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جسمی ،روانی ،اجتماعی را فراهم میآورد.خانواده این شرایط را از طریق انجام
یکسری اعمال مشترک انجام میدهد که به این اعمال کارکرد خانواده گفته میشود.بر
این اساس پژوهشی به منظور بررسی سهم ابعاد کارکرد خانواده در میزان حرکت
هراسی با تعداد  111نفر بیمار مبتال به دردهای اسکلتی عضالنی با روش نمونه گیری
تصادفی در دسترس انجام ش د .در این تحقیق برای بررسی ابعاد کارکرد خانواده و
حرکت هراسی ناشی از درد مزمن به ترتیب از پرسشنامههای( )FADو()TSK
استفاده شد .نتایج نشان داد رابطه بین کارکرد کلی خانواده و متغیر حرکت هراسی با
مقدار ( )1/912در سطح  α=./10معنا داراست و این رابطه به صورت مستقیم
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میباشدو از میان ابعاد کارکرد خانواده حل مسأله ،آمیختگی عاطفی ،پاسخگویی
عاطفی و ارتباطات بیشترین میزان ارتباط را با این متغیر نشان دادندو ابعاد کارکرد
خانواده میزان حرکت هراسی ناشی از درد مزمن اسکلتی عضالنی را تبیین میکند
همچنین حل مسأله در خانواده با حدود  2.1درصد ،بیشترین تبیین را در پیش بینی
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متغیر میزان حرکت هراسی دارا است.
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The study of contribution of dimensions of family function in
fear of movement at patients suffered by musculoskeletal
chronic pain
*M. Namegh, **M. Momeni Javid, ***S. Hossienian

.

Abstract
Nowadays family as an important social factor that affects
chronic pain is being considered by researchers. Family is an
effective environment in physical andmental health of peoples
that provides the necessary conditions for development and
achieves physical, mental and social balance. Family
providesthese conditions through a series of common actions
which named family function. The aim of present study was to
exam the contribution of dimensions of family function in fear
of movement at patients with musculoskeletal chronic pain
selected randomly. Family Assessment Device (FAD) and
TAMPA questionnaire for assessing fear of movement is
completed by participants. It was found that there was a relation
with family function dimensions and fear of movement
variables and this relation was direct and among family function
dimensions, problem solving, affective involvement, affective
responsiveness and communication were the most related
dimensions with fear of movement and problem solving is the
most related one (9.1).
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مقدمه

شرایط را از طریق انجام یکسری اعمال مشترک

درد تجربه حسی و هیجانی ناخوشایندی است که

انجام میدهد که به این اعمال کارکرد خانواده

ناشی از یک آسیب بافتی واقعی یا احتمالی بوده

گفته میشود.کارکرد خانواده دارای پیوستاری از

یا در قالب چنین آسیبی قابل تبیین است (انجمن

کارآمد (سطح بهینه) تا ناکارآمد میباشد.

بینالمللی درد .) 9110 ،1ملزاک ،1291( 9به نقل

فاکتورهای بیرونی و درونی میتوانند بر این

از چنهال )1220 ،1در طبقه بندی انواع مختلف

کارکرد تأثیر گذار باشند .وقتی که فاکتور بیرونی

درد آن را به سه دسته کلی تقسیم میکند که

یا درونی تعادل کارکرد خانواده را دچار مشکل

عبارتست از .1 :درد گذرا .9درد حاد .1درد مزمن.

کند ،خانواده برای بازگشت به تعادل تالش

درد مزمن یک ساختار فرضی غیر قابل مشاهده

میکند .مطالعات گسترده در ادبیات ناکارآمدی

است که میتوان آن را از طریق مطالعه تأثیرات آن

خانواده نشان میدهد که درد مزمن نمونهای از

در سه سطح روانی-فیزیولوژیک ،شناختی-ادراکی

فاکتورهای بیرونی است که میتواند تعادل کارکرد

و حرکتی -محیطی استنباط کرد (والین 4و

خانواده را بر هم بزند (چنهال.)1220 ،

همکاران .)1220 ،درد مزمن دردی است که دوره

یکی از ابعاد درد که نقش موثری بر کارآمدی و

بهبودی آن بیش از زمان معمول طول می کشد.
در معیارهای انجمن بین المللی درد ،این زمان
برای مقاصد پژوهشی حداقل  1ماه و برای اهداف
بالینی  6ماه تعیین شده است (دوره های درد،
1292به نقل از محمدی .)1129 ،درد مزمن یک
پیش بینی کننده قوی از شدت افسردگی در
مقایسه با سایر فاکتورهای خطر مانند انزوای
اجتماعی می باشد .عالوه بر این مطالعات اخیر
نشان می دهد که درد مزمن با افکار خودکشی در
بزرگساالن ارتباط دارد (المیدا 0و همکاران،

عملکرد خانواده دارد ،متغیر حرکت هراسی
است.پزوهش ها نشان داده عواملی موجب تبدیل
درد حاد به درد مزمن می شوند به طور مثال
لتمن 9و همکاران ( ،1201به نقل از محمدی،
 )1129به نقش اساسی ترس و اجتناب ،در تبدیل
درد حاد به درد مزمن اشاره کردند .همچنین آنها
به جای کیفیت حسی درد بر نقش موثر کیفیت
عاطفی آن پرداختند و بیان کردند که ترس از درد
باعث اجتناب از روبه رو شدن فرد با محرک هایی
است که درد را برای فرد تداعی می کنند .به نظر

رشد و رسیدن به تعادل جسمی ،روانی ،اجتماعی

خانواده می باشد .با توجه به این امر به نظر می

را فراهم میآورد (وود .)1220 ،6خانواده این

رسد که خانواده بتواند یکی از عوامل تاثیر گذار
بر درد و کیفیات عاطفی موثر بر آن باشند .بررسی
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ارتباط ابعاد کارکرد خانواده به عنوان واحدی
بزرگتر و مستقل از آنجایی ضروری به نظر
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ترس از حرکت و در نتیجه آن اجتناب از فعالیت
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می رسد که با تداعی درد برای فرد ،فرد دچار
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میرسد که با شناسایی میزان اهمیت هر یک از

درد را تشدید می کند .همچنین بدلیل اینکه آنها

این ابعاد بر ابعاد مختلف درد میتوان در جهت

از آسیب بیشتر یا افتادن می ترسند فعالیت فیزکی

بهبود عملکرد خانواده و در راستای آن عملکرد

خود را محدود می کنند(هابسچر و همکاران،

فیزیکی فرد مبتال گام برداشت.

