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Abstract
Chronic pain is a common and debilitating condition that little effort has been
made to understand, diagnose and treat. The aim of this study was to present a
model of the relationship between anxiety, stress and depression with pain
perception with the mediating role of resilience in patients with chronic pain. The
correlation research method was path analysis. The population of this study
consisted of all patients with chronic pain in Al-Ghadir Hospital in Tabriz in
2020. From this population, 300 people were available by sampling method and
selected as a research sample. In this study, Leibond and Leibond (1995) Anxiety,
Depression and Stress Questionnaire, Connor & Davidson (2003) Resilience Scale
and McGill Pain Questionnaire Malzak (1997) were used. The collected data were
analyzed using structural equation test. Findings showed that there is an inverse
relationship between anxiety, depression and stress with resilience and a positive
relationship with pain perception. There is an inverse relationship between
resilience and pain perception. Anxiety, depression, and stress also play a
predictive role in resilience-mediated pain perception. We conclude that the
variables of anxiety, depression and stress both directly affect pain perception and
can reduce pain perception in patients with chronic pain by strengthening the
mediating role of resilience.
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مدل ارتباط بین اضطراب ،استرس و افسردگی با ادراک درد با نقش
واسطهای تابآوری در بیماران مبتال به درد مزمن یکی از
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چکيده
درد مزمن ،وضعیتی شایع و ناتوانکننده است که در جهت فهم ،تشخیص و درمان آن تالش چندانی
صورت نگرفته است .هدف پژوهش حاضر ،ارائه مدل ارتباط بین اضطراب ،استرس و افسردگی با ادراک

مقاله پژوهشی

درد با نقش واسطهای تابآوری در بیماران مبتال به درد مززمن اسزت .روش تحقیز همبسزتگی از نزو
تحلیل مسیر بود .جامعه این پژوهش را کلیه بیماران مبتال به درد مزمن بیمارستان الغزدیر شزهر تبریزز در

تاریخ دریافت:

سال  1399تشکیل دادند که از این جامعه  300نفر بهروش نمونهگیزری در دسزترس و بزهعنزوان نمونزه

1400/08/17
تاریخ پذیرش:

پژوهش انتخاب شدند .در این پژوهش از پرسشنامه اضطراب ،افسردگی و اسزترس الیبونزد و الیبونزد

1400/12/06

( ،)1995مقیاس تابآوری کزانر و دیویدسزون ( )2003و پرسشنامه تﺠدیدنﻈرشده درد مﻚ گیل ملززاک

صص39-63 :

( )1997استفاده شد .دادههای گردآوریشده با استفاده از آزمون معادالت ساختاری مورد تﺠزیه و تحلیل
قرار گرفتند .یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که بین اضطراب ،افسردگی و اسزترس بزا تزابآوری
رابطه معکوس و با ادراک درد رابطه مثبت وجود دارد .بین تابآوری و ادراک درد رابطه معکوس وجود
دارد .همچنززین اضززطراب ،افسززردگی و اسززترس بززا واسززطهگززری تززابآوری بززر ادراک درد نقززش
پیشبینیکنندگی دارد .نتیﺠه میگیریم که متغیرهای اضطراب ،افسردگی و استرس هم بهصورت مسزتقیم
بر ادراک درد تأثیر داشته و هم از طری تقویت نقش واسطهای تزابآوری مزیتواننزد بزر ادراک درد در
بیماران مبتال به درد مزمن بکاهند.
کليدواژهها :اضطراب؛ افسردگی؛ استرس؛ تابآوری؛ ادراک درد.
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مقدمه و بیان مسئله
احتماالً درد ،عمومیترین فشار روانی است که انسان با آن مواجه میشود و یکی از شایعتررین
شکایتها در بین بیماران میباشد (رفیعی و همکاران .)1390 ،انجمن بینالمللی مطالعه درد ،درد را
یک تجربه حسی و روانی ناخوشایند که با آسیب احتمالی یا واقعی بافت در ارتباط است ،تعریر
میکند (اسدی مجره و سپهریان آذر .)1396 ،درد هنگامی مزمن است که بیشتر از حد مورد انتظار
استمرار پیدا کند .چنین دردی میتواند علیرغم درمانهای انجامشده از شش مراه ترا سری سرا و
بیشتر طو بکشد (نیکوالس و همکاران .)2006،1پژوهشهای اخیر نشان میدهند که بریش از 1/5
میلیارد نفر در سراسر جهان از درد مزمن رنج میبرنرد و شریود درد مرزمن را در شرهر تهرران 25/5
درصد گزارش کردهاند (محمدزاده و همکاران.)1392 ،
درد احساس ناخوشایندی است که توسط نورونهای حسی به مغز منتقل میشود .برا ایرنحرا
درد فراتر از احساس یرا آگراهی فیزیکری بروده و ادراد درد ،تفسریر ذهنری از نراراحتی را شرامل
میشود (دورکین و همکاران .)2009 ،2بنابراین ادراد درد 3شرامل تجربرهای عینری از فراینردهای
بدنی و یک تجربه ذهنی شامل ویژگیهای انگیزشی عاطفی بهعنوان نتیجهای از آسیبهای واقعری
یا بالقوه بافتی است .بنابراین افراد ،مبتنی بر برآورد خود از درد براساس معیارهای حسی عینری یراد
میگیرند ،چگونه احساسات خود را با توجه به ارزشها و باورهای شخصی درجهبنردی کننرد .در
این راستا ،تحری های شناختی همچون فاجعهآفرینی ،احساس درماندگی ،ارزیابی بیمراران از درد
و میزان کنتر بر آن ،تفسیر آن از درد و پیامدهای آن و بهطورکلی نظامشناختی و باورهای مرتبط
بررا ادراد درد ارتبرراط دارد (داودی و همکرراران .)1398 ،پریشررانی ،ادراد بیمرراری ،خسررتگی و
عوامل شناختی رفتاری نیز با شدت درد و ادراد درد همراه است (چیساری و چیلکروت.)2017،4
ادراد و تجربه ی درد شامل ابعاد حسی و عاطفی است .بعد حسی درد بیانگر شدت و بعد عراطفی
آن نشاندهنده میزان ناخشنودی فرد از تجربه درد است که معموالً تحرتتراثیر باورهرا و هیجانرات

