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Abstract
Aims and background: Chronic musculoskeletal pain was one of the most common disorders in human societies. Incidence
and improving of this disorders in addition to medical reasons, it is also deeply influenced by psychological factors. The aim
of the present study was to evaluate the structural model of the relationship between health promoting lifestyles, Distress
tolerance, Helplessness and Chronic Pain acceptance in patients with chronic musculoskeletal pain.
Materials and Methods: The present study was a descriptive correlational study using structural equation modeling. We used
available sampling for selecting 384 patients with chronic musculoskeletal pain as the study population including patients
with chronic musculoskeletal pain referred to Najafabad private clinics. Research Tools included health promoting lifestyle
questionnaire (HPLQ, 1988), distress tolerance questionnaire (DTQ, 2005), chronic pain acceptance questionnaire (CPAQ,
2006) and learned helplessness questionnaire (LHS, 1988). The data was analyzed by SPSS, AMOS and with help of structural
equation modeling.
Result: The model of research was fit and the considered factor structure was optimal. The results indicated the health promoting
lifestyles and distress tolerance had significant direct relationship with chronic pain acceptance. Learned helplessness had
relative reverse relationship with chronic pain acceptance and had significant reverse relationship with health promoting
lifestyles and distress tolerance. Also the mediatory role of learned helplessness in the relationship between health promoting
lifestyle and distress tolerance were supported and relative reverse correlations were obtained (p<0/05).
Conclusion: Improving health promoting lifestyle and distress tolerance are involved in chronic pain acceptance in patients
with chronic musculoskeletal pain. Learned helplessness was an important mediator, and associated with health promoting
lifestyle and distress tolerance and it is important to pay attention to use therapy on the basis of these variables.
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چکیده
زمینــه و هــدف :دردهــای مزمــن عضالنــی -اســتخوانی از رایــج تریــن ناراحتیهــای جوامــع انســانی اســت کــه بــروز و بهبــودی آن عــاوه بــر
علــل پزشــکی از عوامــل روانشــناختی نیــز بســیار تاثیــر پذیــر اســت .هــدف پژوهــش حاضــر تدویــن الگویــی ســاختاری از روابــط بیــن ســبک
زندگــی ارتقــا دهنــدهی ســامتی ،تحمــل پریشــانی و درماندگــی آموختــه شــده بــا پذیــرش درد مزمــن در بیمــاران مبتــا بــه دردهــای مزمــن
عضالنــی -اســتخوانی بــود.
مــواد و روشهــا :پژوهــش حاضــر توصیفــی از نــوع همبســتگی و بــه شــیوه الگوی معــادالت ســاختاری اجــرا گردیــد .بدین منظــور از بیــن بیماران
مبتــا بــه دردهــای مزمــن عضالنــی -اســکلتی شــهر نجفآبــاد در تابســتان  384 ،1399نفــر طبــق جــدول مــورگان بــه شــیوهی نمونهگیــری در
دســترس انتخــاب شــدند و بــه ابزارهــای پژوهش شــامل پرسشــنامه ســبک زندگــی ارتقا دهنــدهی ســامتی ( ،)HPLQتحمــل پریشــانی (،)TDQ
پذیــرش درد ( )CPAQو درماندگــی آموختــه شــده ( )LHSپاســخ دادنــد .برای تحلیــل دادهها از نرمافزارهــای  SPSSو  AMOSاســتفاده گردید.
یافتههــا :مــدل تحقیــق دارای بــرازش مطلوبــی بــود و ســاختار عاملــی در نظــر گرفتــه شــده بــرای آن مطلــوب بــود .ســبک زندگــی ارتقــا
دهنــدهی ســامتی و تحمــل پریشــانی بــا یکدیگــر و بــا پذیــرش درد ارتبــاط مثبــت و قــوی داشــتند .درماندگــی آموختــه شــده بــا پذیــرش درد
مزمــن ارتباطــی نســبی و منفــی داشــت .همچنیــن درماندگــی آموختــه شــده بــا ســبک زندگــی ارتقــا دهنــدهی ســامتی و تحمــل پریشــانی
ارتبــاط قــوی و منفــی داشــت .از نقــش میانجیگــری درماندگــی آموختــه شــده نیــز در ارتبــاط بیــن ســبک زندگــی ارتقــا دهنــدهی ســامتی و
تحمــل پریشــانی بــا پذیــرش درد حمایــت شــد و ارتبــاط نســبی و منفــی بــه دســت آمــد (.)P>0/05
نتیجــه گیــری :بهبــود شــاخص ســبک زندگــی ارتقــا دهنــدهی ســامتی و تحمــل پریشــانی موجــب بهبــود پذیــرش درد میگــردد .در ایــن میــان
درماندگــی آموختــه شــده یــک میانجیگــر مهــم میباشــد و کاهــش آن ارتبــاط مثبتــی بــا بهبــود شــاخص تحمــل پریشــانی و ســبک زندگــی
ارتقــا دهنــده ســامتی دارد.
واژههــای کلیــدی :ســبک زندگــی ارتقــا دهنــدهی ســامتی ،پذیــرش درد ،تحمــل پریشــانی ،درماندگــی آموختــه شــده ،دردهــای مزمــن
عضالنــی -اســتخوانی
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الگوی ساختاری تاثیر سبک زندگی ارتقا دهندهی سالمتی و تحمل پریشانی بر پذیرش درد

الگوی ساختاری تاثیر سبک زندگی ارتقا دهندهی سالمتی و ...

مــى شــود؛ درد حــاد و درد مزمــن .درد حــاد دردی اســت بــا
علــت كامــا معیــن و دوره مشــخص .در مقابــل درد مزمــن ،بــه
عنــوان درد مــداوم یــا مكــرر تعریــف شــده اســت كــه بــه مــدت
 3مــاه یــا بیشــتر ادامــه دارد(.)2
یکــی از شــایعترین دردهــای مزمــن ،دردهــای عضالنــی-
اســکلتی هســتند .دســتگاه عضالنــی -اســکلتی بســیار گســترده
بــوده و شــامل استخوانهـــا ،مفصلهـــا ،عضــات ،تاندونهــا
و رباطهــا میباشــد و عملکــرد ایــن اعضــاء بــه شــدت بــه
یکدیگــر وابســته اســت( .)3بنابرایــن درمــان پزشــکی دردهــای
ناشــی از اختــاالت عضالنــی -اســکلتی از نظــر اقتصــادی
بســیار پرهزینــه بــوده ،و از نظــر فشــار روانشــناختی و درد و
رنجــی کــه گریبــان گیــر فــرد میشــوند ،دارای رتبــه نخســت
هســتند(.)4
بــا توجــه بــه ماهیــت چنــد بعــدی دردهــای مزمــن عضالنــی-
اســتخوانی ،رویکــرد کنونــی در بهبــودی درد بــه طــور
فزاینــدهای از رویکــرد جســمانی و دارویــی فراتــر رفتــه و نقــش
متغیرهــای روانشــناختی در مدیریــت ،بهبــود و کنتــرل دردهای
مزمــن مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت( .)5در ایــن راســتا ،یکــی
از مفاهیــم بــا ارزش و مهــم در نظریههــای معاصــر پیرامــون
چگونگــی واکنــش و ســازگاری فــرد بــا درد مزمــن ،مفهــوم
پذیــرش درد اســت .پذیــرش درد بــه معنــی بــاور داشــتن درد
و محدودیتهــا و ناتوانیهــای ناشــی از آن بــوده کــه بــه فــرد
در جهــت تــاش بــرای کنتــرل درد کمــک مینمایــد( .)6در
واقــع ،پذیــرش درد اولیــن گام در جهــت ســازگاری بــا تغییــرات
ایجــاد شــده در زندگــی اســت ،بــه صورتــی کــه باعــث میشــود
فــرد در محیــط زندگــی بــه ف ّعالیــت خــود ادامــه داده و در عین
حــال ،بــرای کنتــرل درد نیــز ،تــاش نمایــد .بعــاوه ،بــه دنبــال
پذیــرش درد ،فــرد اقدامــات غیــر مؤثــر بــرای کاهــش درد را
متوقــف نمــوده و بــه جــای آن بــر مشــارکت در فعالیتهــای

