبخش مهمی از مشکال ،MS به مبتال

 تواند یممل با این عوامل باشد و توجه به این دسته از عوا
 . (26، 12 ،5)گردد  MSدر افراد  منجر به تسهیل حفظ شغل

 شغل دادن دست از عوامل آمده، دست به اطالعات بر بنا
 هر گرفتن نظر در. باشد متفاوت تواند یم یطیمح و فرد هر در

 در تواند یم یاجتماع -یروان -یستیز موجود کی عنوان به فرد
 در است بهتر لذا باشد؛ راهنما موضوع نیا نییتب جهت

 فرد یطیمح یها جنبه از هم و فرد منظر از هم یآت قاتیتحق
. شود توجه یشغل مشکالت به( کار طیمح و جامعه طیمح)

 مبتال افراد از مربوط اطالعات آوردن دست به رسد، یم نظر به
 تواند یم یاجتماع موانع و انیکارفرما و ها   خانواده ،MS به

 فراهم الزم یطیمح تطابقات نوع از را یممه اریبس اطالعات
 .(19) کند

 

 گیری نتیجه
 گرفته شیپسیری صعودی در جهان در  MSشیوع بیماری 

 و گردند یم مبتال یماریب نیا به یادیز افراد انهیسال و است
 از یکی  اشتغال. شوند یم یماریب نیا عوارض خوش دست
 با مارانیب نیا در که است فرد یزندگ یها  جنبه نیرت مهم

 و است کننده نگران ی ا هألمسکه  شود یم روبرو یمشکالت
افراد و  نیا یتوانمند شیافزا یراستا در دیبا جوامع ی همه

 اقدامات و ها یگذار استیس ها، آنی شغل مشارکتافزایش 
 . آورند عمل به را الزم یدرمان
 جهینت نیا به میتوان یم تینها در لعاتمطا مرور به توجه با
 افراد در شغل دادن دست از در یمتعدد عوامل که میبرس

 و کاری طیمح یها جنبه به توجه و است مؤثر MS به مبتال
بر . است ی برای حفظ شغل نیز از باالیی برخورداراجتماع

عوامل مؤثر بر از  تفاوت علت به اساس نتایج تحقیق حاضر
 انجام یبرا ،مختلف مناطق در MSدر افراد دست دادن شغل 

 قیتحق کی ابتدا در است بهتر نهیزم نیا در یکم مطالعات
برای تبیین این عوامل با توجه به شرایط مختلف هر  یفیک

. شود انجام چنین تعیین میزان اولویت این عوامل منطقه و هم
تا بر اساس میزان اهمیت هر عامل، متخصصین سالمت و 

باشند  هنگام زود ی مداخله یاجراای قادر به  حرفهتوانبخشی 
 و افراد ییتوانا راتییتغ جبران به منجر تواند یم امر نیا و
 حفظ جهت مناسب یراهکارها ی هیارا و الزم تطابقات جادیا

 .گردد شغل
 

 ها محدودیت
به نبودن مطالعات  توان یمی این پژوهش ها تیمحدوداز 

در ایران  MSل در افراد مبتال به پیرامون عوامل مؤثر بر اشتغا
متن کامل برخی مقاالت خارجی اشاره  و نیز عدم دسترسی به

سعی در  تر عیوسو جستجوی  ازین موردبا خرید مقاالت . نمود
 .برطرف نمودن محدودیت دوم شد
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 هاپیشنهاد
ی کیفی و کمی مناسب در زمینه تبیین ها قیتحقاجرای 

، جهت ایجاد مداخالت عوامل مؤثر بر از دست دادن شغل
مناسب برای کاهش خطر از دست دادن شغل در افراد مبتال 

اجتماعی موجود در  - های فرهنگی ، با توجه به تفاوتMSبه 
 .گشا باشد تواند راه ایران می

 

 تشکر و قدردانی
آقای حاتم علیزاده و خانم  غیدر یبی ها تالشاز زحمات و 

 تشکر مطالعهنگارش این  زرین امیدیان در ایجاد انگیزه برای
ین مطالعه برگرفته از قسمت بررسی ا. شود یم یقدردان و

متون پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول این مطالعه 
 .باشد یم
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Abstract  
 
More than 2.5 million people around the world and about 60,000 Iranians suffer from multiple sclerosis (MS). MS 

usually starts during productivity years of life (2nd and 3rd decades). Although employment is one of the main areas 

of activity for adults and, people with MS lose their jobs very quickly. After diagnosis, about two third of people 

with MS lose their jobs. Several studies have been completed on factors influencing employment of people with MS 

but they haven’t considered all aspects related-factors and have a general conclusion on their results is necessary for 

designing clinical interventions. 

Web of knowledge, Web of science, Google scholar, Medline, Science direct, EBSCO, SIDS, Magiran, and Medlib 

were searched to find both qualitative and quantitative articles (published between 1984 and 2013) in English and 

Farsi related to factors influencing employment of people with MS. Finally 23 articles met inclusion criteria. 

The factors were categorized in 4 groups: demographic, disease related, personal and environmental factors. Fatigue, 

cognitive and physical disabilities were known as the most important factors for employment loss. In addition to 

disability level, disease-related factors and demographic characteristics; the role of environmental, social and cultural 

factors is significant in MS employment. Hence further studies are required to identify MS employment loss in 

different socio-cultural conditions in order to choose expeditious interventions and vocational rehabilitation 

programs 

Key Words: Multiple sclerosis, Employment loss, Job loss, Unemployment, Employment loss factors, Disease 

related factors, Individual-based factors, Workplace factors, Socio-cultural factors 
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