فاطمه اکبری ،محسن دهقانی و مجتبی حبیبی

رضایت زناشویی و فاجعهآفرینی در پیشبینی افسردگی در بیماران مبتال به درد مزمن
فاطمه اکبری* ،محسن دهقانی** ،مجتبی حبیبی***
1

* کارشناس ارشد روانشناسی خانواده ،پژوهشکده خانواده ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول )
** استادیار گروه روانشناسی ،پژوهشکده خانواده ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
*** استادیار گروه روانشناسی ،پژوهشکده خانواده ،دانشگاه شهید بهشتی
تاریخچه:

چکیده
مقدمه :هرچند شواهدی درباره ارتباط متغیرهای فاجعهآفرینی و رضایت زناشویی با
افسردگی در بیماران درد مزمن وجود دارد اما اینکه آیا ارتباط مذکور پس از کنترل اثر
متغیرهای مداخلهگر همچنان معنیدار است یا خیر ،موردبررسی قرار نگرفته است.

دریافت1932/12/40 :
تجدیدنظر1939/42/22 :
پذیرش1939/14/43 :

پژوهش حاضر با هدف بررسی سهم فاجعهآفرینی درد و رضایت زناشویی در پیشبینی
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بیمارستان آتیه و کلینیک درد رسا مراجعه کرده بودند و با توجه به معیارهای ورود و
خروج 121 ،بیمار انتخاب شدند و از آنها خواسته شد که به پرسشنامههای مقیاس
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و با فاجعهآفرینی ،ترس از درد و ناتوانی بیمار همبستگی مثبت معناداری داشت .در
تحلیل رگرسیون ،فاجعهآفرینی و رضایت زناشویی توانستند افسردگی را فراتر از اثر
شدت درد ،ترس از درد و ناتوانی ناشی از درد پیشبینی کنند.
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را در بیماران درد مزمن پیشبینی میکند لذا اگر در کنار برنامه درمانی این بیماران برای
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کاهش درد ،از راهکارهای شناختی مربوط به کاهش افکار فاجعهآفرینی و نیز
رویکردهای زوجدرمانی در جهت افزایش رضایت زناشویی آنها استفاده شود ،میتوان
به پیشگیری از افسردگی این بیماران کمک کرد.
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Abstract

Article Information:

Aim. Although evidence suggests that pain catastrophizing and
marital satisfaction are associated with chronic pain patient’s
depression but whether this association remains significant after
controlling for other variables, has not yet been studied. The aim
of this study was to investigate the role of pain catastrophizing
and marital satisfaction in predicting patient’s depression after
controlling for severity of pain, fear of pain and pain-related
disability.

History:

Methods: In a cross - correlation proposal among patients who
had referred to orthopedic clinic and regarding to the inclusion
and exclusion criteria, 121 patients were selected. They were
asked to answer the visual pain scale, pain catastrophizing scale,
fear of movement, pain-related disability, depression and marital
satisfaction questionnaire.
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Results: Data analysis showed a significant negative correlation
between marital satisfaction and depression. Also pain
catastrophizing, fear of pain and disability were positively correlated
with depression. In regression analysis, catastrophizing and
marital satisfaction predicted patient’s depression beyond the
effect of pain intensity, fear of pain and pain-related disability.
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Conclusion: Considering that lower marital satisfaction and
catastrophic thoughts predict depression in chronic pain patients,
using cognitive strategies to reduce catastrophic thoughts and
couple therapy approaches to increase their marital satisfaction
seems to be beneficial in reducing patient’s depressive symptoms.
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مقدمه