ارزشــمند و پیگیــری اهــداف مناســب شــخصی خــود تمرکــز
میکنــد(.)7
در نتیجــه ،عملکــرد روانــی و جســمی مناســب تــری خواهــد
داشــت از ایــن رو ،نقــش پذیــرش درد در رابطــه بــا تحمــل
محدودیتهــای ناشــی از درد از اهمیــت باالیــی برخــوردار
اســت و راه را بــرای بهبــودی و کنتــرل عــوارض آن هموارتــر
مینمایــد تــا مراحــل بهبــودی بــا ســهولت و موفقّیــت بیشــتری
طــی گــردد(.)8
بنابرایــن عــاوه بــر درمانهــای جســمانی ،کاهــش فشــارهای
عاطفــی و دیگــر مشــكالت روان شــناختی بایــد مــد نظــر باشــد.
یکــی از ایــن مشــکالت ،پریشــانی اســت کــه یــک آشــفتگی
زودگــذر امــا تکــرار شــونده در ذهــن میباشــد کــه بــه علــت
تفــاوت بیــن واقعیــت ادراک شــده و تمایــات فــردی ایجــاد
میشــود .تحمــل پریشــانی بــه عنــوان یکــی از ابعــاد هیجــان
یعنــی توانایــی فــرد در تجربــه و تحمــل حــاالت هیجانــی منفی
نیــز تعریــف میشــود( .)9در ایــن راســتا درد مزمــن بــر کیفیــت
ســامت هیجانــی و میــزان تحمــل پریشــانی فــرد تاثیرگــذار
اســت .بــه طــوری کــه تحمــل پریشــانی و ناتوانــی ارتبــاط
نزدیکــی بــا پذیــرش درد داشــته و پیــش بینــی کننــده قویــی
در ایــن زمینــه اســت .بنابرایــن تحمــل پریشــانی را یــک متغیــر
متفــاوت فــردی میتــوان دانســت کــه بــه ظرفیــت تجربــه و
مقاومــت در برابــر ناراحتــی هیجانــی اشــاره دارد از آنجایــی کــه
زندگــی کــردن بــا درد مزمــن مســتلزم تحمــل فشــار عاطفــی و
پریشــانی قابــل توجهــی اســت( .)10اگــر ایــن فشــارها کنتــرل و
تعدیــل نگردنــد باعــث کاهــش تواناییهــای عاطفــی و هیجانــی
در فــرد میشــود و بیمــار برخــاف تمایــل خویــش نمــی توانــد
بــر درد کنترلــی داشــته باشــد؛ ایــن امــر در نهایــت میتوانــد
باعــث تضعیــف روحیــۀ بیمــاران ،احســاس ناامیــدی و بــروز
درماندگــی در آنهــا شــوند( .)11بیمــاران بــه دنبــال تســکین
تجربیــات آزاردهنــده درونــی بــه یــک ســری رفتارهــای منفــی
میپردازنــد .گروهــی از ایــن رفتارهــای منفــی در قالــب
رفتارهــای معــرف درماندگــی آموختــه شــده تعریــف میشــود.
بنابرایــن درماندگــی آموختــه شــده در مفهــوم کلــی بــه معنــای
درك کنتــرل ناپذیــر بــودن رویدادهاســت و معــرف منفیتریــن
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مقدمه
درد پدیــدهای فراگیــر و عمومىتریــن فشــار روانــى اســت كــه
تقریبــا همــه افــراد در طــول عمــر خــود آن را بــه نوعــى تجربــه
مىكننــد .هیــچ كــدام از عالیــم جســمانى دیگــر بــه فراگیــرى
درد نیســتند( .)1از نظــر طــول مــدت ،درد بــه دو دســته تقســیم

37

38

حسینعلی محمدی و همکاران

حالــت درك از خــود اســت( )12و عبــارت اســت از تهدیــدی

بــا توجــه بــه آمــار ســازمان جهانــی بهداشــت 70تــا 80درصــد
مرگهــا در کشــورهای توســعه یافتــه و 40تــا  50درصــد
مرگهــا در کشــورهای در حــال توســعه بــه دلیــل بیماریهــای
مرتبــط بــا ســبک زندگــی رخ میدهنــد و 60درصــد کیفیــت
زندگــی و وضعیــت ســامتی یــک شــخص بــه رفتــار و شــیوه
زندگــی او بســتگی دارد( .)15بنابرایــن تغییــر ســبک زندگــی
بیمــاران بــا تاکیــد بــر تغییراتــی کــه موجــب ارتقــا ســامت
آنهــا بشــود از اولویــت باالیــی در برخــورد و بهبــودی ایــن گونــه
بیمــاران برخــوردار اســت .از آنجــا کــه ســبک زندگــی ارتقــا
دهنــده ســامت الگویــی چنــد بعــدی از ادراکات و اعمــال
آغــاز شــده بــا انگیــزه خــود شــخص میباشــد موجــب تــداوم
و تقویــت ســطح ســامتی بیمــاران شــده و افزایــش توانمنــدی
آنــان را بــرای رویارویــی و پذیــرش درد مزمــن بــه دنبــال
خواهــد داشــت( ،)16بــا توجــه بــه رشــد روز افــزون ســالمندی
و بــروز بیماریهــای اســکلتی مرتبــط بــا ایــن دوره و وجــود
جامعــه بزرگــی از جانبــازان و معلــوالن در کشــور ،ســازگاری بــا
درد مزمــن دغدغــه و یــک نیــاز اساســی بــرای طیــف وســیعی
از اقشــار جامعــهی اســت کــه در صــورت عــدم رســیدگی بــه آن
عــوارض روانشــناختی بزرگــی نیــز بهمــراه دارد کــه هزینههــای
روان درمانــی گزافــی را نیــز بــه نظــام بهداشــت و ســامت
کشــور تحمیــل میکنــد .بــا توجــه بــه پیشــینه پژوهشهــا در
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