 )9111که این محدود کردن حرکت ممکن است

برای فهم بهتر این مطلب می توان از نظریه دروازه
1

کنترل (ملزاک و وال  ،1260 ،به نقل از چنهال،
 )1220که درد را پدیدهای چند بعدی میداند،
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استفاده کرد .این مدل اجزای عاطفی ،شناختی ،و

11

1

منجر به چرخه ای از محدودیت ها ،کم شدن
شرکت در فعالیتها و ناتوانی عمیق تری
4

0

گردد(جنسن و همکاران9111،؛ پارکینسون و
همکاران.)9111 ،

حسی-فیزیولوژیکی درد را در بر میگیرد که هر

مدلی که بر اساس آن این مکانیسم قابل تبیین

یک از این اجزا نقش تقویت کننده یا تعدیل کننده

است ،مدل شرطی اجتناب از روی ترس می باشد

را در ادراک درد ایفا میکنند .این مدل شامل

که خاص فعالیتها یا حرکت و درد
6

عوامل روانشناختی و نیز مکانیزمهای مربوط به

است(لینتون  .)1206 ،در این مدل ،عموماً دو

سیستم عصبی مرکزی است و برای عوامل

مؤلفه تشخیص داده میشوند :مؤلفه کالسیک و

روانشناختی مؤثر در ادراک درد شواهد اساسی را

مؤلفه عامل .مؤلفه کالسیک یعنی روندی که در

ارائه میدهد .نظریه دروازه کنترل درد نخستین

آن یک محرک خنثی ،یک معنا یا یک ظرفیت

مدل تحلیلی بود که نقش عوامل روانی

منفی را به خود میگیرد .شخص یاد میگیرد

فیزیولوژیکی درد را مورد بررسی قرار داد.

رویدادهای محیط پیرامون خود را پیشبینی کند.

بر اساس دانش به دست آمده از تحقیقات کلی

یک آسیب میتواند یک پاسخ غیرارادی نظیر

مربوط به ترس و اضطراب ،تأثیر ترس و

انقباض عضله و فعالیت سمپاتیک نظیر ترس و

اضطراب در عرصه دردهای مزمن هر روز بیشتر

اضطراب را برانگیزاند .یکمحرک بیرونی میتواند

شناخته و تصدیق میشود .در دهه گذشته شمار

از طریق شرطی شدن کالسیک ،پاسخ مشابهی را

روزافزونی از تحقیقات آزمایشگاهی و کلینیکی و

برانگیزاند .شرطی شدن میتواند از طریق تجربه

بالینی ثابت کرده ترس و اضطراب بر تجربه درد

مستقیم یا بر اساس اطالعات (یادگیری

و به خصوص ناتوانی در دردهای مزمن تأثیر

غیرمستقیم) یا حتی مشاهده (مدل سازی) انجام

میگذارد .اجتناب از روی ترس ،به معنای اجتناب

شود.این مدل که در شکل زیر نشان داده شده

از حرکات و فعالیتها بر مبنای ترس است که به

است ،این گونه به توضیح فرایند می پردازد که

عنوان مکانیسم اصلی پیشرفت درد های طوالنی

وقتی محرک پیش از یک تجربه بد یادردآور

و

میآید ،شروع به پیشبینی وقوع درد میکند و

همکاران( )9110در این زمینه بیان می کنند که

یادگیری رفتار اجتناب گرا شروع میشود .محرک

درشرایط درد مزمن بزرگساالن ممکن است آنچه

تمیز داده شده ،ظرفیت منفی به خود میگیرد و

مدت

مطرح

شده

است.

مارتین

9

را که انجام می دهند محدود کنند زیرا فعالیت
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واکنش عضالنی ،ترس ،اضطراب و غیره را فعال
میکند.
همانگونه که تصویر 1این موضوعنشان میدهد،
اجتناب از شرایط تهدیدکننده با کاهش درد،
ترس ،تنش و اضطراب تقویت میشود .رفتار

اجتناب گرا وقتی تثبیت شد به آسانی از بین
1

نمیرود (راچلین  .)1201،چون اجتناب موفق،
مانع از آن میشود که شخص با پیامدهای شرایط
تهدیدکننده (که غیر آسیبرسان هستند) تماس
پیداکند.

شکل  -1مدل اجتناب از فعالیت که الگوهای شرطی شدن کالسیک و شرطی شدن عامل را در خود
ترکیبکرده است .یک شرایط تهدیدکننده یا دردآور ) (Sd /csیک پاسخ شرطی شده (Conditioned
 Response )CRاز فعالیتهایسمپاتیک از جمله ترس را بر میانگیزاندکه ترس خود منتهی به اجتناب از
اینشرایطمیشود) .(Rاین رفتار اجتناب گرا با کاهشمحرکهای نامطلوب تقویتمیشود CS .به معنای
«محرکشرطی شده» ) (Conditioned Stimulusاست و  CRدر الگویکالسیک به معنای پاسخ شرطی
شده است .Sdبه معنای «محرکتمیز داده شده» است R .به معنای پاسخ و  SRبه معنایپیامدهایتقویتکننده در
الگوی عملگر (عامل) است.