1. Nicholas, et al.
2. Dworkin, et al.
3. perception of pain
4. Chisari, C., Chilcot, J.
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است (هوفبار و همکاران .) 2001 ،1بعرد عراطفی درد حراالت هیجرانی بسریار گونراگونی را شرامل
میشود نظیر ترس ،اضطراب و مشکالتی خلقی و افسردگی میباشد.
بهنظر میرسد اضطراب 2بر ادراد درد بیماران مؤثر است .اضطراب یک احساس منتشر بسیار
ناخوشایند است که اغلب با عالئم دستگاه اتونوم (مثل اسها  ،احساس سرگیجه و سربکی در سرر،
تعلیق مفرط تشدید رفلکسها ،باال رفتن فشار خون ،اتساء مردمک ،بریقرراری ،لررزش ،آشرفتگی
معده ،کندی دفع ادرار) همراه میشود (احمردی ،محمردی سررتن ،،نرورعلی ،ویسری و رسرولی،
 .)1392وان کورف و همکاران )2005( 3در پژوهش خویش گزارش کردند که از میان اختالالت
اضطرابی ،اختال اضطراب فراگیر ارتباط قویتری با کمرر درد مرزمن دارد .اغلرب افرراد مبرتال بره
اختال اضطراب فراگیر از درد رنج میبرند و بهنظر میرسد که برهدلیرل هماینردی براالی اخرتال
اضطراب فراگیر با اختال درد مزمن ،مد های پیشبین اخرتال اضرطراب فراگیرر بتواننرد ادراد
درد را در مبتالیان به درد مزمن تبیین کنند .همچنین مطالعرات نشران داده شرده اسرت کره سرطو
باالی اضطراب موجب عدم سازش موفقیتآمیز با درد میشود (لوهنبرگ.)2011 ،4
عالوه بر اضطراب ،بهنظر میرسد ،افسردگی 5نیز بر ادراد درد مؤثر باشد .افسرردگی اخرتال
روانی متعارف است که با نشانه های خلقی از دست دادن لذت و خوشی ،کاهش انرریی ،احسراس
گناه یا کاهش خود ارزشمندی ،اختال در خواب و اشتها و تمرکز کمظاهر میگرردد .افسرردگی
اغلب با نشانههایی از اضطراب میآید این مشکالت ممکن است مزمن یا عودکننده باشد که منجر
به نقص اساسی در تواناییهای فردی و مسئولیتهرای روزمرره مریگرردد (مرارکوز و همکراران،6
 .)2012طبق پژوهشهای انجامشده بهطور متوسط  52درصد از بیماران مبرتال بره درد مرزمن دچرار
افسردگی هستند (بیر و همکاران .)2003 ،7مشاهدات بالینی و پژوهشهای انجامشده نشان میدهد
درد مزمن پیامدهای روانشناختی و رفتراری زیرانبراری از جملره افسرردگی ،اضرطراب ،کراهش
عملکرد شغلی و مصرف دارو را بهدنبا دارد .پژوهشهرای مختلر

در ایرران و سرایر کشرورها
1. Hofbauer, et al.
2. anxiety
3. Von Korff, et al
4. Lohnberg, JA
5. depression
6. Marcus, et al
7. Bair, et al
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نشان داده است که درد مزمن در بسیاری از اوقات با عالئم روانشناختی بهخصوص اضرطراب و
افسردگی توأم اسرت و نترایج تحقیقرات نشران داده اسرت افسرردگی و شراخصهرای اخرتالالت
روانپزشکی ،همبستگی باالیی با دردهای مزمن دارند (فرید و همکاران.)1397 ،
عالوه بر اضطراب و افسردگی بهنظر میرسد ،استرس 1نیز بر ادراد درد مرؤثر باشرد .اسرترس
حالتی است که در اثر یک تغییر محیطی که بهعنوان آسریب ،چرالش ،یرا تهدیردی بررای تعراد و
پویایی فرد تلقی میشود ایجادشده ،در این حالت بین توانایی فررد بررای رفرع نیازهرا و تقاضراهای
موقعیت جدید یک بیتعادلی بهطور واقعی یا تصوری بهوجود مریآیرد (چرائو .)2012 ،2تررس از
بیماری ،رنج و ناراحتی ،ناامیدی و همراه با درد و محدودیت در فعالیتها فیزیکری از حالرتهرای
هیجانی هستند که سطح استرس افراد مبتال به درد مزمن را افزایش میدهند و میتوانند در افرزایش
احساس درد مؤثر باشند و حمالت بیماری را طوالنیتر و شدت بیماری را بیشتر کنند (بهرامیراد و
رافضی.)1397 ،
بسیاری از پژوهشها به عوامل تأثیرگذار بر ادراد درد بیمراران مبرتال بره درد مرزمن از جملره
پریشانی روانی ،اضطراب ،افسردگی ،زوا شرناختی ،بریخروابی ،خسرتگی و سرایر عالئرم فیزیکری
متمرکز شدهاند .درصورتیکه تمرکز پژوهشها بهجای اینکره روی عوامرل کراهشدهنرده ادارد
درد باشد ،باید به سمت این هدف پیش رود که چه عواملی میتواننرد باعرب بهبرود و ادراد درد
شود (ریستوسکا-دیمیتروسکا و همکاران .)2015 ،3تحقیقات نظری نشان میدهد کره ترابآوری،
جنبه روانی ادراد درد را تحتتأثیر قرار میدهد .در واقع ترابآوری 4بره توانرایی فررد در مقابلره
موفق با تغییرات مهم ،آسیبزا و خطرناد اشاره میکند (لی وکرانفورد .)2008 ،5نتایج تحقیقرات
گویای این است که تابآوری سازهای است که برای حفظ سالمت روان افررادی کره در معرر
حرواد و رخرردادهای اسرترسزا هسررتند کرراربرد دارد (داویردوف و همکرراران2010 ،6؛ رسررتمی،
 .)1396اد و همکاران )2017( 7پژوهشی که با بیماران صرعی انجام دادند به ایرن نتیجره رسریدند
1. stress
2. Chao, R.
3. Ristevska Dimitrovska, et al.
4. resilient
5. Lee, HH., Cranford, JA.
6. Davydov, et al.
7. Adele, et al.
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که کیفیت زندگی بیمارانی سازگارتر بود که تابآوری بیشتری داشتند .تابآوری باال برا کراهش
پریشانیهای عاطفی پس از قرار گرفتن در معر

وقایع آسیبزا در ارتباط است (مظلوم بفرویی و

همکاران .)1394 ،نتایج مطالعات نیز نشان میدهد که تابآوری ،حاصل توانایی افراد برای تعامرل
با محیط و فرایندهایی است که هم بهزیستی را باال میبرد و هم فرد را علیه مغلوب شردن در برابرر
عوامل خطر محافظت میکند (زاتورا و همکاران )2010 ،1تابآوری در ادراد درد را ایرنگونره
تعری

میکنند که فرد با وجود تجربه سطو براالی درد ،سرطح پرایینی از برار هیجرانی و اخرتال