روش مطالعه
ایــن پژوهــش ،یــک مطالع ـهی توصیفــی ،همبســتگی از نــوع
معــادالت ســاختاری اســت ،کــه از ایــن روش بــه منظــور
ســنجش صحــت روابــط نظــری متغیرهــای مــدل پژوهــش
اســتفاده میشــود( .)17جامعــهی مــورد مطالعــه در پژوهــش
حاضــر ،کلیــه بیمــاران مبتــا بــه دردهــای مزمــن عضالنــی-
اســکلتی شهرســتان نجــف آبــاد بودنــد کــه  384نفــر از آنهــا
بــا نظــر متخصــص ارتوپــدی بصــورت نمونــه در دســترس
گزینــش شــدند .معیارهــای ورود آزمودنیهــا درمطالعــه
شــامل حداقــل ســپری شــدن زمــان ســه ماهــه از انــواع
دردهــای عضالنــی -اســکلتی (گــردن و شــانه ،ســینه و کمــر،
پشــت ،دســت و پــا) ،حداقــل تحصیــات ســیکل و محــدودهی
ســنی  20تــا  70ســال بــود .معیارهــای خــروج آزمودنیهــا از
پژوهــش نیــز ،شــامل درد مزمــن بــه دلیــل تومــور ،شکســتگی
شــدید مهرههـــا ،عفونــت ،ســرطان ،مصــرف مــواد و داروهــای
روانگــردان و ابتــا هــم زمــان بــه ســایر اختــاالت جســمانی
و روانــی طبــق نظــر متخصــص روانپزشــکی بــود کــه در رونــد
پژوهــش اختــال ایجــاد میکــرد.
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نســبت بــه احســاس کنتــرل فــرد کــه اغلــب فعالیــت شــدیدی
را بــه قصــد بازیابــی کنتــرل بــه وجــود مــیآورد .در نهایــت
ایــن احســاس فقــدان کنتــرل منجــر بــه کاهــش انگیــزش و
بــی میلــی پایــدار و بــروز درماندگــی آموختــه شــده در فــرد
میگــردد( .)13درماندگــی آموختــه شــده بــه همــراه عــدم
تســکین درد مزمــن و پریشــانیهای متعاقــب آن میتوانــد
زمینــه بــروز ســبک زندگــی ناســالمی را بوجــود آورده موجــب
وخامــت اوضــاع و حتــی مــرگ بیمــاران گــردد .بنابرایــن اثــرات
درماندگــی آموختــه شــده بســیار وســیع بــوده و عــوارض آن
زندگــی بیمــاران را در حیطههــای مختلــف شــناختی ،عاطفــی،
اجتماعــی و بــه طــور کلــی ســبک و شــیوهی زندگــی تحــت
شــعاع قــرار میدهــد(.)14

کشــورمان ارتبــاط ســاختاری شــاخصهای تحمــل پریشــانی و
ســبک زندگــی ارتقــا دهنــده ســامت بــا پذیــرش درد مزمــن
بــه طــور همزمــان تــا کنــون بررســی نشــده اســت .از طرفــی
مطالعــه نقــش درماندگــی آموختــه شــده بــه عنــوان یــک
میانجــی در ارتبــاط بیــن پذیــرش درد ،تحمــل پریشــانی و
ســبک زندگــی ارتقــا دهنــده ســامتی یــک ایــده نوآورانــه بــه
حســاب میآیــد کــه از لحــاظ روانشــناختی نیــز از اهمیــت
باالیــی برخــوردار اســت .لــذا بــا توجــه بــه اهمیــت متغیرهــای
مذکــور و لــزوم کمــک بــه پذیــرش درد و ســازگاری هیجانــی
بیمــاران مبتــا بــه درد از راه تبییــن صحیــح روابــط میــان ایــن
متغیرهــا ،پژوهــش حاضــر درصــدد بررســی بــرازش یــک مــدل
اســت کــه بــه وســیله آن بتــوان ارتبــاط پذیــرش درد ،تحمــل
پریشــانی ،درماندگــی آموختــه شــده و ســبک زندگــی ارتقــا
دهنــدهی ســامتی را در بیمــاران مبتــا بــه دردهــای مضمــن
تعییــن کنــد.

الگوی ساختاری تاثیر سبک زندگی ارتقا دهندهی سالمتی و ...

جهــت اجــرای ایــن پژوهــش کــد اخــاق هــم بــه شــماره (IR.

ابزارهای مورد استفاده
جهت اجرای پژوهش از ابزارهای زیر استفاده گردید:
 .1بــرای ســنجش مقیــاس پذیــرش بیمــاران در مقابــل درد از
پرسشــنامه پذیــرش درد مزمــن ( )2006 ،CPAQاســتفاده
شــد کــه یــک مقیــاس خــود توصیفــی اســت و از 20عبارت
تشــکیل شــده اســت .نتایــج تحلیــل عاملــی نشــان داده
اســت کــه ایــن مقیــاس از دو عامــل “تعهــد بــه فعالیــت”
و “رضایــت از درد” اشــباع شــده اســت .در واقــع تمایــل
بــه درد بــا کاهــش اجتنــاب و رهــا کــردن تــاش بــرای
کنتــرل درد و تعهــد در فعالیــت ،بــا تمرکــز روی دنبــال
کــردن اهــداف فــردی و انجــام فعالیتهــای ارزشــمند ،بــا
وجــود درد مشــخص میشــوند .نســخه فارســی ایــن ابــزار
هماننــد نســخه اصلــی آن ،پذیــرش درد مزمــن را در قالــب
ایــن دو خــرده مقیــاس تعهــد بــه فعالیــت (11عبــارت) و
رضایــت از درد ( 9عبــارت) ارزیابــی میکنــد .پرسشــنامه
از همســانی درونــی مناســبی ( 0/78تــا  )0/91برخــوردار
است(.)18
 .2بــه منظــور بررســی تحمــل پریشــانی بیمــاران در مقابــل
درد از پرســش نامــه خودســنجی تحمــل پریشــانی هیجانی
( )2005 ،TDQاســتفاده گردیــد .گویههــای ایــن مقیــاس،
تحمــل پریشــانی را بــر اســاس توانمندیهــای فــرد بــرای
تحمــل پریشــانی هیجانــی ،ارزیابــی ذهنــی پریشــانی،