مدل دوم روش شناختی ـ رفتاری است که

نشان میدهد که بیماران آسیبدیده در یک

همواره با توصیف دقیق مدل اجتناب از روی

مارپیچ رو به پایین اجتناب ،ناتوانی و درد به دام

ترس معرفی میشود و به وسیله عالئم بیماری

میافتند.

فرد ،باورها و رفتارها روشن میکند که چگونه

به پیدا کردن علتها کمک میکند و با یافتههای
مطالب علمی جدید در مورد نقش اجتناب از
روی ترس یا در پیشرفت بیماریهای دردناک
عضالنی اسکلتی است پیوند دارد .این مدل دو
پاسخ رفتاری متضاد را اصل قرار میدهد که
عبارتند از رویارویی و اجتناب و مسیرهایی را

میشوندکه عبارتند از -1 :ارزیابیهای منفی از
درد و پیامدهای آن مثالً تفکر فاجعه آمیز که
میتواند پیش درآمد ترسهای مرتبط با درد
باشند -9 .یکی از خصوصیتهای ترس ،فرار و
اجتناب است که پیامد نزدیک آن این است که
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بیمار تداوم میدهد .این مدل که بر مبنای مدل

( )1221است پیشبینی میکندکه ترسهای مرتبط
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این دور تسلسل پدید آمده ،مشکل درد را در

این مدل که بر اساس کاروادل 9و همکارانش
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فعالیتهای روزانه (بر حسب انتظار درد ایجاد

همراه است .وادل و همکارانش( )1221هم

میکنند) دیگر انجام نمیشوند -1 .از آنجایی که

گزارش کردند باورهای اجتناب از ترس در مورد

رفتارهای اجتناب گرا قبل از درد واقع میشوند و

فعالیتهای جسمانی و کار ،ارتباط زیادی با

پاسخی به درد نیستند ،این رفتارها تداوم

ناتوانی و از دست دادن کار به علت کمردردهای

پیدامیکنند چون فرصتهای کمتری وجود

خفیف دارد .باورهایی نظیر" فعال نبودن بیشتر از

خواهد داشت تا انتظارات و باورهای بیمار در

شرکت در فعالیتها می تواند کمک کننده باشد"یا

مورد درد به عنوان نشانهای تهدید سالمت

رفتارهایی مثل اجتناب از فعالیت به دلیل ترس از

جسمانی او تصحیح شود -4 .اجتناب طوالنی و

درد ،ارتباطات خانوادگی ضعیف ،و فشارهای

عدم فعالیت جسمانی تأثیر زیانآوری بر

مالی ،احتمال تبدیل درد حاد به درد مزمن را

سیستمهای عضالنی اسکلتی و قلبی عروقی دارد

بیشتر می کنند و خطر عدم پیشرفت در درمان را

از

باعث می شود (راهنمای مدیریت داروی درد

و

منتهی

به

سندرم

مشهور

کارافتادگی1میشودکه این ترس همراه ،درد را
بدتر میکند.

فیلیپس 6و جهانشاهی ( ،1206به نقل از لینتون و

عالوه بر این اجتناب کردن به معنای کنار کشیدن

بور )1220 ،9هم دریافتند در یک گروه از افراد

از عوامل تقویتکننده اساسی نیز هست که

مبتال به سردرد ،اجتناب از فعالیتها و کنار

موجب افزایش اضطرابها نظیر تحریک پذیری،

کشیدن از شرایط اجتماعی ،از برجستهترین

ناامیدی و افسردگی میشود .ترس از حرکت یکی

رفتارهای گزارش شده به وسیله این افراد است.

از مشکالت مهم در مبتالیان به دردهای مزمن

یکی از محرکهای مهم میتواند کار یا محل کار

است چرا که این رفتارها موجب حفظ درد و

باشد .چون بیماران اغلب درد را باکار تداعی

افزایش ناتوانی میشود .برای مثال تی زان 9و

میکنند.

همکارانش( )9114در یک تحقیق در مورد 991
بیمار فیبرومیالژیا 1ثابت کردند بیماران دارای

روانشناسی سالمت
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سطوح باالی ترس از درد وفعالیت ،ناتوانی بیشتر،

10

مزمن.)9119،0

رفتار افسرده و شدت درد بیشتری نسبت به
بیمارانی با ترس کمتر دارند .عالوه بر این
مککراکن 4و همکارانش( )1226ثابت کردند در
بیماران دارای کمر دردهای ضعیف مزمن ،سطوح
باالی اضطراب مربوط به درد با احتمال وقوع
بیشتر درد و محدودیت بیشتر در تست فیزیکی
1

disuse syndrom
Tzun
3
fibromyalgia
4
McCracken
2

چنانچه در تعریف کارکرد خانواده بیان شد،
عملکرد خانواده تالش مشترکی است برای
برقراری و حفظ تعادل در خانواده ولی درد مزمن
تقریباً بر تمامی جنبههای زندگی خانواده تأثیر
میگذارد و در طول زمان به پیامدهای مهمی در
خانواده منجر میشود .مبتالیان به درد اغلب به
لحاظ جسمی و هیجانی به دیگران وابسته
میشوند ،این مسأله به تغییراتی در نقشهای
خانواده منجر میشود و اعضای خانواده بارها
5

Guidlines for the pharmalogical managemet
of chronic pain
6
Philips
7
Buer

بررسی سهم ابعاد کارکرد خانواده در میزان حرکت هراسی در ...