عملکرد ناشی از درد را نشان میدهد .افراد غیر تابآور با شدت درد مشابه ،بار هیجانی و اخرتال
درد باالتری دارند .نتایج چندین مطالعه نشان میدهد ،افراد مبتال به درد مزمنی که برا ایرن تعریر
تابآوری تناسب دارند ،عملکررد بهترری در حروزههرای شرناختی و رفتراری (شرامل راهکارهرای
مقابلهای درد ،نگرش به درد ،تمایل به فاجعهسازی و الگوی استفاده از خدمات مراقبتی سرالمتی و
دارویی) نسبت به افراد غیر تابآور دارند (ان ،و همکاران.)2010 ،2
همچنین بهنظر میرسد نقش میانجی تابآوری در رابطه میان اضطراب ،اسرترس و افسرردگی،
میتواند به کاهش آسیبهای ناشی از درد مزمن ،کمککرده و باعب ترویج نتایج روانری مثبرت،
قبل ،حین و بعد از تجربه درد مزمن شود .بیمارانی که تابآوری باالیی دارند ،درمان بیماری خود
را بهخوبی دنبا میکنند و نیز میتوانند حاالت روحی و روانری خرود را حفرظ کننرد (صردوقی و
همکاران.)1396 ،
با توجه به تحقیقات فوقالذکر ،پژوهشی که به بررسی ارتباط بین ویژگیهای روانشناختی برا
نقش میانجی تابآوری بر ادراد درد در بیماران مبتال به درد مزمن در جامعه ایران پرداخته باشد،
یافت نشد که این مسئله ،انجام پژوهش حاضر را ضروری سراخته اسرت و پرژوهش حاضرر در پری
پاسخگویی به این سؤا است که آیا بین اضرطراب ،اسرترس و افسرردگی برا ادراد درد برا نقرش
واسطهای تابآوری در بیماران مبتال به درد مزمن رابطه وجود دارد؟

1. Zautra, et al.
2. Ong, et al.
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پیشینه پژوهش
نصیرزاده و همکاران ( ) 1399در پژوهشی به بررسی وضعیت استرس ،اضرطراب ،افسرردگی و
تابآوری ناشی از شیود بیماری کرونا Covid19-در خانوارهرای شهرسرتان انرار در سرا :1399
یک گزارش کوتاه پرداختند .نتایج نشان داده برود کره شریود براالی اخرتالالت روانری اضرطراب،
افسردگی و استرس و تاب آوری پایین در هنگام شیود بیماری و پیامدهای ناشری از آن مرداخالت
روانشناختی پیشنهاد میشد.
فایند و همکاران ( )1398در پژوهشی به بررسی تدوین و آزمون مد ارتباط بین خرودتنظیمی
عاطفی و حل مسأله اجتمراعی برر ادراد بیمراری برا میرانجیگرری ترابآوری در بیمراران ماتیپرل
اسکلروزیس ( ) MSشهر تبریز پرداختند .نتایج نشان داد که مسیر مستقیم از خودتنظیمی عاطفی به
ادراد بیماری ،مسیر مستقیم از خودتنظیمی عاطفی به تابآوری و مسیر مستقیم از ترابآوری بره
ادراد بیماری ،از نظر آماری معنیدار هستند .بهطوری خودتنظیمی عاطفی بهشیوه مثبرت قرادر بره
پیشبینی ادراد بیماری و تابآوری و همچنین ،تابآوری بهشیوه مثبت قادر به پیشبینی ادراد
بیماری است.
محمدی ( )1398در پژوهشی به بررسی نقش میانجیگری عالئرم روانشرناختی در رابطره برین
تابآوری و راهبردهای مقابلهای درد با ادراد درد و فاجعهسازی درد در افراد مبتال به درد ستون
فقرات پرداختند .نتایج نشان داد عالئم روانشرناختی (افسرردگی ،اضرطراب ،شرکایات جسرمانی و
حساسیت فردی) نقش واسطهای در رابطه بین تابآوری و راهبردهای مقابلرهای برر ادراد درد و
فاجعهسازی دارد.
سبحانی و همکاران ( ) 1398در پژوهشی به بررسی اثربخشی درمان کراهش اسرترس مبتنری برر
ذهن آگاهی بر افسردگی ،اضطراب و استرس و ادراد کاهش درد در زنان مبتال بره کمردردهرای
مزمن پرس از زایمران پرداختنرد .نترایج نشران داد کره برنامره آموزشری کراهش اسرترس مبتنری برر
ذهنآگاهی موجب کاهش ادراد کمردردهای مزمن ،کاهش افسردگی ،اضرطراب و اسرترس در
گروه آزمایش نسبت به گروه کنتر شده است.
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جوالئیها و همکاران ( )1395در پژوهشی به بررسی نقش تابآوری و سرن در سرازگاری برا
عالئم و نشانه های بیماری درد مزمن پرداختند و نتایج ضریب همبستگی نشان داد که تابآوری برا
اضطراب ،افسردگی ،تنیدگی و ناتوانی جسمانی رابطهی منفی معنراداری داشرت و سرن برا نراتوانی
جسمانی رابطهی مثبت معنادار داشت .همچنین نشان داد که تابآوری بهصورت منفری اضرطراب،
افسردگی ،تنیدگی و ناتوانی جسمانی را پیشبینی میکند.
آقایوسفی و همکاران ( )1395در پژوهشی به بررسری نقرش انعطرافناپرذیری روانشرناختی و
پذیرش درد در پیشبینی تابآوری بیماران مبتال به درد مزمن پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که
انعطافناپذیری روانشناختی درد رابطه معکروس و پرذیرش درد رابطره ی مسرتقیم و معنراداری برا
تابآوری بیماران مبتال به درد مزمن دارند.
گلی و همکاران ( )1393در پژوهشی به بررسی تأثیر آزمایشی القای خلق و استرس برر شردت
درد بیماران مبتال بره میگررن پرداختنرد .نترایج نشران داد کره در بیمراران مبرتال بره میگررن ،شررایط
استرسزا باعب افزایش شدت درد میشود و قرار گرفتن در محیط شاد و یا غمگرین مریتوانرد در
کاهش و افزایش شدت درد آنها تأثیرگذار باشد.
بوکینگام و ریچاردسون )2020( 1در پژوهشی به برررسی رابطه بین تابآوری روانشرناختی و
آستانه درد و تحمل :خوشبینی و استقرار روانشناختی بهعنوان تعدیلکننده پرداختند .نتایج نشران
داد که تابآوری با رقت و خوشبینی رابطه مثبت دارد ،انعطافپذیری ،رشادت و خوشبینی همه
مربوط به زمان به آستانه درد و تحمل بودند ،امرا نره شردت درد .مرد هرای اعتردا نشران داد کره
خوشبینی وضع باعب افزایش اثر تابآوری در هر دو زمان بره آسرتانه درد و تحمرل مریشرود .از
طرف دیگر ،استقرار تأثیر انعطافپذیری را به موقع تا آستانه درد افزایش میدهد ،اما زمان تحمرل
درد را افزایش نمیدهد .این نتایج نشان میدهد که عوامل مؤثر روانی و اثرر متقابرل آنهرا ممکرن
است با پشتکار در طو تجربیات نامطلوب مانند درد مهم باشد.

میچالدز و زیس ) 2019( 2در پژوهشی به بررسی رابطه بین ادراد درد با افسردگی و اضطراب
پرداختند .روش تحقیق بهصورت مطالعات کتابخانهای بوده است و نتایج نشان داد که افسرردگی و
1. Buckingham, A.,& Richardson, E.
2. Michaelides, & Zis
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اضطراب با افزایش درد درد از شدت درد همراه است ،درحالیکه طوالنیمدت درد حراد منجرر
به افزایش اختال در تنظیم خلقی میشود.