کاتون ،19کروئنک .)2449 ،10پژوهشها حاکی از

درد توسط انجمن بینالمللی مطالعهی درد،)1321( 1

این است که سطوح باالتر افسردگی پیش از

بهعنوان تجربهای حسی یا هیجانی ناخوشایند در

درمان با ناسازگاری و ناتوانی مرتبط با درد بیشتر

یک یا چند قسمت از بدن تعریف شده است .درد

همراه است (سالیوان 17و همکاران )2441 ،ماهیت

ازنظر طول مدت ،به درد حاد 2و مزمن 9تقسیم می

چندبعدی بودن درد و درنتیجه شکلگیری عواملی

شود .درد حاد معموالً نتیجهی بیماری یا آسیب

که بر آن اثر میگذارند ،رابطهی بین درد و

است و کمتر از  9ماه ادامه مییابد .حال آنکه درد

افسردگی را پیچیده میسازد

مزمن نوعی درد است که بهبود آن بیشتر از زمان

بوگدوک .)1330 ،14لذا بررسی عوامل مؤثر در

مورد انتظار طول میکشد .این نوع درد حداقل به

ایجاد افسردگی در بیماران درد مزمن نه تنها در

مدت  9ماه تداوم مییابد و میتواند با آسیب بافتی

پیشگیری از عواقب منفی درد ،بلکه در تدوین

همراه باشد و در طول زمان عود کند (ترک 0و

برنامه های درمانی این بیماران نیز از اهمیت

اوکیفوجی.)2442 ،7

خاصی برخوردار است .با مزمن شدن بیماری
عاطفی1

عوامل فردی و بین فردی بسیاری در ایجاد

است .بعد حسی درد بیانگر شدت و بعد عاطفی آن

افسردگی نقش دارند .از بین عوامل فردی

نشاندهنده میزان ناخشنودی فرد از تجربهی درد

شناخت های مربوط به درد ،توجه بسیاری از

است که معموالً تحت تأثیر باورها و هیجانات است

پژوهشگران را به خود جلب کرده اند (ون بیک،12

(هوفباور ،4راینویل ،2دونکان ،3بوشنل.)2441 ،14

پرنا ،13شروئرز ،24موریس21

و گریز.)2447 ،22

بعد عاطفی درد حاالت هیجانی بسیار گوناگونی را

پژوهش های زیادی نشان دادهاند که باورهای

شامل میشود نظیر ترس ،اضطراب و مشکالت

مربوط به درد ،بر شدت درد و مقابله با درد نیز

خلقی که دراینبین افسردگی توجه زیادی را به

اثر دارند (چانگ ،29هر ،20سوهن ،27چا ،21یوم،24

خود جلب کرده است .طبق پژوهشهای انجام شده

 .)2444افکار و باوره ای منفی مربوط به درد

بهطور متوسط  72درصد از بیماران مبتال به درد

می توانند بر هیجانات اثر بگذارند مثالً اینکه منجر

مزمن دچار افسردگی هستند (بیر ،11روبینسون،12

به ترس از درد بیشتر و افسردگی گردند .این

1. International Association for the Study of Pain
)(IASP
2. Acute pain
3. Chronic pain
4. Turk
5. Okifuji
6. Sensory & emotional dimensions
7. Hofbauer
8. Rainville
9. Duncan
10. Bushnell
11. Bair
12. Robinson
13. Katon

14. Kroenke
15. Sullivan
16. Merskey
17. Bogduk
18. Van Beek
19. Perna
20. Schruers
21. Muris
22. Griez
23. Chang
24. Herr
25. Sohn
26. Cha
27. Yom
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(مرسکی11

و
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هیجانات نیز میتوانند تأثیر معناداری بر سطح

است که افسردگی منجر به مشکالت زناشویی

کارکرد و تحمل درد داشته باشند (والین ،1سیلن،2

شود (بیچ ،13ساندین ،24الری .)1334 ،21رضایت

پیترز ،9آرتز ،0بیسیگل ،7وبر1333،1؛ زیل ،4النگ،2

زناشویی پایین با پیامدهای منفی همچون انزوا،

فیلدز ،3دیتر .)2419 ،14یکی از باورهای منفی که

افسردگی،

ناکارآمد،

در بیماران مبتال به درد مزمن موردبررسی قرار

ناسازگاری روان شناختی بیمار و پاسخهای منفی

روش های

مقابله ی

گرفته است ،فاجعه آفرینی درد( 11توجه منفی و

بیشتر از سوی همسر همراه است

اغراق شده بر درد) است که با پریشانی روانی،

زاترا1323 ،29؛ ترک و همکاران1332 ،؛ گیسر،20

شدت درد و پیامدهای منفی دیگر ازجمله

کانو ،لئونارد .)2447 ،پاسخ های منفی همسر به

افسردگی در بیماران مبتال به درد مزمن ارتباط

درد نیز ممکن است منجر به کاهش رضایت

دارد (کانو ،12لئونارد ،19فرانز.)2447 ،10

زناشویی و به دنبال آن ،افزایش شدت درد گردد.

فاجعه آفرینی ،نشانه های افسردگی را در بیماران

این امر منجر به افزایش نشانههای اضطراب و

مبتال به درد مزمن ایجاد می کند و احتماالً

افسردگی و پیدایش ادراک منفی از ازدواج میشود.

پیامدهای دیگری ازجمله شدت درد بیشتر،

ادراک منفی از ازدواج هم ممکن است باعث

ناتوانی فیزیکی بیشتر و ترس از درد بیشتر را به

ناامیدی ،بیلذتی  ،از دست دادن حمایت همسر و

دنبال دارد (نیکالس ،17کولستن ،11اصغری،14

خلق افسرده به خاطر تنهایی گردد (کانو،

ملحی2443 ،12؛ داو دی ،زرگر ،مظفری پور

جیلیس ،27هینز ،21گیسر ،24فوران2440 ،22؛ کانو،

سی سخت ،نرگسی ،موال.)1931 ،

ویزبرگ ،23گاالگر .) 2444،94در پژوهش کرنز،91

یکی دیگر از مسائل بالینی که با افسردگی

هایتورن ویت ،92سوتویک،99

گیلر90

(مان22

و

()1334

زناشویی منجر به افسردگی شود بیشتر از آن

بیماران غیر افسرده ،درد ،ناتوانی و نارضایتی

1. Vlaeyen
2. Seelen
3. Peters
4. Aretz
5. Beisiegle
6. Weber
7. Zale
8. Lange
9. Fields
10. Ditre
11. Pain catasrophizing
12. Cano
13. Leonard
14. Franz
15. Nicholas
16. Coulston
17. Asghari

18. Malhi
19. Beach
20. Sandeen
21. O’Leary
22. Manne
23. Zautra
24. Geisser
25. Gillis
26. Heinz
27. Geisser
28. Foran
29. Weisberg
30. Gallagher
31. Kerns
32. Haythornwaite
33. Southwick
34. Giller

فصلنامه علمی پژوهشی/شماره -19بهار 1930

پژوهش ها نشان داده اند احتمال اینکه مشکالت

بیماران افسرده مبتال به درد مزمن نسبت به

Health Psychology/Vol4. No13/Spring 2015

نیمی از بیماران افسرده مشکالت زناشویی دارند.