مسئولیتهای خانوادگی اضافی را بر عهده

افرادخانواده است .در واقع می توان گفت که بین

میگیرند .در نتیجه زندگی خانوادگی محدود

رفتارهای مراقبتی افراد خانواده از بیماران درد

میشود؛ ارتباطات ،فعالیتها ،و تعامالت میان

مزمن و رفتارهای مرتبط با درد این بیماران ،به

اعضای خانواده حول درد و بیماری متمرکز

طور مثال ترس از حرکت تعامل نزدیکی وجود

میشود .زندگی اجتماعی خانواده آسیب میبیند و

دارد .با توجه به کم بودن میزان تحقیقات در زمینه

ممکن است تدریجاً از دوستان و جامعه

خانواده و درد و حرکت هراسی و اهمیت خانواده

کنارهگیری کنند .الگویی در خانواده شکل میگیرد

و تاثیر قابل مالحظه رفتارها و باورهای افراد آن

که مشخصه آن تعهد متقابل و کنار گذاشتن

بر افراد دارای درد مزمن ،این پژوهش با هدف

استقالل شخصی است (اسمیت و فریدمن،1

بررسی سهم ابعاد کارکرد خانواده در میزان

.)1222

حرکت هراسی در بیماران مزمن اسکلتی-

در این زمینه در نظر گرفتن و بررسی مؤلفههای
روان شناختی مؤثر در ادراک و پایداری درد
مزمن ،بیانگر آن است که در تمام بیماران مبتال،
چگونگی تلقی آنها از معنای درد ،از بیماری و از
ناتوانی جسمی ناشی از درد ،در ابعاد مختلف درد

عضالنی صورت پذیرفت تا با شناسایی ابعاد تأثیر
گذار خانواده در این امر بتوان در جهت اصالح
ابعاد آسیب دیده و در نتیجه تبعات ناشی از درد
پرداخت .در این راستا فرضیههای پژوهش به
صورت زیر تنظیم می گردد:

و چگونگی و شدت بروز مشکل آنها و میزان اثر

 .1ابعاد مختلف کارکرد خانواده با میزان حرکت

بخشی درمان نقش دارد .پژوهش ها نشان داده که

هراسی ناشی از درد مزمن در بیماران مبتال به درد

اکثر بیماران مبتال به دردهای اسکلتی-عضالنی به

مزمن اسکلتی-عضالنی ارتباط دارد.

طور انتخابی به محرکهای دردناک توجه می کنند
(رولفز 9و همکاران  .)9111از جمله تعیین کننده
های اصلی در توجه به محرکهای دردناک
متغیرهای محیطی و اجتماعی هستند .نشان دادن

 .9ابعاد مختلف کارکرد خانواده ،میزان حرکت
هراسی از درد مزمن بیماران مبتال به درد مزمن
اسکلتی-عضالنی را پیش بینی می کند.

به دنبال خواهد داشت (شوارتز ،جنسن و

دردهای مزمن اسکلتی-عضالنی بودند که طی

رومانو.)9110 ،1

سال  21برای درمان به مراکز درمانی

به نظر می رسد که یکی از مهمترین عوامل در

تخصصی(فیزیوتراپی) بیمارستان امام حسین شهر

نشان دادن رفتارهای مربوط به درد و ترس از درد

تهران مراجعه نمودند .نوع این نمونه گیری از نوع

و اجتناب از حرکت ،حضور دیگران مهم مانند

نمونه گیری در دسترس و به صورت داوطلبانه
بود .به منظور اجرای نمونه گیری ابتدا به مرکز

1

Smith&Friedmann
Roelofs
3
Schwartz, Jensen, & Romano
2

درمانی بیمارستان امام حسین مراجعه و در اتاق
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نگرانی آنها و یا پاسخ های تنبیهی و عدم توجه را

جامعه آماری این پژوهش کلیه بیماران مبتال به
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متفاوتی از قبیل پاسخهای حمایتی دیگران و

روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است.

16

روانشناسی سالمت

درد و رفتارهای نشان دهنده درد پیامدهای

روش

مریم نامغ ،مهرآور مومنی جاوید ،سیمین حسینیان

انتظار با بیماران مصاحبه کوتاهی انجام شد و

این پرسشنامه عالوه بر ویژگیهای جمعیت

مالکهای ورود و تمایل افراد برای شرکت در

شناختی مانند سن،جنسیت ،تحصیالت ،شغل،

این مطالعه بررسی شد .مالکهای الزم برای ورود

طول مدت ازدواج ،وتعداد فرزندان موارد دیگری

به این مطالعه عبارت بودند از :نداشتن سابقه

مانند محل درد مزمن و بیماریهای دیگر اعم از

تصادف ،حداقل سن  11سال ،متأهل و دارای

جسمی و روانی ،درمانهای مورد استفاده،

فرزند بودن ،میزان تحصیالت باالتر از سیکل و

بیماریهای سایر اعضای خانواده و نیز محدوده

داشتن درد مزمن اسکلتی عضالنی که برای درمان

محل سکونت را شامل میشد.

آن به فیزیوتراپی مراجعه کنند .تعداد افراد گروه
نمونه  111نفر بودند که شرایط باال را داشتند
همچنین الزم به ذکر است که در هنگام نمره

یکی از عبارات ابداع شده برای جنبه فعالیت

گذاری داده های مربوط به یک نفر معتبر نبود و

گریزی ترسهای مرتبط با درد ،عبارت حرکت

لذا داده های مربوطه حذف و کار آماری بر روی

هراسی(کینزیو فوبیا) است .در بسیاری از موارد،

 22نفر انجام شد .پس از یک مصاحبه  0تا 11

بیمار مبتال به در مزمن میترسد که در اثر حرکات

دقیقهای باز ،جهت تعیین احراز معیارهای پذیرش

بدنی دچار آسیب مجدد شود .اگر این ترس

آزمودنی ،آزمودنیها به تک تک سواالت در یک

افراطی ،غیرمنتظره و ناراحت کننده باشد آنرا

جلسه پاسخ دادند و در صورت عدم تفهیم

حرکت هراسی مینامیم .مقیاسی که ترسهای

سواالت ،سواالت توسط آزمونگر برای آزمودنیها

مرتبط با حرکت را در قالب حرکت هراسی

توضیح داده شد.

میسنجد ،مقیاس حرکت هراسی تامپا نام دارد.