میــزان توجــه بــه هیجانهــای منفــی در صــورت وقــوع و
اقدامهــای تنظیــم کننــده بــرای تحمــل پریشــانی ارزیابــی
میکننــد .ایــن مقیــاس شــامل  15پرســش و طیــف
لیکرتــی اســت و نمرههــای بــاال در ایــن مقیــاس نشــان
دهنــده تحمــل پریشــانی بــاال اســت .ضرایــب آلفــا0/70و
اعتبــار بازآزمایــی ایــن پرســش نامــه نیــز  0/79اســت(.)19
 .3بــرای ســنجش ســبک زندگــی از پرسشــنامه ســبک
زندگــی ارتقادهنــدهی ســامت ( )1988 ،HPLQاســتفاده
گردیــد .کــه شــامل  48عبــارت اســت کــه شــش بعــد
را اندازهگیــری میکنــد .ایــن شــش بعــد عبارتنــد از:
تغذیــه ،ورزش ،مســئولیت پذیــری در مــورد ســامت،
مدیریــت اســترس (شناســایی منابــع اســترس و اقدامــات
مدیریــت اســترس) ،حمایــت بیــن فــردی (حفــظ روابــط
همــراه بــا احســاس نزدیکــی) ،خودشــکوفایی (داشــتن
حــس هدفمنــدی ،بــه دنبــال پیشــرفت فــردی بــودن و
تجربــه خودآگاهــی و رضایــت منــدی) .ضریــب آلفــای
کرنبــاخ بــرای نمــره کلــی ایــن پرسشــنامه  0/94میباشــد.
در ایــن پرسشــنامه نمــرات باالتــر نشــانگر ســبک ارتقــاء
ســامت مثبــت و نمــرات پاییــن تــر بیانگــر ســبک ارتقــا
ســامت منفــی میباشــد .باالتریــن نمــره در ایــن آزمــون
( 48ســوالی)  196و پایینتریــن نمــره  49میباشــد(.)20
 .4بــه منظــور بررســی درماندگــی آموختــه شــده از
پرسشــنامه درماندگــی آموختــه شــده ()1988 ،LHS
اســتفاده گردیــد .ایــن مقیــاس براســاس نظریــه ســلیگمن
و تیازدیــل ( )1971و توســط کوینلــس ونیلســون ()1988
ایجــاد شــده اســت و شــامل  27گویــهی  10گزینــهای
بــر مبنــای طیــف لیكــرت اســت و نمــره گــذاری آن از
ا مخالــف 1،تــا کامــ ً
طیــف کامــ ً
ا موافــق 10اســت.
حداکثــر نمــره بــه دســت آمــده در ایــن مقیــاس 270
و حداقــل  27میباشــد .از طریــق چرخــش واریماکــس
و تحلیــل اکتشــافی  5عامــل اصلــی بــرای ایــن مقیــاس
مشــخص شــده اســت کــه شــامل عوامــل درونــی -بیرونــی،
ثبــات -بیثبــات ،کلــی -خــاص ،توانایــی کنتــرل -ناتوانــی
در کنتــرل و نهایتــاً عامــل شــرایط گزینــش شــخصی در
فصلنامـه علمـی پزوهشـی بیهوشـی و درد ،دوره  ،12شـماره  ،3پاییز 1400

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 10:25 IRST on Friday February 11th 2022

 )IAU.NAJAFABAD.REC.1399.114از کمیتــه اخــاق
دانشــگاه آزاد اســامی پــس از بررس ـیهای دقیــق کارشناســی
اخذ گردید .شـــیوه اجـــرای پژوهـش بـه ایـــن صـورت بود کـه
بعـــد از صحبــت کـــردن بــا بیمـــاران مبتال در صـــورت رضایت
آنهـــا بـرای پاسـخ دادن بـــه پرسشـنامه و ارائـه توضیحات کلی
در خصـــوص پژوهـــش و لـزوم صادقانـه پاسـخ دادن و اطمینان
بخشـــی بـــه آزمودنیهـــا جهـــت محرمانـه مانـــدن اطالعـات،
پرسشـــنامه در اختیـــار آزمودنیهـــا قـرارگرفـــت .جهت تعیین
و بــــرازش مــــدل و تحلیــــل دادههــا از نرمافــــزار  SPSSو
 AMOSاســتفاده شــد.
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تجزیه و تحلیل آماری
دادههــای حاصــل از پژوهــش ابتــدا ،بــا اســتفاده از
شــاخصهای آمــار توصیفــی ماننــد میانگیــن و انحــراف
معیــار ،همبســتگیهای بیــن متغیرهــا بررســی گردیدنــد ،بــه
منظــور بررســی مــدل پژوهــش ،از الگــوی معــادالت ســاختاری
اســتفاده شــد .قبــل از تحلیــل دادههــا و بــرای اطمینــان از
اینکــه دادههــای ایــن پژوهــش مفروضههــای زیربنایــی مــدل
یابــی معــادالت ســاختاری را بــرآورد میکننــد ،چنــد مفروضــه
اصلــی معــادالت ســاختاری شــامل دادههــای گمشــده ،نرمــال
بــودن و هــم خطــی چنــد گانــه مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.
هــم چنیــن بــرای تجزیــه و تحلیــل یافتههــا در بخــش
توصیفــی از نرمافــزار  SPSSنســخه 23و در بخــش اســتنباطی
از نرمافــزار  Amosنســخه  24اســتفاده گردیــد.
یافتهها
در پژوهــش حاضــر جهــت بررســی نرمــال بــودن متغیرهــا ،از

حــدود  43ســال (بــا انحــراف اســتاندارد )9/31میباشــد کــه
کمتریــن ســن مربــوط بــه 20ســال و بیشــترین ســن مربــوط به
 67ســال اســت .از لحــاظ تاهــل نیــز  93/8درصــد متاهــل
و  4/2درصــد مجــرد و از لحــاظ میــزان تحصیــات نیــز،
 34/9درصــد دارای تحصیــات دیپلــم 23/2 ،تحصیــات
لیســانس 22/9 ،درصــد دارای تحصیالت فــوق دیپلم 8/9،درصد
تحصیــات زیــر دیپلــم و  4/4درصــد دارای تحصیــات فــوق
لیســانس و باالتــر بودنــد .از لحــاظ نــوع شــغل اکثریــت خانــه
دار ( )40/6بودنــد .از لحــاظ میــزان درآمــد اکثریــت درگــروه
درآمــدی زیــر  5میلیــون تومــان ( )49/2قــرار داشــتند و از
لحــاظ محــل درد بیشــتر بیمــاران در ناحیــه کمــر ( 56درصــد)
و کمتریــن آنهــا در ناحیــه گــردن ( )3/1درد داشــتند.

جدول  :1توصیف متغیرهای تحقیق
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

کمینه

بیشینه

میزان سبک زندگی

151/75

55/87

71

240

میزان تحمل پریشانی

48/83

19/19

19

101

میزان درماندگی آموخته شده

85/57

62/75

27

235

میزان پذیرش درد

87/84

24/82

30

145
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موقعیتهایــی اســت کــه فــرد ،عمــدا ً در آن شــرکت
میکنــد( .)21اعتبــار ایــن پرسشــنامه در پژوهــش شــکری
و همــکاران( 0/79)21و پایایــی و آلفــای کرونبــاخ آن 0/87
میباشــد.
اطالعــات مربــوط بــه متغیرهــای جمعیــت شــناختی نیــز کــه
شــامل ســن ،جنــس ،تاهــل ،تحصیالت ،شــغل ،محــل درد بودند
توســط پرسشــنامه محقــق ســاخته مــورد بررســی قــرار گرفتند.