در بیماران مبتال به درد مزمن پیشبینی کرد.
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ارتباط دارد ،ناسازگاری زناشویی است .درواقع،

رضایت زناشویی ،شدت نشانههای افسردگی را
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زناشویی بیشتری را نشان دادند .نتایج پژوهش

درد ،ترس از درد ،ناتوانی ناشی از درد) بررسی

آنها نشان داد که بیماران مبتال به درد مزمن که

می گردد.

رضایت زناشویی کمتری داشتند ،نشانههای

ازآنجاییکه ابتالی همزمان به درد مزمن و

افسردگی بیشتری را گزارش کردند( .کرنز و

افسردگی گذشته از هزینههای درمانی زیاد ،اثرات

همکاران.)1334 ،

منفی بسیاری نیز بر خانواده و کیفیت زندگی این

پژوهشها حاکی از این است که حتی

افراد میگذارد ،لذا شناسایی عواملی که در ایجاد

باوجود کنترل شدت درد و سطح ناتوانی فیزیکی،

خلق افسرده در این بیماران سهیم هستند از اهمیت

نارضایتی زناشویی همبستگی معناداری با

بسزایی برخوردار است .شناسایی این عوامل می-

نشانه های افسردگی نشان میدهد .به عبارت دیگر

تواند عالوه بر برنامهریزی در پیشگیری از ایجاد

رضایت زناشویی بیشت ر ،از بیماران در مقابل

مشکالت روانشناختی بعد از ابتال به درد مزمن،

اثرات منفی درد مزمن محافظت کرده و احتمال

در طراحی مداخالت درمانی درد نیز مفید واقع

ابتال به اختالل خلقی را در آنها کاهش میدهد

شود.

(کانو و همکاران2440 ،؛ تیلور ،1دیویس ،2زاترا9؛
.)2419
علیرغم شیوع درد مزمن در ایران و همپوشی
درد با افسردگی ،نقش عوامل فردی (نظیر
فاجعه آفرینی) و بین فردی (ر ضایت زناشویی)
در پیش بینی افسردگی این بیماران به ندرت
موردتوجه پژوهشی و درمانی قرار گرفته است.
همان طور که پژوهش های قبلی نیز نشان میدهند
رابطه ی بین افسردگی و درد مزمن یک رابطهی
ساده نیست بلکه هرکدام از این متغیرها ممکن
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که بر رابطه ی بین این دو متغیر تأثیر بگذارند.
ازجمله این عوامل ،فاجعه آفرینی و رضایت
زناشویی است که در پژوهش حاضر ،اثر
پیش بینی کنندگی آن ها بر افسردگی بیماران پس
از کنترل شاخص های اصلی پیامد درمان (شدت

1. Taylor
2. Davis

روش
کلیهی بیماران مبتال به دردهای مزمن عضالنی ـ
اسکلتی که به بخش ارتوپدی بیمارستان آتیه و
کلینیک درد رسا مراجعه کردند جامعهی آماری این
پژوهش را تشکیل دادند .روش نمونهگیری در
دسترس و داوطلبانه بود .ازآنجاییکه اطالع دقیقی
از حجم جامعهی آماری پژوهش وجود نداشت،
برای برآورد حجم نمونهی موردنیاز به تحقیقات
مشابهصورت گرفته بر روی بیماران مبتال به درد
مزمن عضالنی ـ اسکلتی همانند کانو و همکاران
( )2443استناد شد و بر مبنای این تحقیقات گروه
نمونه را  121بیمار مبتال به درد مزمن عضالنی ـ
اسکلتی تشکیل دادند .معیارهای ورود برای افراد
بیمار شامل سابقهی شکایت از درد عضالنی ـ
اسکلتی در طی  1ماه گذشته بهطور مداوم (انجمن
بینالمللی مطالعهی درد )1321 ،و توانایی خواندن

3. Zautra

رضایت زناشویی و فاجعهآفرینی در پیشبینی افسردگی در ...

و نوشتن به زبان فارسی و نیز معیارهای خروج نیز

1ـ مقیاس دیداری شدت درد :مقیاس دیداری

شامل وجود اختالل روانشناختی ،سوءمصرف مواد

شدت درد 1شامل یک خط درجهبندی نشده است

مخدر و الکل بود .پس از اعالم رضایت بیماران

که از  4تا  144نمرهگذاری شده است که " "4به

برای شرکت در پژوهش ،پژوهشگر به آنها

معنای عدم وجود درد و " "144به معنای بیشترین

تعدادی پرسشنامه ،میداد که توضیح آنها در ادامه

میزان درد قابلتصور است .از بیمار خواسته شد

آمده است.