طبق دادههای موجود 99/0درصد نمونهها زن و
 99/9درصد آنها نیز مرد بودند .بیشترین درصد
به افراد با مدرک تحصیلی دیپلم با  06/6درصد و
کمترین نیز به افراد با مدرک تحصیلی فوق

روانشناسی سالمت
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لیسانس با  6/1درصد اختصاص دارد .بیشترین
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 -9مقیاس حرکت هراسی تامپا(:)TSK

افراد گروه نمونه دارای دو فرزند ( 19/4درصد )
و کمترین آنها دارای پنج فرزند (با  9درصد)
میباشند .بیشترین درصد به افراد خانه دار با

عبارت حرکت هراسی و مقیاس مرتبط با آن
توسط کری1و همکارانش ( )1221ابداع شد .این
مقیاس که رایجترین مقیاس اندازه گیری ترس از
حرکت مرتبط با درد و مناسب استفاده در
جمعیت مبتال درد مزمن است ،نوع خاصی از
حرکت هراسی یعنی هراس از حرکت درد
مبتالیان به درد مزمن را مورد ارزیابی قرار
میدهد(روئلوفز 9و همکاران.)9119،

 64/6درصد و کمترین مورد نیز به افراد

مقیاس تامپا از  19ماده تشکیل شده و آزمودنی

بازنشسته و کارگر با  0/1درصد اختصاص دارد.

بر اساس یک مقیاس لیکرتی چهار نقطهای (بین

ابزارهای اندازه گیری شامل:
 -1پرسشنامه جمعیت شناختی

کامالً مخالفم تا کامالً موافقم) به هر یک از مواد
مقیاس

پاسخ

خواهد

داد(کری

و

همکاران.)1221،در محاسبه نمره کلی مقیاس،
1

Kori
Roelofs

2

19

بررسی سهم ابعاد کارکرد خانواده در میزان حرکت هراسی در ...

نمرات مواد  16،19،0،4باید معکوس شوند یعنی

شرایطی از خانواده وی میباشد .برای نمره

پاسخهای  1به  4و  9به  1و بالعکس تبدیل

گذاری ،این موارد کد گذاری میشوند و هرچه

میشوند .بر اساس بعضی از یافتههای پژوهشی،

نمرات این پرسشنامه باالتر باشد کارکرد خانواده

در صورت حذف این مواد از مقیاس ،همسانی

دارای کارایی کمتری است .این پرسشنامه هفت

درونی اندکی افزایش مییابد.از آنجا که نمره کلی

مقیاس دارد که عبارتند از  -1حل مسأله -9

این مقیاس از جمع کرده نمرات تمام مواد به

ارتباط  -1نقشها  -4پاسخدهی عاطفی -0

دست میآید ،دامنه تغییرات نمره کلی این مقیاس

آمیختگی عاطفی  -6کنترل رفتار و یک مقیاس

(با احتساب حداقل نمره یک و حداکثر نمره

دیگر کارکرد کلی خانواده است .مطالعه

چهار برای هر یک از مواد هفدهگانه مقیاس) بین

خصوصیات روان سنجی این پرسشنامه روشن

 19تا  60بوده و سبک نمرات باالتر نشان دهنده

ساخته است که اعتبار مقیاسها مطلوب است.

میزان بیشتر ترس از حرکت و درد است (فرنچ1

همسانی درونی این نسخه با استفاده از آلفای

و همکاران .)9119،عالوه بر روایی و پایایی

کرونباخ و اعتبار باز آزمایی آن با فاصله یک هفته

خوب این مقیاس ،همسانی درونی آن نیز در دامنه

تا ده روز محاسبه گردید .آلفای کرونباخ آن بین

آلفا بین ( 1/60والین و همکاران  )1220تا 1/0

 %00تا  %00و اعتبار باز آزمایی آن بین  %49تا

(روئلوفز و همکاران )9119،قرار دارد.

 %90و همبستگی مقیاسها با یکدیگر بین  %41تا
 %91محاسبه شده است(به نقل از میلر و

 -1ابزار سنجش خانواده(:)FAD

همکاران.)9111 ،

یک پرسش نامه  61سوالی است که برای سنجش
کارکرد خانواده در سال  1204توسط اپستین 9و

یافته های پژوهش

همکاران بنا بر الگوی مک مستر تدوین شده

در این بخش از پژوهش ابتدا به آماری از نوع درد

است .در این پرسش نامه آزمودنی برای هر ماده

و فراوانی آن در جامعه آماری مورد نظر پرداخته

یکی از گزینههای ذیل را انتخاب میکند ،کامالً

می شود و سپس میانگین و انحراف معیار متغیر

موافقم ،موافقم ،مخالفم ،کامالً مخالفم که توضیح

های پژوهش بیان می شوند.

درصد

11.1

10.9

96.1

94.9

1.1

1.1

4.1

0.1

0.1

111

French
Epstein
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فراوانی

11

10

96

94

1

1

4

0

0

22
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ناحیه درد

گردن

شانه

کمر

زانو

گردن و شانه

گردن وکمر

شانه و کمر

شانه و زانو

کمر و زانو

جمع

1
2

10
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جدول  -1توزیع گروه نمونه از نظر نوع درد

مریم نامغ ،مهرآور مومنی جاوید ،سیمین حسینیان

جدول فوق توزیع فراوانی گروه نمونه تحقیق را

موجود بیشترین درصد به افرادی اختصاص دارد

از نظر نوع درد آنها نشان میدهد .طبق دادههای

که نوع دردآنها کمر درد ( 96/1درصد) میباشد.