کجــی وکشــیدگی متغیرهــا اســتفاده شــد .و بــه ایــن ترتیــب
متغیرهــای پژوهــش همگــی دارای قــدر مطلــق ضریــب کجــی
کوچکتــر از 3و قــدر مطلــق ضریــب کشــیدگی کوچکتــر از 10
بودنــد و لــذا تخطــی از نرمــال بــودن دادههــا قابــل مشــاهده
نبــود .بررســی نشــان داد کــه ارزشهــای تحمــل بدســت آمــده
 0هســتند و نشــاندهنده عــدم عامــل تــورم واریانــس بدســت
آمــده بــرای متغیرهــای کوچکتــر از 10بودنــد کــه نشــان
دهنــده عــدم هــم خطــی چندگانــه بیــن متغیرهاســت .مــدل
ســاختاری پژوهــش در شــکل  1نشــان داده شــده اســت.
نتایــج حاصــل از بررســی خصوصیــات جمعیت شــناختی نشــان
داد از لحــاظ متغیــر جنســیت  74/2درصــد از آزمودنیهــا
زنــان و  25/8درصــد مــردان بــوده ،میانگیــن ســنی آنهــا نیــز

الگوی ساختاری تاثیر سبک زندگی ارتقا دهندهی سالمتی و ...

یــا همبســتگی بیــن متغیرهــا اســت ،لــذا درجــدول شــماره2
ماتریــس همبســتگی بین متغیرهای پژوهش آورده شــده اســت.

جدول  :2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
سبک زندگی

متغیر

تحمل پریشانی

درماندگی آموخته شده

پذیرش درد

میزان سبک زندگی
میزان تحمل پریشانی

**0/814

میزان درماندگی آموخته شده

**-0/535

**-0/510

میزان پذیرش درد

**0/747

**0/529

**-0/358

** معنی داری در سطح P>0/05

نتایــج جــدول شــماره 2نشــان میدهــد رابطــه بیــن ســبک
زندگــی بــا تحمــل پریشــانی و درماندگــی آموختــه شــده و
پذیــرش درد در ســطح اطمینــان  )P>0/05( %95معنــادار
میباشــد .آزمــون بــرازش مــدل مفهومــی پژوهــش ،ســبک

زندگــی ارتقــا دهنــده ســامت و تحمــل پریشــانی بــا پذیــرش
درد در حضــور متغیــر میانجــی درماندگــی آموختــه شــده در
بیمــاران مبتــا بــه دردهــای مفصلــی عضالنــی -اســتخوانی در
جــدول شــماره  3آمــده اســت.

جدول  : 3شاخصهای کلی برازش تحلیل مدل معادالت ساختاری فرضیات پژوهش
مقدار

شاخص
معادل فارسی

انگلیسی

مقدار مطلوب

وضعیت

خی دو

χ2

13333/13

-

-

ریشه میانگین مربعات باقیمانده

RMR

0/041

کمتر از 0/05

مطلوب

شاخص برازش تطبیقی

CFI

0/92

مساوی یا بیشتر از 0/90

مطلوب

شاخص برازش افزایشی

IFI

0/92

مساوی یا بیشتر از 0/90

مطلوب

شاخص نیکویی برازش مقتصد

PGFI

0/54

بزرگتر از 0/50

مطلوب

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

0/075

کمتر از 0/08

مطلوب

خی دو بهنجار شده

CMIN/DF

2/78

بین  1تا 3

مطلوب
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جــدول شــماره  1مقادیــر توصیفــی متغیرهــای تحقیــق
را نشــان میدهــد .نظــر بــه ایــن كــه اســاس مدلســازی
معــادالت ســاختاری برمبنــای ماتریــس واریانس-كوواریانــس

41

42
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برابــر بــا  0/075در ســطح قابــل قبولــی قــرار دارنــد ،بدیــن
معنــی کــه مــدل تحقیــق دارای بــرازش خوبــی بــوده و ســاختار
عاملــی در نظــر گرفتــه شــده بــرای آن مطلــوب اســت.

شکل  : 1مدل معادالت ساختاری فرضیه پژوهش
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران
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نتایــج جــدول شــماره ،3نشــان میدهــد کــه شــاخصهای
نســبت خــی دو بــه درجــه آزادی  CMIN/DFبرابــر بــا ،2/78
شــاخص بــرازش مطلــق  RMRکمتــر از  ،0/05شــاخصهای
بــرازش تطبیقــی  CFIو  IFIبیشــتر از  ،0/90شــاخص نیکویــی

بــرازش مقتصــد  PGFIبرابــر بــا  0/54و شــاخص RMSEA
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جدول  :4ضریب رگرسیونی (نتیجه آزمون فرضیه پژوهش )

درماندگی
آموخته شده

پذیرش درد

سبک زندگی

تحمل پریشانی

مستقیم
غیرمستقیم
(از طریق درماندگی آموخته شده)

نشده

شده(بتا)

معناداری

معیار

-0/232

-0/365

-6/498

0/036

0/000

-0/155

-0/364

-6/769

0/023

0/000

تایید

0/386

-0/326

-6/029

0/066

0/000

تایید

غیرمستقیم
(از طریق درماندگی آموخته شده)

بــا توجــه بــه ضرایــب تاثیــر اســتاندارد شــده ()0/326 ،-0/364
و مقــدار  0.05 <sigبــرای  Pنشــان از تاییــد فرضیــه پژوهــش
دارد .پــس بــا اطمینــان  99درصــد میتــوان گفــت کــه ســبک
زندگــی ارتقــا دهنــده ســامت و تحمــل پریشــانی بــا پذیــرش
درد در حضــور متغییــر میانجــی درماندگــی آموختــه شــده در
بیمــاران مبتــا بــه دردهــای مفصلــی عضالنــی -اســتخوانی
رابطــه معکــوس و منفــی دارد .ســبک زندگــی ارتقــا دهنــده
ســامت و تحمــل پریشــانی بــه صــورت مســتقیم و غیــر
مســتقیم از طریــق درماندگــی آموختــه شــده بــر پذیــرش درد
رابطــه معکــوس و منفــی دارد .در ایــن فرضیــه رابطــه مســتقیم
(درماندگــی آموختــه شــده و پذیــرش درد) معنــادار اســت و
همچنیــن رابطــه غیــر مســتقیم (ســبک زندگــی و پذیــرش
درد از طریــق درماندگــی آموختــه شــده) هــم معنــادار اســت.
روی هــم رفتــه ،نتایــج بدســت آمــده از مباحــث نظــری و مــدل
مفهومــی مطــرح شــده پشــتیبانی میکنــد و ســبک زندگــی
ارتقــا دهنــده ســامت و تحمــل پریشــانی بــه صــورت مســتقیم
و غیــر مســتقیم از طریــق درماندگــی آموختــه شــده بــا پذیرش
درد مرتبــط اســت و لــذا فرضیــه پژوهــش مــورد تاییــد اســت.
بحث
احســاس درد عــاوه بــر جنبــه حســی ،یــک تجربــه هیجانــی
نیــز محســوب میشــود( )22و اجــزای عاطفــی آن مشــتمل بــر