آلچورا و همکاران )2016( 1در پزوهشی به بررسی مقاومرت و آسریبپرذیری در افرراد دارای
درد مزمن و ناتوانی جسمی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تابآوری نقش مهمی در سرالمت
روان فرد از جمله (اضطراب ،افسردگی ،شکایات جسمانی و کارکرد اجتماعی) بازی مریکنرد امرا
افرادی که با درد ناشی از بیماری دست و پنجه نرم میکنند سطح تابآوری بهمررور کراهش پیردا
میکند و آسیبپذیری این افراد در برابر درد ممکن است افزایش پیدا کند.
بوئر و همکاران )2016(2در پژوهشی به بررسی ارتباط بین انعطافپذیری با درد مزمن و عالئم
افسردگی در افراد مسن را بررسی کردنرد .پرژوهش در یرک نمونره  724در برازه سرنی  92-68در
جنوب آلمان که عالئم افسردگی باال و انعطافپذیری پایینی داشتند بررسی شد .نتایج نشان داد که
انعطافپذیری ارتباط بین درد مزمن و عالئم افسردگی را در افراد مسن تعدیل میکند.
اندرالن و همکاران )2016( 3،در پژوهشی به بررسی رابطه بین تابآوری ،افسردگی ،اضطراب
و کیفیت زندگی بیماران مبتال به سررطان پرداختنرد .نترایج نشران داد ترابآوری براالتر برا سرطو
پایینتر افسردگی و اضطراب همراه است .عالوه بر این ،تابآوری باال برا کیفیرت زنردگی روانری
بهتر همراه است.
ریستوسکا-دیمیتروسکا و همکراران ( )2015در پژوهشری بره بررسری رابطره برین افسرردگی و
تابآوری در بیماران مبتال به سرطان پستان پرداختند .نتایج نشان داد همبستگی منفی و معنادار بین
افسردگی و تابآوری وجود دارد .افرادی که میزان افسردگی باالتری دارند ،سطح انعطافپذیری
روانی کمتری دارند.
سوزا و همکاران ) 2011( 4در پژوهشی به بررسی کیفیت زنردگی مبتالیران بره دردهرای مرزمن
لگنی را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که افرادی کره از شردت درد
بیشتری رنج میبرند از سالمت زندگی پائینتری برخوردارند
1. Alschuler, et al
2. Bauer, et al.
3. Vanderlan, et al
4. Souza, et al.
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اونرر ،و همکرراران )2010( 1در پژوهشرری برره پرریشبینرری تررابآوری روانشررناختی براسرراس
فاجعهپذیری درد و ادراد درد پرداختند و دریافتند افراد با تابآوری باال سطح کمتری از اجتناب
را نشان میدهند و با درد ناشی از بیماریشان کنار میآیند و نگررش فاجعرهآمیرزی نسربت بره درد
ندارد یا کمتر به سمت فاجعهسازی پیش میروند.
ریچاردسون )2002( 2پژوهشی با هدف تعیین اثر یرک برنامره آمروزش ترابآوری در محریط
تحصیلی (شامل تابآوری شخصی و روابط تابآوری) انجرام دادنرد .نترایج گویرای آن برود کره
تابآوری میتواند رابطه مثبتی با سالمت روان افراد داشته باشد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر همبستگی از نود تحلیرل مسریر اسرت .ایرن پرژوهش از نظرر هردف ،کراربردی
میباشد .جامعه این پژوهش را کلیه بیماران مبتال به درد مزمن بیمارستان الغدیر شهر تبریز در سرا
 1399تشکیل دادند که از این جامعه  300نفر بهروش نمونرهگیرری در دسرترس و برهعنروان نمونره
پژوهش انتخاب شدند .باتوجه به شیود بیماری کرونا و محدودیتهای آن ،از پرسشنامه اینترنتری
بهجای مداد کاغذی استفاده شده بود .بدینترتیب که بعد از توضیح در رابطه با اهمیت پرژوهش و
محرمانه بودن اطالعات ،در صورتی که بیمراران رضرایت کراملی داشرتند و بررای پاسرخگرویی بره
سؤاالت پرسشنامه حا مساعدی داشتند ،پرسشنامرههرا را از طریرق تلگررام و واتسراپ بره آنهرا
ارسا میشد و سپس آنها از طریق گوشی خودشان دوباره نتایج به ما ارسا مریکردنرد .الزم بره
ذکر است که دادهها بر روی  320نفر از بیماران اجرا شده بود که حدود  20پرسرشنامره برهخراطر
وجود دادههای پرت از رده خارج شد .و پس از پاسخگویی برا نررمافرزار  Spssو  Amosدادههرا
مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت .مالد ورود به پرژوهش عبارتنرد از :داشرتن تحصریالت حرداقل
سیکل ،دارا بودن انواد درد در ناحیه کمر ،سر ،پا ،سرتون فقررات کره حرداقل  6مراه طرو کشریده
باشد ،سن حداقل  18سا و حداکثر  65سا  ،امضا رضایتنامره کتبری توسرط بیمرار برود .مرالد
خروج کسانی که تمایلی به شرکت در پژوهش نداشتند و یا پرسشنامهها را ناقص پر کرده بودند.
1. Ong, et al.
2. Wayet, H., & Richardson, E.
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پرسشنامه ﺗﺠدﻳدنﻈرﺷدﻩ ﺩرﺩ مﻚ ﮔیﻞ( :)MPQپرسشنامره درد مرک گیرل )MPQ)1
دارای  20مجموعه عبارت است و هدف آن سنجش درد افراد از درد از ابعاد مختل

چهرار بعرد

ادراد (حسری درد ،ادراد عراطفی درد ،ادراد ارزیرابی درد ،و دردهرای متنرود و گونراگون)
میباشد (ملزاد .)1997 ،روایی و پایایی این پرسشنامه در سا  2009توسط دورکین و همکراران
مورد بررسی قرار گرفت (دورکین 2و همکاران )2009 ،یافتههای این پژوهش پایایی و روایی باالیی
را برای این پرسشنامه نشان دادند .نتایج تحلیل عاملی اکتشرافی و تأییردی حراکی از وجرود چهرار
خردهمقیاس حسی درد ،ادراد عراطفی درد ،ادراد ارزیرابی درد ،و دردهرای متنرود و گونراگون
بود .ضریب آلفای کرونباخ بهترتیب  0/83 ،0/87 ،0/87و  0/86گزارش شده است .این پرسشنامه
در ایران مورد بررسی قرارگرفته و روایی و پایرایی آن مطلروب گرزارش شرده اسرت .بررای نمونره
خسروی و همکاران ( )1391در پژوهش خرود آلفرای کرونبراخ کلری ایرن پرسرشنامره را  0/85و
آلفای کرونباخ هر چهار مؤلفه آن را باالی  0/80گزارش نمودند.