جدول  -9شاخصه های توصیفی متغیرهای هراسی و ابعاد کارکرد خانواده
شاخص متغییر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

حرکت هراسی

22

41.1010

6.01910

حل مساله

22

11.6911

1.66044

کنترل رفتار

22

91.9611

0.10214

نقشها

22

91.9211

4.01111

آمیختگی عاطفی

22

16.6211

4.61161

پاسخ گویی عاطفی

22

14.2911

4.41216

ارتباطات

22

91.1911

1.10911

کارکرد کلی

22

19.0111

1.14226

جدول فوق شاخصههای توصیفی متغیرهای

با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد

حرکت هراسی و ابعاد کارکرد خانواده در افراد

محاسبه قرار میگیرد و سپس با استفاده از

نمونه را نشان میدهد بر اساس این جدول

ضرایب استاندار در تحلیل رگرسیون چند متغیر

انحراف معیار و میانگین نمرات متغیر ارایه شده

میزان پیش بینی کنندگی متغیر مالک از روی

است.

متغیرهای پیش بین مورد ارزیابی قرار میگیرد.

برای بررسی پژوهش ابتدا فرضیههای ویژه تحقیق
جدول  -1نتایج ماتریس همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین کارکرد خانواده و حرکت هراسی در بیماران مبتال به درد

روانشناسی سالمت
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مزمن اسکلتی-عضالنی

12

حرکت هراسی

r

Sig

N

حل مساله

** 1.119

1.119

22

کنترل رفتار

1.119

1.190

22

نقشها

1.191

1.916

22

آمیختگی عاطفی

* 1.91

1.149

22

پاسخ گویی عاطفی

* 1.91

1.110

22

ارتباطات

** 1.961

1.111

22

کارکرد کلی

* 1.912

1.111

22

بررسی سهم ابعاد کارکرد خانواده در میزان حرکت هراسی در ...

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که

(عدم معناداری رابطه بین متغیر) رد و فرض

رابطه بین حل مسأله از کارکرد خانواده و متغیر

تحقیق با  %20اطمینان تایید میگردد ،به عبارت

حرکت هراسی با مقدار ( ،) r = 1/119رابطه بین

دیگر تغییر در ابعاد مختلف کارکرد خانواده،

آمیختگی عاطفی از کارکرد خانواده و متغیر

حرکت هراسی را در بیماران مبتال به درد مزمن

حرکت هراسی با مقدار ( ،) r = 1/916رابطه بین

اسکلتی-عضالنی پیش بینی میکند .الزم به ذکر

پاسخگویی عاطفی از کارکرد خانواده و متغیر

است که رابطه بین کنترل رفتار و نقشها از

حرکت هراسی با مقدار ( ،) r = 1/911رابطه بین

کارکرد خانواده با حرکت هراسی در بیماران

مؤلفه ارتباط از کارکرد خانواده و متغیر حرکت

مبتال به درد مزمن اسکلتی-عضالنی معنادار

هراسی با مقدار ( ) r = 1/961و در نهایت

نیست.

رابطه بین کارکرد کلی خانواده با متغیر حرکت

پس از بررسی رابطه ساده بین مؤلفههای کارکرد

هراسی با مقدار () r = 1/912در سطح= 1.10

خانواده و حرکت هراسی در بیماران مبتال به درد

αمعنا داراست و این رابطه به صورت مستقیم

مزمن اسکلتی-عضالنی ،برای بررسی نقش تبیین

میباشد.

کنندگی ابعاد کارکرد خانواده ،روی حرکت

لذا با توجه به این امر که نمره باالی کارکرد

هراسی در بیماران مبتال به درد مزمن اسکلتی-

خانواده به معنای عدم کارکرد صحیح میباشد،

عضالنی از رگرسیون چند متغیره به روش گام به

بنابراین رابطه مستقیم بین نمرات کارکرد خانواده

گام و تحلیل واریانس یکراهه برای تایید برازش

و حرکت هراسی به این مفهوم میباشد که عدم

مدل رگرسیون استفاده شده است که نتایج به

کارکرد صحیح خانواده با میزان باالی حرکت

شرح ذیل ارایه میگردد.

هراسی همراه میگرددو بالعکس .لذا فرض صفر

جدول  -4نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره حرکت هراسی در بیماران مبتال به درد مزمن اسکلتی-عضالنی  ،از روی ابعاد کارکرد خانواده

کل

4199.996

29
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باقیمانده

1921.961

26

12.429
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حرکت هراسی

رگرسیون

101.016

1

101.016

2.661

1.119a

روانشناسی سالمت

متغیر مالک

منبع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدارF

سطح معناداری

مریم نامغ ،مهرآور مومنی جاوید ،سیمین حسینیان

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در جدول فوق

ابعاد کارکرد خانواده حداقل در یک زیر مؤلفه،

نشان میدهد که رگرسیون متغیر حرکت هراسی

بخشی از واریانس حرکت هراسی را تبیین میکند

در بیماران مبتال به درد مزمن اسکلتی-عضالنی ،

به عبارت دیگر این نتیجه نشان میدهد که

از روی ابعاد کارکرد خانواده  ،از لحاظ آماری

ضرایب رگرسیون معنادار است و شواهد کافی

معنادار است چون میزان F= 2.661با درجات

برای تأیید فرضیه وجود دارد.

آزادی 1و  26در سطح α= 0/05معنادار است و
جدول  -0نتایج رگرسیون چندگانه حرکت هراسی در بیماران مبتال به درد مزمن اسکلتی-عضالنی ،از روی ابعاد کارکرد خانواده
مدل

پیش بین

R

R2

ضرایب بتا

1

حل مساله

a 1.119

1.121

1.119

با توجه به میزان R²موجود در جدول فوق
میتوان نتیجه گرفت که متغیرحل مسأله

از

کارکرد خانواده در حدود  2.1درصد از واریانس
متغیرحرکت هراسی در بیماران مبتال به درد مزمن
اسکلتی-عضالنی را در مدل ارایه شده تبیین
میکند .به عبارت دیگر حل مسأله از کارکرد
خانواده بیشترین تبیین را در پیش بینی متغیر
حرکت هراسی داراست .به طوری که با یک
واحد تغییر در واریانس متغیر حل مسأله از
کارکرد خانواده  ،به اندازه  1/119در واریانس