تایید

حالــت هیجانــی متعــددی اســت کــه اساســاً ماهیــت منفــی
دارنــد( .)23درد اســكلتی -عضالنــی مزمــن یكــی از بیماریهــای
شـــایع در جمعیــت عمومــی اســت كــه درحــدود ()%17-35
از بزرگســاالن را درگیــر خــود میکنــد .بیمــاران مبتــا ،بــه
دلیــل شــرایط دشــوار خــود بــا دامنــه وســیعی از احساســات
منفــی ماننــد اضطــراب ،پریشــانی و درماندگــی مواجــه هســتند،
بــه ویــژه هنگامــی کــه بیمــاری منجــر بــه كاهــش نقشهـــا،
فعالیتهــای ارزشــمند و تغییــر در ارتباطــات اجتماعــی
میشــود .چنانچــه مشــکالت و اختــاالت روانــی بیمــاران بــه
مــدت طوالنــی ادامــه پیـــدا کنــد ،موجـــب وخامــت بیمــاری
جســمی شـــده ،بــا ایجــاد اختــال در رونــد درمـــان مانــع از
تأثیــر روشهــای درمانــی میشــود(.)24
بدیــن منظــور پژوهــش حاضــر بــا هــدف پیــش بینــی پذیــرش
درد مزمــن بــر اســاس ســبک زندگــی ارتقــا دهندهی ســامتی،
تحمــل پریشــانی و بــا میانجیگــری درماندگــی آموختــه شــده
در بیمــاران مبتــا بــه دردهــای مزمــن عضالنی-اســتخوانی بــه
صــورت یــک مــدل انجــام شــد .بــا تجزیــه و تحلیــل دادههــای
پژوهــش ،مـــدل پژوهــش تاییــد شــد و نشــانگر تاثیــر مســتقیم
ســبک زندگــی ارتقــا دهنــدهی ســامتی ،تحمــل پریشــانی
و درماندگــی آموختــه شــده و تاثیــر غیــر مســتقیم آنهــا بـــه
واســطه درماندگــی آموختــه شــده بـــر پذیــرش درد مزمــن بود.
همســو بــا نتایــج پژوهــش حاضــر ،در پژوهشــی کــه توســط
فصلنامـه علمـی پزوهشـی بیهوشـی و درد ،دوره  ،12شـماره  ،3پاییز 1400
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حسینعلی محمدی و همکاران

در واقـــع ،پذیـــرش درد اولیـــن گام در جهــت ســازگاری بـــا
تغییــرات ایجــاد شـــده در زندگـــی و گامــی در جهــت ارتقــا
ســبک زندگــی ســالم اســت ،بـــه صورتــی کــه باعــث میشــود
فــرد در محیــط زندگــی بـــه فعالیــت خــود ادامــه دهـــد و در
عیــن حــال ،بــرای کنتــرل درد نیــز تــاش کنــد و تحمــل
پریشــانی و فشــارهای روانــی حاصــل از بیمــاری را بیشــتر
تحمــل کنــد و آنهــا را درجهــت بهبــود ســبک زندگــی هدایــت
کنــد( )27و اقدامــات غیــر مؤثـــر بـــرای کاهـــش درد را متوقــف
نمــوده و بــه جــای آن بــر مشــارکت در فعالیتهــای ارزشــمند
و پیگیـــری اهــداف مناســب شــخصی خــود تمرکــز کنــد کــه
ایــن نــوع تبییــن همســو بــا نتایــج بررســی تاثیــر مثبــت
پذیــرش درد بــر ارتقــای کیفیــت زندگــی در بیمــاران مبتــا
بــه فیبرومیالژیــا نیــز میباشــد .در واقــع ،ارتبــاط بیــن کیفیــت
زندگــی و مشــکالت هیجانــی دوســویه اســت و پاییــن بــودن
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

امــر میتوانــد موجــب افزایــش پذیــرش درد در بیمــاران مبتــا
گــردد؛ چــرا کــه بــه نظــر میرســد ایــن نگرشهـــا ،درک
واقعبینانــه از موقعیــت و شــرایط موجــود را در افــراد افزایــش
میدهــد .بهزیســتی بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن بــا ادامــه
فعالیتهــای زندگــی کــه متضمــن یــک نگــرش پذیــرا نســبت
بــه درد میباشــد ،بــه هــم گــره خــورده اســت و ایــن پذیــرش
موجــب انتخــاب ســبکی از زندگــی میگــردد کــه رو بــه رشــد
و ارتقــا دهنــده ســامتی خواهــد بــود(.)31
همچنیــن همســو بــا یافتههــای ایــن تحقیــق در پژوهشــی کــه
توســط بیچــری و همــکاران انجــام شــد ،نتایــج نشــان دهنــده
تاثیـــر ابـــراز هیجــان منفــی بــه شــیوه درســت ،در تحمــل بهتر
پریشــانی و مدیریــت هیجانــات و تاثیــر آن بــر کیفیــت زندگــی
بــود( .)32در پژوهشــی نیــز کــه توســط تــا و همــکاران بـــا
هــدف بررســی تجربــه درد و نقــش پریشــانی شــناختی انجــام
گرفــت ،ارتبــاط تشــدید درد و پریشــانی روانشــناختی را کــه
میتوانســت منجــر بــه درماندگــی شــود در بیمــاران مبتـــا
بـــه فیبرومیالژیــا نشــان داد( .)33در تبییـــن ایـــن نتایــج میتوان
اذعـــان داشــت ،کــه بنــا بــه مــدل پیشــنهادی ســیرویس بــا
افزایــش تقویــت رفتارهــای خـــود تنظیمـــی و ارتقــا دهنــدهی
ســامتی شــخص ،رفتارهــای خــود را مدیریــت و کنتــرل
بهتــری میکنــد و اغلــب بـــه دنبــال فعالیتهایــی اســت
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میدنــدورپ و همــکاران( )25انجــام گرفــت ،مشــخص شــد کـــه
راهبردهـــای اجتنــاب هیجانــــی در بیمــاران بطور چشــمگیری
بــا پریشــانی عاطفـــی و احســاس درماندگــی و بطــور متوســطی
بــا درد و خســتگی مربــوط اســت بطــوری کــه تجربــه شــدید
هیجانــات منفــی بــا درد بیشــتر در بیمارانــی کــه ناتوانــی
نســبی در توصیــف هیجانــات داشــتند ،مربــوط میشــد .حتــی
ایــن افزایــش درد در مواقعــی منجــر بــه احســاس درماندگــی
و نــا امیــدی و پریشــانی شــدیدتر هیجانــی میگــردد .بنابرایــن
تحمــل پاییــن پریشــانی میتوانــد بـــه کاهــش ســامت روانی و
جســـمی منجر شـــود و باعث ناتوانی عملکردی شــخص گشــته
و بــا بــروز درماندگــی ســبب کاهــش کیفیــت زندگــی گردیــده
و در صــورت تکــرار آن بــه شــکل درماندگــی آموختــه شــده
بــروز نمایــد .بنابرایــن ابــراز هیجــان و تحمــل بــاالی پریشــانی
موجــب ارتقــای کیفیــت زندگــی بیمــاران میگــردد.
نتیجــه دیگــر ایــن پژوهــش نیــز نشــان دهنــده تاثیــر پذیــرش
درد بــر کیفیــت زندگــی اســت و همســو بــا نتایــج تحقیــق
وولــز و مــک کراکــن اســت کـــه بیــان میکنــد پذیــرش درد و
ارزشهــای فــرد بــه صــورت قابــل مالحظـهای بــا کاهــش درد،
ناراحتــی مرتبــط بــا درد ،اضطــراب و اجتنــاب مرتبــط بــا درد
و تحمــل بیشــتر پریشــانیهای ناشــی از درد ،همـــراه بـــود(.)26