میزان شدت درد خود در هفته گذشته ،در حال

ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه :از

حاضر و میزان پیشبینی خود از میزان دردش را در

افراد موردمطالعه در نمونه 42/4 ،درصد ( 22نفر)

هفته آینده بر روی سه محور مجزا بهصورت

را زنان و  24/9درصد ( 99نفر) را مردان تشکیل

دیداری عالمت بزند .این مقیاس در پژوهشهای

میدادند .از بین زنان  12نفر شاغل 10 ،نفر خانهدار

متعددی استفاده شده است و اعتبار آن باالی 34

و  1نفر بازنشسته بودند .تعداد مردان شاغل  23نفر

درصد برآورد شده است (بالمی ،2کمپل 9و

و تعداد مردان بازنشسته 0 ،نفر بود .شرکتکنندگان

سروتوک1333 ،0؛ بنایم 7و همکاران .)2444 ،در

بین  22تا  44سال ) )x̄=01/1; SD= 11/3سن داشتند

پژوهش حاضر آلفای کرونباخ  4/20بود.

 19نفر ( )%14/4فوقدیپلم 11 ،نفر ()%19/2

 9خردهمقیاس نشخوار ذهنی ،4بزرگنمایی 2و

لیسانس 14 ،نفر ( )%2/9فوقلیسانس 1 ،نفر ()%4/2

درماندگی 3را اندازهگیری میکند .این مقیاس با مقیاس

در مقطع دکترا به تحصیل اشتغال داشتند .همچنین

لیکرتی  7نمرهای ( 4تا  )0نمرهگذاری میشود .این

ازنظر منطقهی درد در بدن 7 ،نفر ( )%0/2درد در

مقیاس بر مبنای این فرضیه ساخته شده است که

ناحیه گردن و شانه 7 ،نفر ( )%0/1درد در دست،

فاجعهآفرینی درد با سطوح مختلف درد ،ناتوانی

 17نفر ( )%12/0کمردرد 91 ،نفر ( )%27/1درد در

جسمانی و ناتوانی روانشناختی در ارتباط است

ناحیه زانو و پاها 17 ،نفر ( )%79/4در بیش از یک

(اسمان 14و همکاران .)1334 ،در تحقیق سالیوان و

ناحیه تجربهی درد داشتند .میانگین زمانی شروع

همکاران ( )1337نشخوار ذهنی  %01واریانس کل،

این دردها  04/2ماه بود .بازارهای این پژوهش

بزرگنمایی  %14واریانس کل و درماندگی %2

شامل موارد زیر است:

واریانس کل را تشکیل میدادند .ضریب آلفا برای
خرده مقیاسهای نشخوار ذهنی ،بزرگنمایی و

1. Visual Analogue Scale for Pain Severity
)(VAS
2. Bellamy
3. Campbell
4. Syrotuik
5. Benaim

6. Pain catastrophizing scale
7. Rumination
8. Magnification
9. Helplessness
10. Osman

فصلنامه علمی پژوهشی/شماره -19بهار 1930

نفر ( )%13پایینتر از دیپلم 71 ،نفر ( )%01/9دیپلم،
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ازنظر سطح تحصیالت 2 ،نفر ( )%1/4بیسواد29 ،

فاجعهآمیز کردن درد 1که توسط سالیوان و همکاران

43

روانشناسی سالمت

و بین  9ماه تا  74سال بود که ازدواج کرده بودند.

2ـ مقیاس فاجعهآمیز کردن درد :مقیاس

فاطمه اکبری ،محسن دهقانی و مجتبی حبیبی

درماندگی به ترتیب  4/14 ،4/24و  4/43و برای
نمرهی کل مقیاس فاجعهسازی درد برابر با 4/24

وبی ،14راچ ،11آرماستون12

بود .در پژوهش محمدی و همکاران ()2412

برابر با  4/41و پایایی آزمون ـ باز آزمون آن در

ضریب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای

بیماران مبتال به کمردرد مزمن  4/22بود .در پژوهش

نشخوار ذهنی ،بزرگنمایی و درماندگی ترتیب
 4/44 ،4/17 ،4/12و برای نمرهی کل مقیاس
فاجعهآفرینی درد  4/27بود .در نمونهی پژوهش،
ضریب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای
نشخوار ذهنی ،بزرگنمایی و درماندگی به ترتیب
 4/42 ،4/17 ،4/49و برای نمرهی کل مقیاس
فاجعهآفرینی درد در مقیاس بیمار  4/21بود.
 9ـ مقیاس ترس از حرکت تمپا :مقیاس ترس
از حرکت تمپا 1توسط کوری و همکاران ()1334
ساخته شده است ،دارای  14ماده است که با
مقیاس لیکرتی  0نمرهای ( 4تا  )9نمرهگذاری
میشود .مادههای  11 ،12 ،2 ،0به صورت
معکوس نمرهگذاری میشوند و نمرات باالتر در
این آزمون بیانگر ترس آزمودنی از حرکت به دلیل
ادراک درد است (رئولفز ،2پیترز ،9وندر ،0تیلن 7و
والین .)2449 ،ضمن اینکه این مقیاس در
پژوهشهای متعددی بهعنوان معیاری برای سنجش
میزان ترس از آسیب ناشی از حرکت کردن در