روانشناسی سالمت
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حرکت هراسی بیماران تغییر ایجاد میگردد.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی سهم ابعاد کارکرد
خانواده در میزان حرکت هراسی در بیماران مزمن
اسکلتی -عضالنی انجام شد .نتایج این پژوهش
نشان داد که بین ابعاد مختلف کارکرد خانواده و
حرکت هراسی ارتباط معنا داری وجود دارد و

هراسی با حل مسأله ،آمیختگی عاطفی ،ارتباطات
و کارکرد کلی خانواده دارای ارتباط معنا داری می
باشد(فرضیه اول) که همسو با پژوهش های تی
زان و همکاران(،)9114

مک کراکن

و

همکاران( ،)1226وادلو همکاران( )1221و والین
و همکاران( )1220می باشد .همانطور که یافته
های این پژوهش نشان می دهد به نظر می رسد
که وجود درد مزمن و حرکت هراسی ناشی از آن
می تواند بر برخی از ابعاد کارکرد خانواده تاثیر
گذاز باشد .این یافته ها همسو با سایر تحقیقات
انجام شده در این زمینه است هرچند پژوهشهای
اندکی به بررسی ابعاد کارکرد خانواده با حرکت
هراسی پرداخته اند .برای مثال وجود فاجعه آمیز
کردن درد در همسران بیماران مبتال به دردهای
اسکلتی -عضالنی در بسیاری از پژوهش ها در
نمونه های غیر ایرانی تایید شده است(کانو و
فرنز.)9110 ،

اختالل در عملکرد برخی از این ابعاد میتواند

پژوهش فیتز جرالد ،هاجیستا و روپلس و مک

حرکت هراسی را تشدید و یا از میزان آن بکاهد.

ناب ( ،)9112نشان می دهد میزان ترس -اجتناب

نتایج نشان دهنده این مطلب بود که حرکت

مراقبان باشدت ناتوانی بیمارانشان ارتباط مستقیم

بررسی سهم ابعاد کارکرد خانواده در میزان حرکت هراسی در ...

دارد .اگرچه ترس از حرکت به طور مستقیم در

نیز حول این موضوع در نوسان میباشد ،همچنین

مراقبان بیماران مبتال به دردهای مزمن کمتر مورد

ارتباطات کالمی خانواده هم ممکن است روی

توجه قرار گرفته است اما بسیاری دیگر از ویژگی

این موضوع تمرکز کند و این امر به بهای عدم

های مرتبط با ترس از جمله حساسیت نسبت به

توجه به سایر مسائل موجود و به عبارتی دیگر

اضطراب که به طور مستقیم با ترس از حرکت

تحت تأثیر قرار گرفتن فاکتور حل مسأله میشود.

ارتباط دارند ،مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته

با در نظر گرفتن یافتههای پیشین و پژوهش

است.

حاضر میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که تداوم

در این زمینه هابسچرو همکاران( )9111بیان
کردند بدلیل اینکه بزرگساالن مبتال به درد مزمن
از آسیب بیشتر یا افتادن می ترسند ممکن است
فعالیت فیزیکی خود را محدود می کنند که این
محدود کردن حرکت ممکن است منجر به چرخه
ای از محدودیت ها ،کم شدن شرکت در فعالیتها
و

ناتوانی

عمیق

تری

گردد(جنسن

و

همکاران9111،؛ پارکینسون و همکاران.)9111،

وجود درد در فرد ،تعادل سیستم خانواده را برهم
میزند و در فرد نیز همراه با بروز نشانههای
اضطراب و استرس میگردد ،این نشانهها منجر به
ترس ناشی از احساس وقوع درد در فرد میگردد.
این پژوهش همسو با پژوهش ون بیک و
همکاران( )9110می باشد که در آن حساسیت
نسبت اضطراب نیز مانند فاجعه پنداری درد یا
رفتارهای نشان دهنده درد نه تنها در بیماران
مشاهده می شود بلکه وجود چنین رفتارهایی در

در تبیین این مطالب این گونه میتوان بیان کرد که

مراقبان اصلی این بیماران به خصوص والدین و

ترس از طریق سه مولفه (تفسیر محرک به آن

همسران آنها مشاهده شده است.

عامل تهدید کننده ،افزایش برانگیختگی سمپاتیک
و رفتار دفاعی) که کمابیش همراه آن هستند و با
سرعتهای مختلف تغییرمیکنند ،در کوتاه مدت
موجب کاهش سطوح ترس میشوند ولی در
بلندمدت آن را تقویت می کند .این رفتارها به
ویژه میتواند از عدم تأیید شدن باورهای بیمار

آرامش به کاهش فعالیت و اجتناب از فعالیتهایی
که ممکن است درد را افزایش دهند مجبور کند
(خطیبی )1106 ،و در واقع تمام این عوامل بر
کارکرد کلی خانواده تأثیر میگذارد.بر این اساس
می توان بیماری های جسمانی را با استفاده از
بافت بین فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار داد.

ترسهای مرتبط با درد نیز مانند فرمهای دیگر

بیماری های مزمن عالوه بر بیمار خانواده او را

ترس و اضطراب مزاحم کارکرد شناختی انسان

نیز متاثر می کنند و در نظام خانواده تغییر ایجاد

میشوند .این ترس باعث میشود که بیماران به

می کنند و این تغیرا و تاثیرات به طور متقابل هم

نشانههای تهدید بیشتر توجه کنند و کمتر بتوانند

نظام خانواده و هم بیمار را تحت تاثیر می دهد

توجه خود را از مسائل مربوط به درد به مسائل

(شلور و پرکل.)1221 ،
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وقوع بپیوندد.