کیفیــت زندگــی منجــر بــه بــروز مشــکالت هیجانــی میشــود
و خــود ایــن مشــکالت نیــز موجــب کاهــش هرچــه بیشــتر
کیفیــت زندگــی میشــود( .)28از طرفــی ،تنظیــم هیجانــی موثــر
بــا تحمــل بهتــر پریشــانی و ارتقــای ســبک زندگــی ســالم و
کاهــش احساســات منفــی در ارتبــاط اســت .بدیــن ترتیــب
هــر عامــل یــا ویژگــی کــه موجــب تنظیــم هیجــان گــردد،
بــه طبــع بــا ســامت جســمی و کیفیــت زندگــی مرتبــط
بــا آن موثــر اســت؛ امیــد ،بخشــودگی ،رهــا کــردن خصومــت
بــا تحمــل بهتــر فشــار و پریشــانی حاصــل از درد مزمــن و
ارتقــای ســامت جســمی ارتبــاط دارنــد( .)29عــاوه بــر ایــن،
 Wachholtو همــکاران معتقدنــد ســبک زندگــی ســالم مبتنــی
بــر اعتقــادات و تمرینهــای معنــوی ممکــن اســت بــر ادراک و
تحمــل درد و پریشــانی حاصــل از آن تأثیرگــذار باشــد( .)30ایــن

الگوی ساختاری تاثیر سبک زندگی ارتقا دهندهی سالمتی و ...

کــه افــراد قادرنــد اهــداف و جهــت زندگــی گذشــته و حــال
خــود را درک کــرده و از آن احســاس معنایابــی کــرده و بــرای
رســیدن بـــه اهــداف خودشــان ،پافشــاری کننــد( .)37در ایــن
()40
راســتا و همســو بــا ایــن نتیجـــه McCracken ،و همــکاران
در مطالعــه خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه پذیــرش درد در
کارکــرد روزانـــه افــراد مبتــا بــه دردهــای مزمــن ،نقــش مهمی
دارد بــه صورتــی کــه ،افزایــش پذیــرش درد بــا کاهــش تجربــه
درد ،مشــکالت روان شــناختی و ناتواناییهــای جســمانی
و افزایـــش بهزیســتی روان شـــناختی ارتبــاط دارد .در ادامــه
مطالعـهی  Carsonو همــکاران ،ارتباط بخشــودگی ،درد ،خشــم
و پریشــانیهای روانشــناختی در بیمــاران مبتــا بــه کمــر درد
مزمــن را مــورد بررســی قــرار داد ،نتایــج نشــان داد بیمارانــی که
نمــره باالتــری در متغیرهــای پذیرندگــی و بخشــودگی دارنــد
درد ،خشــم و پریشــانیهای روانشــناختی کمتــری را تجربــه
میکننــد( .)41از طــرف دیگــر ،ســطح پذیــرش درد میتوانــد،
شـــدت درد را نیـــز ،پیـش بینـی نمایـــد ،بیمارانی که پذیـرش
درد بیشـــتری داشـتند شـدت اضطـــراب ،پریشانی و اسـتیصال
کمتــری را گـــزارش کردنــد( .)42 ،43در توضیـــح ایــن یافتــه
میتــوان گفــت کــه پذیــرش درد بــا کارکردهــای اجتماعــی،
جســمی و روان شــناختی بهتــری همــراه اســت کــه جهــت
کاهــش پریشــانی کمــک کننــده هســتند بـــه عبــارت دیگــر،
یکــی از عوامــل مهــم در ایجــاد تفاوتهــای فــردی بــرای
مقابلــه بــا درد ،پذیــرش آن اســـت( .)44بــه طــور کلــی بــا مروری
بــر ادبیــات پژوهشــی ایــن طــور میتــوان برداشــت کــرد کــه
بهبــود تحمــل پریشــانی و مهارتهــای مقابل ـهای درد ،زمینــه
کاهــش آســیب پذیــری نســبت بــه تشــدید درد و پذیــرش
بیشــتر درد را فراهـــم میکننـــد( .)45بنابرایــن میتــوان گفــت
تفــاوت اصلــی بیــن افــرادی کــه دسترســی محــدود بــه خدمات
بهداشـــتی روانــی دارنــد و افــرادی کــه دسترســی مناسـبتری
بــه ایــن تســهیالت دارنــد ،پذیــرش و ســازگاری بهتــر بــا درد
اســت( )46و راهــی بــرای کاهــش تأثیـــر درد بــر روی عملکــرد
فــرد میباشــد .ایــن ارتبــاط دو ســویه بیــن محدودیــت ناشــی
از درد مزمــن و ســبک زندگــی ،درد و محدودیــت ناشــی از
آن میتوانــد بــر روی الگــوی زندگــی بیمــار اثرگــذار بــوده و
فصلنامـه علمـی پزوهشـی بیهوشـی و درد ،دوره  ،12شـماره  ،3پاییز 1400
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کــه او را در جهــت بهبــود ســامتی پیــش ببــرد .در واقــع
اگرچــه بعضــی از رفتارهــای ارتقــا دهنــده ســامتی ممکــن
اســت تأثیــر مســتقیمی بــر شــدت درد نداشـــته باشــد ،ولــی
ادراک شــخص را از درد کاهــش میدهــد .زیــرا وقتــی کــه
شــخص مرتــب بــه دنبــال رفتارهــا و فعالیتهــای ســالم باشــد،
تمرکــز کمتــری روی شــدت درد و ناراحتیهــای ناشــی از آن
دارد کـــه ایــن خــود میتوانــد شــخص را در کاهــش ادراک
درد و تحمــل بهتــر پریشــانی حاصــل از درد و پیشــگیری از
درماندگــی آموختــه شــده یــاری دهــد و بــه دنبــال درک ایــن
موضــوع کـــه درد بیمـــاریهای اســکلتی یــک مشــکل عــادی و
جزئــی از مشــکالت بشــری اســت ،شــخص در مســیر تجربـهی
درد بـــه ســمت رویکــرد انطباقــی و پذیــرش درد ســوق پیــدا
میکنــد (.)34
وقتــی بیمــار بــا افــکار تــرس و اجتنــاب درگیــر باشــد ،ایــن
رفتــار مجــددا باعــث تشــدید افــکار منفــی و بدتــر شــدن
وضعیــت شـــخص شــده بــروز درماندگــی آموختــه شــده را
تســهیل میکنــد .ولــی پیگیــری اجــرای ســبک زندگــی ارتقــا
دهنــده ســامتی شــخص را از چنیـــن راهبردهــای منفــی،
حفــظ میکنــد و بــا تعامــل اجتماعــی مثبــت بــا دیگــران
باعــث دوری از افــکار منفــی و پرهیــز از بــروز درماندگــی
آموختــه شــده میشــود(.)35
در نتیجــه ایــن فعالیتهــا بایــد حتمــا درون مایـــهای ماننــد
پذیــرش و خــودکار آمــدی داشــته باشــد تــا ایــن اتصــال
زنجیرههــا حفــظ شــود و شــخص اصــرار بــه گســترش
فعالیتهــای خــود داشــته باشــد(.)36
در ادامــه همســو بــا یافتههــای ایــن تحقیــق ،رامیــز ،ماســتر،
اســتیو و لوپـــز ارتبــاط بیــن تحمــل پریشــانی و تــاب آوری و
سـازگاری درد را بررسـی کردنـد و بـه ایـن نتیجـه رسیدند کـه
تحمــل پریشــانی و تــابآوری تأثیــرات مثبــت و مســتقیمی بــا
پذیــرش درد و شــیوههای مقابل ـهای فعـــال دارد( )38و پذیــرش
در مقایســه بــا برخــی از راهبردهــای مقابلــه بــا درد ،پیشبینــی
کننــده قویتــری بــرای تحمــل باالتــر پریشــانی و ناتوانــی
اســت( .)39در واقــع یکــی از نتایــج تحمــل بــاالی پریشــانی و تاب
آوری بــر درد ،ایجــاد هدفمنــدی در زندگــی اســت ،بــه طــوری