روانشناسی سالمت
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افرادی که آسیب اسکلتی دیدهاند به کار گرفته شده

24

آلفای کرونباخ این مقیاس در مطالعهی

است (دهقانی ،1شارپ 4و نیکوالس2449 ،2؛
رئولفز ،پیترز ،فاسارت 3و والین2447 ،؛ والین و

و

واتسون19

()2447

محمدی و همکاران ( )2412آلفای کرونباخ 4/49
بود .در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ  4/41بود.
0ـ پرسشنامهی ناتوانی ناشی از درد:
پرسشنامه ناتوانی ناشی از درد 10توسط روالند 17و
موریس )1329( 11با هدف سنجش میزان ناتوانی
در انجام کارهای روزانه به خاطر وجود درد ساخته
شده است و یک ابزار خود گزارش دهی است که
دارای  20سؤال است .از آزمودنی خواسته میشود
در مقابل سؤاالتی که بهخوبی بیانکننده حاالت
امروز وی هستند عالمت بگذارد و اگر عبارتی
حالت امروز وی را توصیف نمیکند ،از آن بگذرد
و سؤال بعدی را پاسخ بگوید .شرکتکنندگان به
ازای هر جمله عالمت نزده نمره " "4و به ازای هر
جمله عالمت زده نمره " "1میگیرند؛ بنابراین
نمرهی کلی این مقیاس از ( 4عدم وجود ناتوانی)
تا ( 20بیشترین میزان ناتوانی) است.
این پرسشنامه در تحقیقات متعدد (روالند و
فیربانک ،2444 ،14دهقانی و همکاران)2449 ،
بهکاررفته و ویژگیهای روانسنجی قابل قبولی دارد
(روالند و فیربانک .)2441 ،ضریب آلفای نسخه
فارسی این مقیاس  4/32گزارش شده است

همکاران.)1337 ،
)1. Tampa Scale of Kinesophobia (TSK
2. Roelofs
3. Peters
4. Van Der
5. Thielen
6. Dehghani
7. Sharpe
8. Nicholas
9. Fassaert

10. Woby
11. Roach
12. Urmston
13. Watson
14. Pain disability questionnaire
15. Roland
16. Morris
17. Fairbank
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(خطیبی .)1924 ،1در پژوهش حاضر ،ضریب آلفای

استفاده شد .در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ

کرونباخ این پرسشنامه  4/21بود.

برای خردهمقیاس افسردگی بیمار و همسر به ترتیب

7ـ مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس

 4/30و  4/32به دست آمد.

( :)DASS-42مقیاس افسردگی ،اضطراب و

1ـ مقیاس سازگاری زناشویی :آزمون سازگاری

استرس یک پرسشنامه خود گزارشی  02سؤالی در

زناشویی 3یک پرسشنامه خود گزارش دهی کوتاه

مورد اضطراب ،افسردگی و استرس است که

است که بهمنظور اندازهگیری کیفیت رابطه

بهوسیله لوریبند و لوریبند در سال  1337طراحی

زناشویی طراحی شده است و معمولترین ابزار

شد .این ابزار بهصورت فزایندهای در محیطهای

اندازهگیری بهکاربرده شده در این زمینه است .این

مختلف به کار میرود .عمومیت یافتن استفاده از

مقیاس دارای  17ماده است که نشان میدهد تا چه

این مقیاس به این دلیل است که این مقیاس در یک

حد پاسخدهنده با همسر خود در خصوص تعدادی

حیطه استفاده عمومی قرار دارد .یعنی ،این مقیاس

از فعالیتهایی که در سازگاری زناشویی نقش

میتواند بدون حضور هیچ سرپرستی و بدون

بنیادین دارند ،موافق است (اسکامکر 14و لئونارد،11

داشتن هیچ هزینهای مورداستفاده محققین قرار گیرد

 .)2447گستره نمرات این آزمون میتواند از  2تا

(کرافورد 2و هنری.)2449 ،9

 172باشد که نمرات پایین نارضایتی و نمرات باال

در نمونههای خارجی آلفای کرونباخ محاسبه

رضایت زناشویی را نشان میدهند .نمرات  144و

شده برای مقیاس افسردگی برابر  4/31و برای

باالتر بهطورکلی رضایت از ازدواج را نشان میدهد

مقیاس اضطراب برابر با  4/20بود (دهقانی و

و نمرات پایینتر از  144نشاندهنده تنیدگی در

همکاران2449 ،؛ کئوگ ،0دیلون ،7جورجیو 1و

روابط زناشویی است (اسکامکر و لئونارد.)2447 ،

هانت2441 ،4؛ بوستن 2و شارپ2447 ،؛ کوری و

آزمون سازگاری زناشویی الک و واالس در ادبیات

همکاران.)1334 ،

روانشناختی بهعنوان ابزار معتبر اندازهگیری

ضریب آلفای محاسبه شده برای مقیاس افسردگی

همکاران )1923 ،بر روی نمونههای ایرانی اجرا

برابر  ،4/30برای مقیاس استرس برابر با  4/24و

شده است .اعتبار این آزمون در پژوهشهای ذکر

برای مقیاس اضطراب برابر با  4/27بود .در پژوهش

شده از طریق محاسبه آلفای کرونباخ در دامنه %21

حاضر از خردهمقیاس افسردگی DASS-42
18. Khatibi
2. Crawford
2. Henry
3. Keogh
5. Dillon
6. Georgiou