مقیاس ﺗابآوری کانر و ﺩﻳوﻳدسون
این پرسرشنامره را کرانر و دیویدسرون ( )2003برا مررور منرابع پژوهشری  1979 -1991حروزه
تابآوری تهیه کردنرد .بررسری ویژگریهرای روانسرنجی ایرن مقیراس در شرش گرروه ،جمعیرت
عمومی ،مراجعهکنندگان به بخش مراقبرتهرای اولیره ،بیمراران سررپایی روانپزشرکی ،بیمراران برا
مشکل اختال اضطراب فراگیر و دو گرروه از بیمراران اسرترس پرس از سرانحه انجرام شرده اسرت.
تهیهکنندگان این مقیاس بر این باورند که این پرسشنامه بهخوبی قادر به تفکیک افراد تابآور از
غیرتابآور در گروههای بالینی و غیربالینی بوده و میتواند در موقعیتهای پژوهشی و بالینی مورد
استفاده قرار گیرد .پرسشنامه تابآوری کونور و دیویدسون  25عبارت دارد که در یرک مقیراس
لیکرتی بین صفر (کامالً نادرست) تا پنج (همیشه درسرت) نمررهگرذاری مریشرود .بنرابراین طیر
نمرات آزمون بین  0تا  100قرار دارد .نمرات باالتر بیانگر تابآوری بیشتر آزمرودنی اسرت .نترایج
تحلیل عاملی حاکی از آنند که این آزمون دارای  5عامل :تصور شایستگی فردی ،اعتماد به غرایرز

1. McGill Pain Questionnaire.
2. Dworkin.
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فردی ،تحمل عاطفه منفی ،پذیرش مثبت تغییر وروابط ایمن ،کنتر و تأثیرات معنوی است.کانر و
دیویدسون ( )2003ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تابآوری را  0/89گزارش کردهانرد .همچنرین
ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی در یک فاصله  4هفتهای  0/87بوده است .این مقیراس در
ایران توسط محمدی ( )1384هنجاریابی شده است .وی برای تعیین پایایی مقیاس تابآوری کرانر
و دیویدسون از روش آلفای کرونباخ بهرهگرفته و ضریب پایایی  0/89را گزارش کرده است.

پرسشنامه افسرﺩﮔی ،اضطراب و استرس ()Dass21
پرسشنامه افسرردگی ،اضرطراب و اسرترس الیبونرد و الیبونرد ) 1995( 1مجموعرهای از سره
مقیاس خود گزارشیدهی برای ارزیابی حاالت عاطفه منفی در افسردگی ،اضطراب و استرس که
شدت نشانههای اصلی افسردگی ،اضطراب و استرس را اندازهگیری میکند .این مقیاس شامل 21
سؤا است و هر یک از خردهمقیاسهای آن دارای  7سؤا بروده کره نمرره نهرایی هرر کردام از
طریق مجمود نمرات سؤا های مربوط به آن بهدست میآید .هر سؤا از صفر(اصالً در مورد من
صدق نمیکند) تا ( 3کامالً در مورد من صدق میکند) نمرهگذاری میشود .آنتونی 2و همکاران
( )1998مقیاس مذکور را مورد تحلیل عاملی قرار دادند که نتایج پژوهش آنها مجدداً حاکی از
وجود سه عامل افسردگی ،اضطراب و تنیدگی بود .نتایج این مطالعه نشان داد کره  68درصرد از
واریانس کل مقیاس توسط این سه عامل مورد سنجش قرار میگیرد .ارزش ویژه عوامل تنیدگی،
افسردگی و اضطراب در پژوهش مذکور بهترتیب برابر  1/23 ،2/89 ،9/07و ضرریب آلفرا بررای
این عوامل بهترتیب  0/92 ،0/97و  0/95بود .همچنین ،نتایج محاسبه همبسرتگی میران عوامرل در
مطالعه آنتونی و همکاران ،حاکی از ضریب همبستگی  0/53بین اضرطراب و تنیردگی و ضرریب
همبستگی  0/28بین اضطراب و افسردگی بود (خاکباز و همکراران .)1391 ،روایری و اعتبرار ایرن
پرسرشنامره در ایرران توسرط سرامانی و جوکرار ( )1386مرورد بررسری قررار گرفرت کره اعتبرار
بازآزمایی را برای مقیاس افسردگی ،اضطراب و تنش بهترتیرب برابرر  % 77 ،%76 ،%80و آلفرای
کرونباخ را برای مقیاس افسردگی ،اضطراب و تنش بهترتیب برابر با  % 74 ، %88و  % 78گزارش
نمودهاند (مفیدی راد و شاره.)1393 ،
1. Lovibond, Lovibond.
2. Antony.
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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ﻳافتهها
قبل از بررسی فرضیهها ،میانگین ،انحراف معیارها و بررسی نرما بودن دادههرا در جردو ()1
آورده شده است.
جدو  .1شاخصهای مرکزی ،پراکندگی و آماره  Zجهت بررسی نرما بودن توزیع دادهها N=300

متغيرها

انحراف استاندارد ±ميانگين

آماره z

Sig.

اضطراب

5/47±12/36

0/061

0/200

افسردگی

5/45±12/68

0/081

0/101

استرس

5/41±11/97

0/099

0/171

تصور شایستگی فردی،

6/37±15/96

0/048

0/200

اعتماد به غرایز فردی،

6/38±13/07

0/101

0/055

تحمل عاطفه منفی و پذیرش مثبت

4/99±10/33

0/073

0/200

تغییر روابط ایمن و کنترل

3/23±6/70

0/062

0/200

تأثیرات معنوی

2/12±3/76

0/065

0/200

تابآوری

19/28±49/85

0/056

0/200

ادراک حسی درد

10/89±26/04

0/098

0/169

ادراک عاطفی درد

5/57±15/21

0/100

0/053

ادراک ارزیابی درد

1/270±2/67

0/045

0/200

دردهای متنو

4/48±14/20

0/071

0/200

ادراک درد

17/38±60/49

0/079

0/181

در جدو  1میانگین متغیرهای پژوهش و مؤلفه های آن گزارش شرده اسرت و همچنرین نترایج
آزمون کولموگراف اسمیرنوف  zنشان میدهد که دادهها نرما هستند (.)p>0/05
جدو  .2ماتریس همبستگی پیرسون را برای متغیرهای مورد مطالعه نشان میدهد.
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جدو .2ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
اضطراب

افسردگی

استرس

اضطراب

1

افسردگی

**0/575

1

استرس

**0/641

**0/592

1

تابآوری

**-0/664

**-0/622

**-0/632

**

ادراک درد

0/551

**

0/545

**

تابآوری

ادراک درد

1
**

0/532

-0/575

1

با توجه به جدو  .2متغیر اضطراب ،افسردگی و استرس دارای همبستگی منفی و معنراداری برا
ترراب آوری داشررته و همبسررتگی مثبررت و معنرراداری بررا ادراد درد داشررته اسررت .همچنررین متغیررر
تابآوری با ادراد درد رابطه منفی و معناداری داشته است ( .)p<0/01از ایرنرو امکران بررسری
مد فراهم میباشد .ابتدا ،شاخصهای برازش مد محاسبه شد که نتایج این تحلیل در جدو ()3
نشان داده شده است.
جدو  .3شاخصهای برازش مد برونداد
شاخصها

X2

df

X2/df

GFI

NFI

CFI

RMSEA

p

مدل برونداد

511

200

2/55

0/96

0/905

0/945

0/069

0/000

جدو ( )4-4شاخصهای برازندگی مد برونداد را نشان میدهد ،که شاخصهای برازندگی
شامل شاخص مجذور خی ( )x2=511/200مجذور خی نسبی ( ،)X2/df= 2/55شراخص نیکرویی
بررازش ( ،)GFI= 0/96شرراخص برررازش هنجارشررده ( ، )NFI=0/905شرراخص نیکررویی برررازش
مقایسهای ( ،)CFI =0/94و جذر میانگین مجذورات خطای تقریب ( )RMSEA = 0/069حاکی
از برازش متوسط مد برونداد است.

