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مقاله پژوهشی

ارزیابی مدل شناختی -شخصیتی اختالل اضطراب فراگیر در تبیین ادراک
درد بیماران دارای درد مزمن

1گروه روان شناسی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران؛ 2دانشجو ،گروه روان شناسی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران؛ 3گروه روان شناسی،
دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
تاریخ پذیرش95/4/8 :

تاریخ دریافت94/8/28 :

چکیده:
زمينه و هدف :درد ،عموميترین فشار رواني است كه انسان با آن مواجه ميشود .با توجه به نقش عوامل روان
شناختي در شکلگيری و تداوم درد مزمن و ناتواني ناشي از آن ،پژوهش حاضر با هدف تعيين برازش مدل
شناختي -شخصيتي اختالل اضطراب فراگير در تبيين ادراک درد بيماران مبتال به درد مزمن انجام گردید.
روش بررسي :پژوهش حاضر در چارچوب یک طرح همبستگي از نوع معادالت ساختاری انجام شد .نمونه
پژوهش شامل  210نفر ( 146زن و  64مرد) مراجعهكنندگان به كلينيکهای تخصصي درد شهر رشت بود كه بر
اساس م صاحبه باليني دارای نشانگان اختالل اضطراب فراگير بودند و به روش نمونهگيری در دسترس انتخاب
شدند و پرسشنامههای ادراک درد ،نگراني ،نشخوار فکری و روانرنجوری را تکميل كردند .جهت تحليل دادهها،
شاخصهای توصيفي فراواني ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار و روش آماری ضریب همبستگي پيرسون و روش
معادالت ساختاری استفاده گردید.
یافته ها :نتایج نشان داد كه متغير روان رنجوری به واسطه نقش ميانجي نگراني با ادراک درد در بيماران مبتال به
درد مزمن رابطه دارد ()P<0/01؛ همچنين اثر مستقيم روانرنجوری با نگراني و نشخوار فکری معني دار بود
( ،)P<0/01اما مسير رابطه مستقيم نشخوار فکری با ادراک درد معني دار نبود (.)P<0/05
نتيجه گيری :یافتههای پژوهش روشن نمود كه متغيرهای نگراني و روانرنجوری در تبيين ادراک درد مبتالیان به
درد مزمن دارای اضطراب فراگير ،نقش دارند و لذا توجه بيشتر به سازههای شناختي و شخصيتي در حوزه درد
مزمن ضرورت دارد.
واژه های كليدی :ادراک درد ،اختالل اضطراب فراگير ،درد مزمن ،روانرنجوری ،نشخوار فکری ،نگراني.

مقدمه:
بیماریهای مزمن از جمله مشکالت شایع


بافت در ارتباط است ( .)2درد مزمن وضعیتی تحلیل

بهداشتیدرسراسرجهانبهشمارمیآیندکهعاداتو


برنده است ،به گونهای که فرد دردمند نه تنها با فشار

رفتارهایبهداشتیافرادبهطورچشمگیریبرمیزانابتال

ناشیازدردبلکهبابسیاریازعواملفشارآوردیگرکه

عمومیترین

و شدت آنها تأثیر دارند .احتماالً درد،

بخشهای گوناگون زندگی وی را تحت تأثیر قرار

مواجهمیشود و یکی

فشار روانی است کهانسان با آن

بررسیهای انجام شده در

میدهد ،روبه رو میشود .


میباشد (.)1
شکایتها در بین بیماران 

شایعترین

از

زمینه شیوع اختالل درد مزمن ،در طی دوره یکساله،

انجمنبینالمللیمطالعهدرد،دردرایکتجربهحسیو


شیوع این اختالل را در غرب اروپای مرکزی  %17تا

روانیناخوشایند میداندکه با آسیباحتمالی یا واقعی

%ودرسایرکشورهایتوسعهیافته%2تا%40برآورد

29

*

نویسنده مسئول :ارومیه -دانشگاه ارومیه -گروه روان شناسی -تلفنE-mail: asadimajreh_psy@yahoo.com ،09118472446 :
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فیروزه سپهریان آذر ،1علی عیسی زادگان ،1سامره اسدی مجره ،*2حمید پورشریفی