6. Hunt
7. Boston
8. Marital adjustment test
9. Schumacher
10. Leonard
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ویژگیهای روانسنجی این مقیاس را در جمعیت

تاکنون در پژوهشهای متعددی (مظاهری و

21
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افضلی ،دالور ،برج علی و میر زمانی ()1921

رضایت از ازدواج شناخته شده است .این آزمون

فاطمه اکبری ،محسن دهقانی و مجتبی حبیبی

تا  %29متغیر بوده است .در پژوهش حاضر ضریب

چندمتغیری سلسله مراتبی استفاده شد که در گام

آلفای کرونباخ این مقیاس  4/41است.

نخست شدت درد ،ترس از درد و ناتوانی ناشی از

روند اجرای پژوهش :در این پژوهش از

درد بهعنوان یک بلوک و در گام دوم ،فاجعهآفرینی

همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره سلسله

و رضایت زناشویی وارد تحلیل شدند .با این روش

مراتبی استفاده شد.

اثر شدت درد ،ترس از درد و ناتوانی ناشی از درد
ازنظر آماری کنترل میگردد.

یافتهها

نتایج جدول حاکی از آن است که شدت درد،

پس از محاسبه نمره هر یک از شرکتکنندگان در

ترس از حرکت و ناتوانی بیمار 12 ،درصد از تغییرات

مقیاسهای شدت درد ،ترس از حرکت ،ناتوانی

نمره کل افسردگی را در بیماران مبتال به درد مزمن

ناشی از درد ،فاجعهآمیز کردن درد و مقیاس

تبیین میکنند ( p<4/4441و 117 ( =3/47و)F)9

افسردگی دادههای خام با استفاده از نرمافزار

که با اضافه شدن فاجعهآفرینی و رضایت زناشویی

SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت که نتایج

در گام بعدی مقدار تبیین واریانس متغیر وابسته به

در ذیل مورداشاره قرار گرفته است:
ضرایب

بین

همبستگی

 74درصد افزایش یافت ( p<4/4441و =12/19

متغیرهای

(119و  .)ΔR=4/42 ،ΔF)1بنابراین دو متغیر

موردمطالعه در جدول  1نشان داده شده است.

فاجعه آفرینی و رضایت زناشویی توانستند 92

همانطور که در جدول مشاهده میشود افسردگی

درصد واریانس نمره های افسردگی را پس از

با رضایت زناشویی ،همبستگی منفی معنادار و با

کنترل اثر شدت درد ،ترس از درد و ناتوانی ناشی

فاجعهآفرینی ،ترس از درد و ناتوانی بیمار

از درد بر افسردگی ،به طور معناداری تبیین کنند.

همبستگی مثبت معناداری دارد .همچنین ،رابطه

مالحظه عالمت ضرایب رگرسیون استاندارد

افسردگی و شدت درد معنادار نیست.

نشان میدهد که رضایت زناشویی بیشتر و

برای تعیین سهم فاجعهآفرینی و رضایت

فاجعهآفرینی کمتر با افسردگی کمتر بیمار همراه

روانشناسی سالمت
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زناشویی در پیشبینی افسردگی ،از روش رگرسیون

22

است.

جدول  .1ضریب همبستگی میان متغیرهای موردمطالعه
متغیر

فاجعهآفرینی رضایت زناشویی افسردگی شدت درد ترس از درد ناتوانی بیمار
_

فاجعهآفرینی
رضایت زناشویی

**

-0/13

افسردگی

**

شدت درد

*

ترس از درد

**

ناتوانی بیمار

**0/14

0/46

0/31
0/64

_
**-0/64
0/34
**

-0/46

-0/04

_
0/01
**

0/64

**0/14

_
0/34
**0/13

_
**0/81

_

رضایت زناشویی و فاجعهآفرینی در پیشبینی افسردگی در ...

جدول  .2رگرسیون نمره کل افسردگی از روی فاجعهآفرینی ،رضایت زناشویی و متغیرهای درد
R

متغیر پیشبین

R2

F

تعدیل

معناداری

B

S.E.