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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شکل  .1مد ساختاری بین اضطراب ،استرس و افسردگی با ادراد درد با نقش واسطهای تابآوری در بیماران مبتال
به درد مزمن
جدو  .4اثرات مستقیم ،غیرمستقیم نقش بین اضطراب ،استرس و افسردگی با ادراد درد با نقش واسطهای
تابآوری در بیماران مبتال به درد مزمن
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متغيرهای پژوهش

اثر مستقيم

اضطراب -تابآوری

(𝛽)-0/451( p)0/001

افسردگی -تابآوری

(𝛽)-0/363( p)0/001

استرس -تابآوری

(𝛽)-0/327( p)0/001

اثر غيرمستقيم

اثر کل

اضطراب -ادراک درد

(𝛽)0/299( p)0/001

(𝛽)0/134( p)0/001

(𝛽)0/433( p)0/001

افسردگی -ادراک درد

(𝛽)0/298( p)0/001

(𝛽)0/108( p)0/001

(𝛽)0/406( p)0/001

استرس -ادراک درد

(𝛽)0/283( p)0/001

(𝛽)0/097( p)0/001

(𝛽)0/380( p)0/001

تابآوری -ادراک درد

(𝛽)-0/297( p)0/001
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با توجه به جدو ( )4مسیرهای مستقیم از اضطراب به تابآوری ( ،𝛽)-0/387( p)0/001افسرردگی
به تابآوری ( ،𝛽)-0/313( p)0/001اسرترس بره ترابآوری ( 𝛽)-0/284( p)0/001و مسریرهای مسرتقیم اضرطراب بره
ادراد درد ( ،𝛽)0/159( p)0/001افسررردگی برره ادراد درد ( ،𝛽)0/159( p)0/001اسررترس برره ادراد درد از نظررر
آماری معنادار بوده است .یعنی هرچه متغیرهای اضطراب ،افسردگی و استرس کاهش یابد ،ترابآوری افرزایش مرییابرد و
برعکس .همچنین هرچه متغیرهای اضطراب ،افسردگی و استرس کاهش یابد ادراد درد نیز کاهش مییابرد و بررعکس.
در ادامرره بررهمنظررور آزمررون روابررط واسررطهای مررد سرراختاری و دسررتیابی برره معنرریداری ضرررایب
غیرمستقیم از آزمون بوت استراپ برنامه  AMOSاستفاده شد کره نترایج آن در جردو ( )4درج
شده است .چنانچه در جدو ( )4مالحظه میگردد اضطراب ،افسردگی و استرس با نقش میانجی
تابآوری بر ادراد درد تأثیر دارد .یعنی با کراهش اضرطراب ،افسرردگی و اسرترس ،ترابآوری
افزایشیافته و با افزایش تابآوری بر ادراد درد نیز کاسته میشود.