3

فیروزه سپهریان آذر و همکاران

ارزیابی مدل شناختی -شخصیتی اختالل اضطراب فراگیر

کردهاند ( .)3محمدزاده و همکاران در پژوهشی راجع


مثال Muris ،و همکاران در پژوهش خویش ارتباط

به میزان شیوع درد مزمن در شهر تهران ،شیوع این

نشخوار فکری با اضطراب را نشان دادند .دومین مولفه

اختاللرا%25/5گزارشکردند( .)4

نگرانیاست.اخیراً،افکارمنفیویژگیکلیدیاختالالت

اختالالت روانشناختی انجام شده است ( .)3دادههای

اینافکارمیتوانندبهشکلنگرانیرخدهندکهبهعنوان


همهگیر شناسی اخیر حاکی از ارتباط قوی بین اختالل


انتظاری بیمناک از پیامدهای منفی احتمالی راجع به

اضطرابفراگیرووضعیتدرداست(Von Korff.)5-7

رخدادهایقریبالوقوعتعریفشدهاست(.)14نگرانی

وهمکاراندرپژوهشخویشگزارشکردندکهازمیان

مشخصهمحوریاختاللاضطرابفراگیراست.مطالعات

اختالالت اضطرابی ،اختالل اضطراب فراگیر ارتباط

نشاندادهاندکهنگرانیعالوهبرایجادآسیبکارکردی


قویتریباکمردردمزمندارد( .)7


و درماندگی با افزایش خطر بروز اختالالت روانی،

اختالل اضطراب فراگیر به عنوان اضطراب و

اختالالتاجتماعیوشغلی ،افزایشاستفادهازخدمات

نگرانیشدیددرموردچندینرویدادیافعالیتتعریف

بهداشتی و مشکالت جسمانی در جامعه ،عزت نفس

شدهاستکهدراکثرروزهادرطولحداقل 6ماهدوام

پایین ،موفقیت تحصیلی ضعیف و مهارتهای اجتماعی

داشته،کنترلآنمشکلبودهوباعالیمجسمانینظیر

پایین رابطه داشته است ( .)16،15جنبههای جسمانی و

تنش عضالنی ،تحریکپذیری ،اشکال در خواب و

روانیمتعددیازانسانتحتتأثیرنگرانیقرارمیگیرند


بیقراریهمراهاست(.)8تقریباً%25افرادمراجعهکننده


واینمیتواندمنجربهعوارضجسمانیشود( .)17


به کلینیکهای اختالالت اضطرابی و حدود  %12از

 Frescoوهمکاراندرپژوهشیارتباطنگرانی

بیمارانیکهبهکلینیکهایروانپزشکیمراجعهمیکنند،


را با نشخوار فکری ،اضطراب و افسردگی معنی دار

مبتالبهاختاللاضطرابفراگیربودهاند( .)9


گزارش نمودند ( .)18برخی محققان به این نتیجه

یکی از جدیدترین مدلهای مفهومی در زمینه

رسیدهاند که نگرانی و نشخوار فکری جلوه ی از


اضطراب ،مدل شناختی -شخصیتی  Murisو همکاران

رنجوریمیباشندکهحاکی


پذیربودنعاملروان

آسیب

است که بر اساس پژوهشهای انجام گرفته بر روی

از گسترش نشانههای آسیبشناسی روانی همچون

هایبالینیوغیربالینی،مدلتعدیلکنندهایپیشنهاد


گروه

اضطرابوافسردگیاست(.)19بنابراینفاکتوربعدی

کردهاند که در آن ارتباط تعدادی متغیرها با اضطراب


روانرنجوریاستکهتمایلبهداشتناحساساتمنفی


مورد بحث قرار گرفته است ( .)11،10در این مدل،

مانند ترس ،غم ،برانگیختگی ،خشم ،احساس گناه،

نگرانی و نشخوار فکری نقش تعدیلکننده بر رابطه بین

احساسکالفگیدایمیوفراگیراست.افرادیکهنمره

روانرنجوری با اضطراب دارند .مولفه نخست در 

باالیی در این شاخص داشته باشند ،به احتمال بیشتری

پیشبینیاضطراب،نشخوارفکریاست.نشخوارفکری

دارای باورهای غیرمنطقی هستند ،قدرت کمتری در

مجموعهای از افکارمنفعالنههستندکهجنبهی تکراری

هادارندوسازگاریضعیفتریبادیگران


کنترلتکانه

دارند و مانع حل مسأله سازگارانه شده و به افزایش 

وشرایطاسترسزانشانمیدهند(.)20شواهدیوجود


میانجامد ( .)12اغلب
افکار منفی (  (negative affect

داردکهنشانمیدهدنگرانیونشخوارفکریارتباطی


پژوهشهایانجامشدهدر زمینهارتباطنشخوارفکریبا


اساسیباروانرنجوریدارند.درمدلپیشنهادیMuris

اختالالت روانی ،بر رابطه نشخوار فکری با افسردگی

انرنجوریبااضطرابمعنیدار
وهمکاراننیزرابطهرو 

امابرخیپژوهشهانیزبهرابطهنشخوار

کیدکردهاند ،

تأ

بازنماییهای ادراک از

بود(.)10در مطالعات بر روی

فکری با اضطراب اشاره کردهاند ( .)13،11،10به عنوان

بیماری ،مدل مطرح شده توسط  Leventhalدر سال
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پژوهشهای نوینی درباره رابطه درد مزمن و


اضطرابیوافسردگیمعرفیشدهاند(.)13دراضطراب،


مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،19شماره  /1فروردین و اردیبهشت 1396