β

t

معناداری

شده
R2
افسردگی
-0/04

0/01

-0/04

-0/41

0/11

ترس از حرکت

0/03

0/31

0/004

0/01

0/41

شدت درد

0/44

0/84

0/80

46/14

**

0/0003

0/04

ناتوانی بیمار

0/18

0/38

0/34

4/1

فاجعهآفرینی

0/64

0/01

0/61

4/01

**

0/0003

رضایت

-0/30

0/01

-0/13

-6/44

**

0/0003

زناشویی
**P<0/01 *P<0/05

نشانههای افسردگی در بیماران درد مزمن انجام

2443؛ ترنر و همکاران2444 ،؛ سالیوان و همکاران،

گرفت .نتایج این پژوهش نشان داد که فاجعهآفرینی

 )2447مطابقت دارد .درزمینه ارتباط افسردگی و

بیشتر با شدت درد بیشتر ،ترس از درد بیشتر و

فاجعهآفرینی ،که حتی بعد از کنترل اثر متغیرهای

ناتوانی بیشتر همراه است .این یافته که با پژوهشهای

مختلف مانند شدت درد ،ترس از درد و ناتوانی،

قبلی (نیکالس و همکاران )2443 ،همسو است و

همچنان معنادار بود اطمینان ما را به این یافته که

با استفاده از مدل ترس ـ اجتناب قابل تبیین است.

فاجعهآفرینی پیشبینی کننده افسردگی است،

طبق این مدل اگر درد بهعنوان یک تهدید تلقی شود

افزایش میدهد .این پژوهش شواهدی در حمایت

و فاجعهآفرینی شود ،ترس مربوط به درد شکل

از مدلهای شناختی افسردگی نیز فراهم میکند،

میگیرد .این ترس منجر به رفتارهای اجتنابی ،نداشتن

که در آنها فاجعهآفرینی یکی از اشکال اساسی

فعالیت فیزیکی ،ناتوانی و افسردگی میگردد.

تحریف 9یا خطای شناختی 0در نظر گرفته میشود

بیمارانی که فاجعهآفرینی نمیکنند ،ترس مربوط به

که با تحریف واقعیت ،اثر منفی بر خلق میگذارد

درد را ندارند ،بنابراین با فعالیتهای روزمره مواجه

(لینتون ،برگبوم.)2411 ،7

شده و بهبود مییابند (والین ،لینتون.)2444 ،

در این پژوهش رضایت زناشویی بیشتر با

همچنین نتایج نشان داد که افکار فاجعهآفرین

فاجعهآفرینی و ترس از درد کمتر همراه بود .این

حتی بعد از کنترل اثر شدت درد ،ترس از درد و

یافته با پژوهش تیلور و همکاران ( )2419همسو

1. Asghari
2. Golak
3. Distortion

4. Cognitive error
5. Bergbom
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است که نشان دادند بیمارانی که رضایت زناشویی

نیازهای خود قلمداد میکنند .این حمایت ادراکشده

دردشان

ظرفیت بیمار را برای استفاده از راهبردهای

فاجعهآفرینی میکنند و ناتوانی فیزیکی کمتری را

سازگارانه تقویت میکند و باعث میشود هنگام

نیز تجربه میکنند .ازآنجاکه طبق مدل ترس ـ

افزایش شدت درد ،عاطفه مثبت و کارکرد

اجتناب ،فاجعهآفرینی یکی از پیشایندهای بالقوه

فیزیکیشان را حفظ کنند (تیلور و همکاران،

ترس از درد است احتماالً بیمارانی که رضایت

 .)2419همچنین این احتمال وجود دارد که رضایت

زناشویی باالتری دارند فاجعهآفرینی کمتری درباره

زناشویی نقش عامل حفاظتی ایفا کرده و تمرکز فرد

درد کرده و ترس از درد کمتری نشان میدهند.

بر جنبههای منفی درد را کاهش داده و نشانههای

دارند،

بهاحتمال

کمتری

درباره

روانشناسی سالمت
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همچنین یافتههای پژوهش حاضر حاکی از
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افسردگی بیمار را تعدیل کند.

این است که رضایت زناشویی بیمار پس از کنترل

نتایج این پژوهش بهطورکلی از مدلهای

شدت درد ،ترس از درد و ناتوانی ناشی از درد

عامل (فوردایس )1341 ،و شناختی ـ رفتاری

بهطور منفی افسردگیاش را پیشبینی میکند .این

(ترک )1329 ،و افسردگی (بانکس ،کرنز)1331 ،

یافته با نتایج پژوهشهای قبلی (بیچ و همکاران،

حمایت میکند که بیان میکنند ادراکها ،رفتارها و

1334؛ کانو و همکاران2440 ،؛ لئونارد و همکاران،

همچنین بافت بین فردی در رابطه با پریشانی

2441؛ فلور و همکاران )1324 ،که نشان دادند

روانشناختی بیماران مبتال به درد مزمن نقش دارند.