بحث و نتیﺠهﮔیری
هدف پژوهش حاضر بررسی مد ارتباط بین اضطراب ،استرس و افسردگی برا ادراد درد برا
نقش واسطهای تابآوری در بیماران مبتال به درد مزمن بوده است و نتایج پرژوهش نشران داد برین
اضطراب با تابآوری رابطه وجود دارد و رابطه آنها بصورت معکوس است .این یافته با یافتههای
نصرریرزاده و همکرراران ( ،)1399محمرردی ( ،)1398جرروالئیهررا و همکرراران ( ،)1395بوکینگررام و
ریچاردسون ( ،)2020آلچورا و همکراران ( )2016و وانردرالن و همکراران ( )2016هرمسرو بروده
است .محمدی ( )1398در پژوهشری نترایج نشران داد عالئرم روانشرناختی (افسرردگی ،اضرطراب،
شرکایات جسرمانی و حساسریت فرردی) نقرش واسرطهای در رابطره برین ترابآوری و راهبردهرای
مقابلهای بر ادراد درد و فاجعهسازی دارد .جوالئیها و همکراران ( )1395در پژوهشری نشران داد
که تابآوری با اضطراب ،افسردگی ،تنیدگی و ناتوانی جسمانی رابطهی منفی معنراداری داشرت.
آلچورا و همکاران( )2016در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که تابآوری نقش مهمی در سالمت
روان فرد از جمله (اضطراب ،افسردگی ،شکایات جسمانی و کارکرد اجتماعی) بازی مریکنرد امرا
افرادی که با درد ناشی از بیماری دست و پنجه نرم میکنند سطح تابآوری بهمررور کراهش پیردا
میکند و آسیبپذیری این افراد در برابر درد ممکن است افزایش پیدا کند .در تبیین فرضیه حاضر
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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میتوان گفت وقتی فردی دچار اضطراب میشود تغییراتی در رفتار و توجه او شکل میگیررد کره
تابآوری نقش اساسی در خنثی کردن اضطراب دارند .افکار منفی در رویکردهای شناختی عامل
ایجاد اضطراب هستند .در این رویکرد اگر افکار فردی که مضطرب است اصرال شرود ،رفترار او
اصال میشود و در نتیجه اضطرابش از بین میرود .فردی که مضرطرب اسرت قابلیرتهرا و ارزش
نهادن به خود را نادیده میگیرد ،اعتماد به نفس و شایستگی از مؤلفههای مهم در تابآوری هستند
که به افراد کمک میکنند تا به خودباوری مثبتی برسد وفکر و نگاه مثبتی نسبت به خود پیدا کنرد
و توانایی کنتر هیجانات را به فرد میدهد در نتیجه اضطراب او برطرف میشود .مریتروان گفرت
رفتار فرد بیش از اینکه به شرایط عینی وابسته باشد به روشهای تعبیر و تفسیر او از موقعیت وابسته
است .در بیمارانی که اضطراب در آنها بیشتر است ،راهکارهای تابآوری سبب شرده اسرت کره
اضطراب آنها کاهش یابد (نصیرزاده و همکاران.)1397 ،
نتایج نشان داد که بین افسردگی و ترابآوری رابطره مسرتقیم وجرود دارد و رابطره برین آنهرا
معکوس است .در رابطه با یافته حاضر تاکنون پژوهشی انجام نیافتره اسرت امرا بره شرکل مررتبط برا
یافتههای پژوهشگرانی از جمله نصریرزاده و همکراران ( ،)1399محمردی ( ،)1398جروالئیهرا و
همکرراران ( ،)1395بوکینگررام و ریچاردسررون ( ،)2020آلچررورا و همکرراران ( ،)2016وانرردرالن و
همکاران ( )2016و ریستوسکا-دیمیتروسکا و همکراران ( )2015هرمسرو بروده اسرت .بوکینگرام و
ریچاردسون ( )2020در پژوهشی نشان داد که تابآوری با رقت و خوشبینری رابطره مثبرت دارد.
ریستوسکا-دیمیتروسکا و همکاران ( )2015در پژوهشی نشان داد همبسرتگی منفری و معنرادار برین
افسردگی و تابآوری وجود دارد .افرادی که میزان افسردگی باالتری دارند ،سطح انعطافپذیری
روانی کمتری دارند .در تببین فرضیه حاضر میتوان گفت که افسردگی از مهمترین موانع مداوای
بیماریهای درد مزمن است .زیرا افسردگی موجب عدمپذیرش بیماریشده و انگیزه بیمار را بررای
ادامه درمان کاهش میدهد .همچنین تأثیر منفی بر پیشآگهی بیماری دارد .مکرانیزم تأثیرگرذاری
رفتاری در اختال افسردگی به این شکل میباشد که این بیماران در اثر افسردگی ،فعالیت فیزیکی
کمتر دارند ،از خود کمتر مراقبت میکنند ،الکل و دخانیات بیشرتری اسرتفاده مریکننرد ،کمترر بره
دنبا خدمات دارویی هستند و احساس حمایت اجتماعی کمتر و انزوای اجتمراعی در آنران بیشرتر
است.و این در حالی است که مقابله برا افسرردگی نیراز بره عنصرر سرازندهای دارد کره بره افرراد در
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مواجهه با رویدادهای مشکلساز کمک کند ،بنابراین با افزایش تررابآوری مریتروان برره کراهش
حساسیت در مقابل بیماریها ،بهبرود پریشآگهیها ،و انطباق بهترر برا بیمراریهرای مرزمن از قبیرل
بیماریهای مبتال به درد مزمن از جمله کمردردهرا ،سرردردها ،بیمراری قلبری و غیرره کمرک کررد
(اعتصامیپور و امیرپور.)1393 ،
نتایج دیگر نشان داد که بین استرس و تابآوری رابطه مستقیم وجود دارد و رابطره برین آنهرا
معکوس است .در رابطه با یافته حاضر تاکنون پژوهشی انجام نیافتره اسرت امرا بره شرکل مررتبط برا
یافتههای پژوهشگرانی از جمله نصریرزاده و همکراران ( ،)1399محمردی ( ،)1398جروالئیهرا و
همکاران ( ،)1395گلری و همکراران ( )1393و ریچاردسرون ( )2002هرمسرو بروده اسرت.گلی و
همکاران ( )1393در پژوهشی نتایج نشان داد که در بیماران مبتال به میگرن ،شرایط استرسزا باعب
افزایش شدت درد میشود و قرار گرفتن در محیط شاد و یا غمگین میتواند در کاهش و افرزایش
شدت درد آنها تاثیرگذار باشد .در تببین فرضیه حاضر میتوان گفت که وجود استرس در بیماران
مبتال به درد مزمن سبب کاهش تابآوری آنان میشود درحالیکه مبارزه با استرس سبب افرزایش
تابآوری بیماران میشود .در واقع افرادی که در مقابل استرسها تحتتأثیر ایرن عامرل شرناختی
تابآوری قرار گرفته باشند ارزیابی مثبتی از یک موقعیت اسرترسزا داشرته و سرازگاریشران برا
موقعیت مذکور افزایش مییابد و در نتیجه در بیماران مبتال به درد مزمن این احساس خوشرایندی
و تابآوری به کاهش شدت درد در آنها منجر خواهد شد.
نتایج دیگر نشان داد که بین تاب آوری و ادراد درد رابطه مسرتقیم وجرود دارد و رابطره برین
آنها منفی است و با یافتههای پژوهشگرانی از جمله؛ محمدی ( ،)1398فایند و همکاران (،)1398
بوکینگام و ریچاردسون ( ،)2020آلچورا و همکاران ( )2016و اون ،و همکاران ( )2010هرمسرو
بروده اسرت .بوکینگرام و ریچاردسرون ( )2020در پژوهشری نشران داد کره ترابآوری برا رقرت و
خوشبینی رابطه مثبت دارد ،انعطافپذیری ،رشادت و خوشبینی همه مربوط بره زمران بره آسرتانه
درد و تحمل بودند ،اما نه شدت درد .مد های اعتدا نشان داد که خوشبینی وضع باعب افزایش
اثر تابآوری در هرر دو زمران بره آسرتانه درد و تحمرل مریشرود .از طررف دیگرر ،اسرتقرار ترأثیر
انعطافپذیری را به موقع تا آستانه درد افزایش میدهد ،اما زمان تحمل درد را افرزایش نمریدهرد.
این نتایج نشان میدهد که عوامل مؤثر تابآوری و اثر متقابل آنها ممکن است با پشتکار در طو
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تجربیات نامطلوب مانند ادراد درد مهم باشد .اونر ،و همکراران ( )2010در پژوهشری دریافتنرد
افراد با تابآوری باال سطح کمتری از اجتناب را نشان میدهند و با درد ناشی از بیماریشان کنرار
میآیند و نگرش فاجعهآمیزی نسبت به درد ندارد یا کمتر به سمت فاجعهسازی پیش میرونرد .در
تبیینیافته حاضر میتوان گفت تابآوری موجب افزایش استفاده از پاسخهای مقابلهای مسئلهمدار
در بیماران مبتال به درد مزمن می شود و باعب بازنگری و ارزیابی مجدد بره گونره مثبرت در تنظریم
هیجانات میشود این آموزشها موجب کاهش استفاده از پاسخهای خودسررزنشگرری ،نشرخوار
فکری و فاجعهآمیز تلقی کردن میشود (فایند و همکراران )1398 ،حرل مسرئله اجتمراعی و روانری
سیستمهای طبیعی را برای کنتر رفتارهای اجتماعی و روانی فراهم میکند و افزایش مهارتهرای
مقابله با فشارهای روانی ادراد بیماری را کاهش میدهد .همچنین میتوان گفت با توجه به اینکه
تابآوری باعب ایجاد هیجانات مثبت و دوری از هیجانات منفی میشود برهنظرر مریرسرد از ایرن
طریق باعب تضعی