45

46

حسینعلی محمدی و همکاران

ســبک زندگــی همچــون نحــوه غــذا خــوردن ،ورزش ،تغییــر
وضعیــت خــواب ،برنامــه روزانــه و بهــره منــدی از حمایتهــای
خانوادگــی و اجتماعــی میبایســت مــورد توجــه قرارگیــرد(.)52
از جملــه محدودیتهــای پژوهــش حاضــر اســتفاده از روش
خــود گزارشــی بــود کــه ممکــن اســت همــراه بــا ســوگیری
باشــد .اســتفاده از روش نمونهگیــری در دســترس بــرای
انتخــاب نمونــه و عــدم همگنــی متغیرهــای جمعیــت شــناختی
در آنهــا نیــز از جملــه محدودیتهــای دیگــر بــود .همچنیــن
ایــن پژوهــش صرفــا بــر روی بیمــاران مبتــا بــه دردهــای
عضالنــی -اســکلتی شهرســتان نجفآبــاد انجــام گرفــت ،لــذا
بایــد تعمیــم نتایــج بــه بیمــاران دارای دیگــر دردهــای مزمــن و
در شــهرهای دیگــر بــا احتیــاط صــورت بگیــرد .در ایــن راســتا
پیشــنهاد میشــود کــه در تحقیقــات بعــدی ،از روشهــای
دقیقتــر نمونهگیــری ماننــد نمونهگیــری تصادفــی اســتفاده
شــود .عــاوه بــر این ،بیمــاران شــهرهای دیگــر و بیمــاران مبتال
بــه دیگــر دردهــای مزمــن نیــز مــورد مطالعــه قــرار گیرنــد.
بــه طــور کلــی میتــوان بــا بهرهگیــری از یافتههــای ایــن
پژوهــش ،بــا شناســایی عوامــل روانشــناختی موثــر بــر درد
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

نتیجه گیری
بــه طــور خالصــه نتایــج ایــن پژوهــش بیانگــر ایــن بــود کــه
ســبک زندگــی ارتقــا دهنــده ســامت و تحمــل پریشــانی بــه
صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم از طریــق درماندگــی آموختــه
شــده بــر پذیــرش درد تاثیــر دارنــد .بنابرایــن توجــه بـــه ایــن
عوامــل روانشــناختی و تــاش بــرای تقویــت و آمــوزش آنهــا
بــه بیمــاران مبتــا بــه درد عضالنــی -اســتخوانی ،میتوانــد
بــه عنــوان یــک راهــکار مفیــد در جهــت پیشــگیری و کاهــش
بــروز مشــکالت روانشــناختی مرتبــط بــا درد در ایــن بیمــاران
در نظــر گرفتــه شــود.
تقدیر و تشکر
بــه رســم اخــاق و امانــت داری علمــی ،از تمامــی کارکنــان
و پزشــکان بیمارســتانها ،مراکــز درمانــی و کلینیکهــای
شــهر نجفآبــاد و بیمــاران شــرکت کننــده در ایــن پژوهــش
سپاســگزاری مینماییــم.
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خــود نیــز تحــت تأثیــر الگــوی زندگــی فــرد ،قــرار گیــرد .از
ایــن الگوهــا میتــوان بــه بــی تحرکــی ،خــواب نامناســب و
عــوارض ناشــی از داروهــا اشــاره نمــود کــه باعــث افزایــش وزن
و ابتــا بــه بیماریهــای دیگــری میشــوند( .)47،48درمقابــل،
نتایــج پژوهــش گیلمــور( )49نشــان داد محدودیتهایــی ماننــد
کاهــش فعالیتهــای حرکتــی ،ارتباطــی بــا درد مزمــن و
پذیــرش آن نــدارد .در توضیــح ایــن یافتههــا میتــوان ذکــر
نمــود کــه بســیاری از ایــن محدودیتهــا مرتبــط بــا نقشهــا
و مســئولیتهای کمتــر بیمــاران بــوده و تفکیــک ایــن دو
ممکــن اســت دشــوار باشـــد .از طــرف دیگــر ،ممکــن اســت
بســیاری از بیمــاران از ایــن محدودیتهــا بـــه عنــوان یــک
شـــیوه ســازگاری بــا درد مزمــن خــود اســتفاده نماینــد( .)50بــا
توجــه بــه تأثیــری کــه عوامــل زیســتی ،روانــی ،اجتماعــی و
همچنیـــن مـــدت زمـان ابتـال بـــه درد ،بـر روی درد و واکنـش
نســـبت بـــه آن دارد ،میــزان پذیــرش درد میتوانــد متفــاوت
باشـــد( .)51بدیــن منظــور ،شــیوههای مختلــف تغییــر و ارتقــا

مزمــن ،مداخــات روانشــناختی پیشــگیری کننــده و درمانــی
را تهیــه کــرد و در کنــار درمانهــای دارویــی و پزشــکی ،بــه
متخصصــان مربوطــه و دسـتاندکاران ســامت در جهــت ارائــه
مراقبتهــای بهتــر بــرای مدیریت مؤثــر درد مزمن کمــک نمود.
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