فرد برای گریز از این ترس و دست یافتن به
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نتیجهای که از آن میترسد با احتمال بیشتر به

اجتناب در فرد بیمار میگردد که در طوالنی مدت

دیگر معطوف کنند و بسیاری از عالئق خانواده

99
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جلوگیری کند وگاهی اوقات نیز موجب میشود

همچنین تداوم این ترس موجب ایجاد نشانههای

مریم نامغ ،مهرآور مومنی جاوید ،سیمین حسینیان

پژوهشهایی نیز رابطه درد مزمن را با

میشودپاسخهای ترس و اضطراب درد برانگیخته

و همکاران9111،؛ الم و

میشوند و در ادامه پاسخهای ترس و اجتناب و

همکاران )9111 ،و با انزوای اجتماعی و افکار

همچنین افکارفاجعه ساز در فرد به وجود میآید

خودکشی (المیدا و همکاران )9119 ،نشان داده

(والین و لینتون )9111 ،این عوامل به خودی

اند.

خود باعث ترس از فعالیتهای کاری ،ترس از

افسردگی(گلیچر

در پژوهشی که کانو و میلر ( )9112بر روی 114
زوج که یکی از آنها درد مزمن داشتند انجام
دادند ،به این نتیجه رسیدند که عقاید همسر در
مورد ناتوانی فرد مبتال ،هیجان ،کنترل و درمان،
به طور معناداری با شدت درد همسر و پیش بینی
کنندههای انطباق با درد ارتباط دارد.همچنین
رفتارهایی مثل اجتناب از فعالیت به دلیل ترس از
درد ،ارتباطات خانوادگی ضعیف ،خطر عدم
پیشرفت در درمان را باعث می شود (راهنمای

روانشناسی سالمت
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میتواند باعث بروز مشکالت عاطفی شود.
چنانچه اوت واسترنباخ(به نقل از چنهال)1220 ،
نشان دادند که افراد مبتال به درد مزمن اسکلتی-
عضالنی درد را به عنوان یک تهدید جدی تلقی
میکنند ،بنابراین پاسخهای هیجانی به آن از جمله
ترس از درد بر انگیخته میشود .نتایج این
پژوهش نیز حاکی ازآن است که بیشتر بودن میزان
ترس از درد در مبتالیان ،در پاسخ به افکار درد

مدیریت داروی درد مزمن.)9119،
برای تبیین این موضوع می توان از نظریه نظام ها

منفی از درد و پیامدهای آن مانند تفکر فاجعه آمیز

در حوزه خانواده درمانی بهره برد .بر اساس این

میتواند پیش در آمد ترسهای مرتبط با درد باشد
که زمینه اجتناب را به وجود می آورد.

تغییر در هر قسمت مجب تغییر سایر قسمتها

این اجتناب شامل اجتناب از فعالیتهای روزانه

خواهد شد (گاتمن .)1221

و کارکردهای نرمال فرد در چارچوب خانواده

عالوه بر این نمرهی کسب شده در ابعاد کارکرد
Health Psychology/ Vol 5. No 18/ winter 2016

همه این عوامل به همراه ماهیت خود درد

ظاهر میشود .در واقع فرد مبتال به درد با ارزیابی

نظریه خانواده ساختاری است به هم پیوسته که

91

حرکت و آسیب را در فرد به وجود میآورد که

خانواده در بیشتر مؤلفهها ،بخشی از واریانس
ترس از حرکت را نیز تبیین میکرد(فرضیه دوم)
بنابراین ترس مربوط به درد همراه با افزایش
واکنش پذیری فیزیولوژیکی فرد در شرایطی
میشود که فرد آن را خطرناک ارزیابی می کند که
همهی این عوامل میتوانند زندگی خانوادگی را
مختل کنند (وادل1 .)1221 ،زیرا وقتی درد به
عنوان یک تهدید اصلی برای فرد ادراک

است (وادل و همکاران .)1221 ،به این صورت
که ترس از طریق مکانیسم اجتناب مانع از کارکرد
مناسب فرد میشود و بنابراین به صورتغیر مستقیم
هم بر میزان ناتوانی و هم بر کارکرد خانواده تأثیر
میگذارد .همچنین این اجتناب کردن به علت
ترس از درد میتواند به معنای کنار کشیدن از
عوامل تقویت کنندهی اساسی باشد که موجب
افزایش اضطرابها نظیر تحریک پذیری ،نا امیدی
و افسردگی میشود (مک کوده و همکاران
.)1200

... بررسی سهم ابعاد کارکرد خانواده در میزان حرکت هراسی در

(PCSS): Preliminary validation.Pain.
2005; 119(1-3):26-37.
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در مجموع می توان گفت با تهدیدهای واقعی که
درد بر زندگی انسان دارد و فشارهای جسمی و
روانی که بر مبتالیان وارد میکند مشکالت حادی
 کسانی که در.را بر فرد و خانواده وارد مینماید
 همسر،درجه اول از درد آسیب میبینند خود فرد
 این.و فرزندان و در مجموع خانواده فرد میباشند
پژوهش نیز مانند سایر پژوهشهای پیشین در این
 نشان داد که بستر اجتماعی درد مزمن به،راستا
 نقش بسیار،خصوص خانواده و افراد نزدیک
 لذا،مهمی در تجربه درد و ترس ناشی از آن دارد
با شناسایی ابعاد تأثیرگذارخانواده در این امر
میتوان درجهت اصالح ابعاد آسیب دیده و در
.نتیجه تبعات ناشی از درد پرداخت
منابع
 توجه انتخابیبیماران مبتال. ع. م،خطیبی طباطبایی

پایان نامه.به دردهای مزمن در برابر چهرهایدردناک
:؛ تهران6831 .کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی
.دانشگاه شهیدبهشتی

 م؛، م؛ صداقت، م؛ حیدری، س؛ دهقانی،محمدی
 بررسی شباهتهای روانشناختی مرتبط. ع،خطیبی
با درد در بیماران مبتال به درد مزمن اسکلتی
 دوره، مجله علوم رفتاری.عضالنی و همسران آنها
-77 ؛6831  بهار،6  شماره،7
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