ادراد درد میشود .البته باید به این مسأله اذعان کررد کره برا اینکره افرراد برا

سطح باالی تابآوری معموالً میتوانند با درد ناشی از بیماریها مقابله کنند اما افراد بیمار بهدلیرل
سیر طروالنی بیمراری کرمکرم تحلیرل مریرونرد و ترابآوری آنهرا کراهش مرییابرد و برهسرمت
فاجعهسازی درد پیش میروند (بوئر و همکاران.)2016،1
اضرررطراب ،افسرررردگی و اسرررترس برررا واسرررطه ترررابآوری برررر میر رزان ادراد درد نقرررش
پیشبینیکنندگی دارد .در رابطه با یافته حاضر تاکنون پژوهشری انجرام نیافتره اسرت امرا بره شرکل
منجسم با یافتههای نصریرزاده و همکراران ( ،)1399فاینرد و همکراران ( ،)1398محمردی (،)1398
یها و همکاران ( ،)1395آقایوسرفی
سبحانی و همکاران ( ،)1398فرید و همکاران ( ،)1397جوالئ 
و همکرراران ( ،)1395بوکینگررام و ریچاردسررون ( ،)2020میچالرردز و زیررس ( ،)2019آلچررورا و
همکرراران ( ،)2016وانرردرالن و همکرراران ( )2016و ریچاردسررون ( )2002ه رمسررو برروده اسررت.
واندرالن و همکاران ( )2016در پژوهشی نشان داد تابآوری باالتر با سطو پایینتر افسرردگی و
اضطراب همراه است .عالوه بر این ،تابآوری باال برا کیفیرت زنردگی روانری بهترر همرراه اسرت.
صدوقی و همکاران ( )1396در پژوهشی نشان داد که بین کیفیرت زنردگی زنران مبرتال بره سررطان
پستان با افسردگی ،اضطراب و تابآوری معناداری وجود داشت و تابآوری نقش تعردیلکننرده
1. Bauer, et al.
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در رابطه میان اضطراب و افسردگی با کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان پسرتان ایفرا مریکررد.
سوزا و همکاران ( )2011در پژوهشی دریافتند افرادی که از شردت درد بیشرتری رنرج مریبرنرد از
نتری برخوردارند.
سالمت زندگی پائی 
در تبیین فرضیه حاضر میتوان گفت افرادی کره دچرار بیمراری درد مرزمن هسرتند اضرطراب،
ترس و نگرانی بیشتری را تحمل میکنند و هرچه ترس و نگرانی افرراد بیشرتر شرود ،درد حسری،
عاطفی و احسراس دردهرای متنرود نیرز بیشرتر خواهرد شرد و ایرن در حرالی اسرت کره اگرر نقرش
میانجیگری تابآوری در افراد باالتر باشد ،سبب خواهد شد که ترس و نگرانری در برین بیمراران
کاهش یابد.
در تبیین دیگر در رابطه با افسردگی میتوان گفت کره افررادی کره دچرار بیمراری درد مرزمن
هستند ،بهخاطر رنج و عذابی که تحمل میکنند ،از افسردگی نیز رنرج مریبرنرد ،بنرابراین هرر چره
افسردگی در بیماران بیشتر باشد حس کردن دردهای متنود نیز بیشتر خواهرد شرد و ایرن در حرالی
است که اگر نقش میانجیگری تابآوری در افراد باالتر باشد ،سبب خواهد شد که افسردگی در
میدهد که افراد تابآور در تنظیم تجارب هیجانی منفری
پژوهشها نشان 

بین بیماران کاهش یابد.
مقابلرهای دارنرد کره باعرب فراخوانرده شردن

مانند افسردگی ،تمایل بره اسرتفاده از اسرتراتژیهرای
عواط

یشود؛ مانند ارزیابی مجدد مثبت و یافتن فواید ،شوخطبعی و القای معنی مثبت بره
مثبت م 

اتفاقات روزانه و یا مقابلره مسرألهمردار و هدفمنرد جهرت تنظریم هیجانرات منفری دارنرد (اونر ،و
همکاران )2010 ،بههمینخاطر افرادی که از تابآوری باال برخوردارنرد کمترر دچرار اضرطراب و
یشوند (بکنا )2007 ،1و در نتیجه با کاهش افسردگی ،ادراد درد نیز کاهش مییابد.
افسردگی م 
در تببین دیگر در رابطه با استرس میتوان گفت افرادی کره دچرار بیمراری درد مرزمن هسرتند
استرس بیشتری را تحمل میکنند و هرچه استرس افراد باالتر رود درد حسی ،عاطفی و احسراس
دردهای متنود نیز بیشتر خواهد شد و این در حالی است که اگر نقش میانجیگری ترابآوری در
افراد باالتر باشد ،سبب خواهد شد که استرس در بین بیماران کاهش یابد .در واقع بهعبارتی دیگرر
تابآوری از جمله منابع درون فردی است که سطو استرس و ناتوانی را در شرایط ناگوار تعدیل

1. Becona
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مینماید و با افزایش تابآوری بیماران ،ادراد حسی ،عاطفی و دردهرای متنرود در ایرن بیمراران
کاهش مییابد.
افرادی که با بیماریهای مزمن خود مواجه میشوند ،شناختهایی از بیماری در نظام شرناختی
خود شکل میدهند که در شکلگیری آنها متغیرهای درونری و بیرونری ماننرد عوامرل شخصریتی،
روانی و  ...نقش دارند .این عوامل روانی از جمله استرس بههمراه تهدیرد بیمراری ،درد بیمرار از
ماهیت ،علل ،درمانپذیری ،کنتر پذیری و پیامدهای بیماری تحرتترأثیر قررار مریدهنرد .بنرابراین
فردی که دارای تابآوری و سازهی مثبت از بیماری خویش است ،قادر است بهطور واقرعبینانره و
صحیح عالئم و نشانهها و ابعاد دیگری بیمراری درد و تحلیرل نمایرد .برهطرورکلی ادراد مثبرت
بیماری که با ادراد کنتر بر بیماری و عالئم و عواط

توأم با آن همراه است ،موجب عمرل بره

اقدامات درمانی مناسب میشود که بهبود حاصل از این امر خود به ادراد مثبت نسبت به بیمراری
است (فایند و همکاران .)1398 ،همچنین ،افراد مهارتهایی را میآموزنرد کره سربب مریشرود در
مواجهه با مشکالت و موقعیتهای تنشزا به شیوه تابآورانهتری تفکرر و سرپس عمرل کننرد کره
ادراد بیماری آنها را تحتتأثیر قرار دهد .از اینرو سعی میشرود برا کراهش دادن اسرترسهرا و
تمرکز بر تواناییها و استعدادهای افراد ،زندگی شاد و سالمتری ایجاد شود.
در جمعبندی کلی میتوان گفت که متغیرهای اضطراب ،افسردگی و اسرترس هرم برهصرورت
مستقیم بر ادراد درد تأثیر داشته و هم از طریق تقویت نقش واسرطهای ترابآوری مریتواننرد برر
ادراد درد در بیماران مبتال به درد مزمن بکاهند .این پژوهش بین بیماران مبرتال بره درد مرزمن در
بیمارستان الغدیر شهر تبریز انجام گرفته است ،بنابراین در تعمیم نتایج به سایر جمعیتهای آمراری
باید احتیاط شود .پیشنهاد میشود که در تحقیقات آینده پژوهشگران ،همین سازهها را در نمونهها
و جوامع دیگر مورد بررسی قرار دهند .برا توجره بره نترایج پرژوهش پیشرنهاد مریگرردد دورههرای
آمرروزش تررابآوری برررای ای رن بیمرراران برگررزار گررردد و در کنررار درمررانهررای رای رج برره عالئررم
روانشناختی از جمله (افسردگی ،اضطراب و استرس) این بیماران نیز توجه گردد.
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