رضایت زناشویی با افسردگی رابطه منفی معنادار

نتایج این پژوهش نشان میدهد که کارکرد زناشویی

دارد ،همسو است .ادراکهای منفی از ازدواج ممکن

که اغلب نقش اندکی در مدلهای موجود درد و

است در ناامیدی ،بیلذتی ،از دست دادن حمایت

افسردگی دارد ،باید نقش بیشتری را در مدلهایی

همسر و خلق افسرده به خاطر تنهایی ،نقش داشته

که درد مزمن و پریشانی روانشناختی را ادغام

باشد (کانو و همکاران .)2440 ،رضایت زناشویی

میکنند ایفا کند .باوجوداینکه یافتهها حاکی از این

کمتر با پاسخ های منفی بیشتر از سوی همسر

است که درد در یک زمینه اجتماعی اتفاق میافتد،

رابطه دارد به طوریکه پاسخ های منفی همسر به

رضایت زناشویی بهطور صریح در مدلهای درد

درد ممکن است منجر به کاهش رضایت

گنجانده نشده است .عالوه بر این یافتههای این

زناشویی و افزایش شدت درد شود که به افزایش

پژوهش نشان میدهد که تمرکز بر زوج ممکن

نشانه های افسردگی می انجامد (کانو و همکاران،

است در درمان پریشانی روانشناختی مفیدتر باشد.

.)2444

تحقیقات قبلی نیز حاکی از این است که افزایش

از طرف دیگر بیمارانی که رضایت زناشویی

رضایت زناشویی در طول درمان با پیامدهای

بیشتری دارند ممکن است تابآوری بیشتر و

بلندمدت بهتر برای بیمارانی که همسرانشان نیز در

آسیبپذیری کمتری داشته باشند .یافتهها بیانگر این

درمان شرکت داشتند نسبت به بیمارانی که

است که احتماالً رضایت زناشویی بر ادراک بیماران

همسرانشان حضور نداشتند همراه است (کیف و

از حمایت همسر تأثیر گذاشته و آنها را پاسخگوی

همکاران .)1333 ،حضور همسران تأثیر درمان را

رضایت زناشویی و فاجعهآفرینی در پیشبینی افسردگی در ...

افزایش میدهد زیرا همسران بیماران را تقویت

پژوهشهای آتی با روشهای آزمایشی یا آیندهنگر

میکنند ،از آنها حمایت میکنند و سیستم خانواده

به بررسی بیشتر جهت رابطه متغیرها بپردازند.

را تقویت میکنند تا بیماران بهطور مؤثرتری با درد

عالوه بر این پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی

مقابله کنند (کانو و همکاران2447 ،؛ عباسی و

نقش متغیرهای دیگر نظیر باورهای مربوط به کنترل

همکاران.)2412 ،

درد و خودکارآمدی نیز در نظر گرفته شود.

باوجوداینکه در این پژوهش سعی شده بود

ازآنجاکه راهبردهای مقابلهای بیماران بر نحوه

تا حد ممکن اصول پژوهش رعایت شوند اما

سازگاری با درد و رضایت زناشویی آنها اثرگذار

محدودیتهایی نیز در این کار وجود داشت؛

است پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی

ازجمله اینکه با توجه به شیوه نمونهگیری در

موردبررسی قرار گیرند .با توجه به مدل زیستی ـ

دسترس در این پژوهش تعمیم یافتههای آن باید

روانی ـ اجتماعی و یافتههای این پژوهش ،پیشنهاد

بااحتیاط صورت گیرد .همچنین انتخاب مراکز

میشود در کنار برنامههای درمانی پزشکی ،نقش

جمعآوری دادهها بهصورت تصادفی امکانپذیر

عوامل روانشناختی (باورها) و اجتماعی نیز در نظر

نبود و نمونه پژوهشی حاضر را مراجعهکنندگان به

گرفته شود و زوجدرمانی موردتوجه بیشتری قرار

کلینیک ارتوپدی بیمارستان آتیه و کلینیک درد رسا

گیرد.

تشکیل دادند .شاید بهتر باشد که پژوهشهای آتی
در بیمارستانهایی با بافت فرهنگی متفاوت نیز
تکرار شود .محدودیت دیگر این پژوهش ،تکیه آن
بر اندازهگیریهای خودسنجی است .الزم به ذکر
است که با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع
مقطعی است ،استنباط روابط علی بین متغیرهای

سپاسگزاری
در پایان الزم است که از همه کسانی که در انجام
این پژوهش نقش داشتهاند ،بهویژه بیماران مبتال به
درد مزمن که باوجود درد با نهایت صبر به
پرسشنامهها پاسخ دادند ،تشکر و قدردانی نماییم.

مطالعه شده صحیح نیست و بدین منظور الزم است
منابع

دبیرستانی شهر کرمانشاه .فصلنامه تحقیقات
علوم رفتاری .شماره  .14ص .32-21
خطیبی ،ع .)1924( .توجه انتخابی بیماران مبتال به
دردهای مزمن به چهرههای دردناک .پایاننامه

روانرنجور خویی ،حمایت اجتماعی و
راهبردهای مقابله با ناتوانی عملکردی در
بیماران روماتیسمی .فصلنامه روانشناسی سالمت.
شماره  .1ص 70-14
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 DASS-42بر اساس نمونهای از دانشآموزان

( .)1931رابطه فاجعهسازی درد ،اضطراب درد،
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( .)1921ویژگیهای روانسنجی آزمون

داودی ،ا؛ مظفریپور ،ا؛ نرگسی ،ف؛ موال ،ک.
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