که

1980

یک

مدل

و سردرد نشان داد که بیماران مبتال به میگرن نمرات

خودتنظیمی 

) (self-regulatoryاست ،نتایج حاکی از آن بود که

باالیی در بعد روان رنجوری دارند و استرس را 

افراد در شرایط بیماری ،تجارب خود را حول  5عنصر

صورتمنفیادراکمیکنند( .)24

به
نشانگان درد مزمن مشکل شایعی است که به

میدهند -1 :هویت بیمار -2 ،علت بیماری ،
شکل 
بیماری .اخیراً مفهومسازی اولیه این مدل با انجام چند

بهدرمان،چالش هایعظیمیرابرایدرمانگرانایجاد

تغییر بسط یافته استکهدریکی ازاینتغییرات،یک

میکند( .)2نقشعواملروانشناختیدرشکلگیری

بعد دیگر به نام درک واضح و روشن ازبیماری به این

و تداوم درد مزمن و ناتوانی ناشی از آن ،بیانگر

مدل افزوده شده که به منزله نوعی فراشناخت عمل

ضرورت انجام پژوهش حاضر است چرا که بر اساس

بازنماییهای

میکوشد دریابد تا دیگر ابعاد 
میکند و 


نظرلینتوندر ناتوانیهایناشیازکمردرد،متغیرهای

ادراکی فرد از بیماریش،تا چه حدودیدرک واضح و

روان شناختیمعموالًموثرترازعواملزیستپزشکییا


نمودهاند( .)21
روشنی را از بیماری برایش فراهم 

زیستشیمیایی اندوموجبتغییرازحالتدردحادبه


به طور کلی ،پژوهشها ارتباط متغیرهای

مزمنمیشوند(.) 25همچنین،مطالعاتنشاندادهشده

شناختی را با درد مزمن و ادراک درد نشان دادهاند.

است که سطوح باالی اضطراب موجب عدم سازش

 Gerritsو همکاران در پژوهشی رابطه طولی درد و

موفقیت آمیز با درد میشود ( .)26لذا ،در پژوهش

اضطراب را طی دوره  4ساله گزارش کردند (.)22

حاضربهدلیلهمایندیباالیاختاللاضطرابفراگیر

 Davisو همکاران نیز در پژوهش خویش گزارش

ودردمزمنونیزنقشمتغیرهایشناختیوشخصیتی

کردندکهبیمارانمبتالبهدردمزمن،سطوحباالییاز

در اضطراب و درد ،مدلی را که برگرفته از مدل

تجربه نگرانی ،اضطراب ،فاجعه سازی درد و نگرانی

شناختی شخصیتیاضطرابمنینوهمکاراناستارائه


دربارهدردراگزارشکردهاندکهارتباطمستقیموغیر


گردید.لذااینمدلشایدبتوانددرتبیینادراکدرد

مستقیمی با درجات درد داشت ( .)23نتیجه پژوهش

مبتالیا ن به درد مزمن دارای اضطراب موثر باشد

پیماننیاوموسویدر رابطهبامقایسهصفاتشخصیتی

(تصویرشماره .)1


نشخوارفکری


دردمزمن

روانرنجوری

ادراکدرد



نگرانی


تصویر شماره  :1مدل شناختي -شخصيتي درد مزمن
به نظر می رسد که به دلیل شیوع اختالالت

میتوانددربهبودآن هاموثرواقعشودو منجربهایجاد


اضطرابیبهویژهاختاللاضطرابفراگیردرافرادمبتال

احساسکنترلبیشتربردردگردد؛ لذاپژوهشحاضربا

به درد مزمن ،شناسایی مدل این اختالل در مبتالیان

هدف تعیین برازش مدل شناختی -شخصیتی اختالل
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کنترلپذیری

 -3سیر بیماری -4،پیامدها و  -5درمان  /

علتماهیتپیچیده،سببشناسیمبهموپاسخضعیف

فیروزه سپهریان آذر و همکاران

ارزیابی مدل شناختی -شخصیتی اختالل اضطراب فراگیر

اضطرابفراگیردرتبیینادراکدرددرمبتالیانبهدرد

فرهنگی و پایایی کافی برای استفاده در مطالعات

مزمنانجامگردید .

اپیدمیولوژیک درد مزمن برخوردار است .در مطالعه
آنها بر نمونه  84نفری ،ضریب آلفای کرونباخ

پرسشنامه0/85بهدستآمد(.)21حمزهپورحقیقیدر

پژوهشحاضرازنوعمطالعاتتوصیفیبودکه

کرد ( .)21ضریب همسانی درونی در پژوهش حاضر

در چارچوب یک طرح همبستگی از نوع معادالت

0/79بهدستآمد .

ساختاری انجام گرفت .جامعه آماری پژوهش حاضر

مقیاس نگرانی ایالت پنسیلوانیا ()PSWQ

شاملکلیهمبتالیانبهدردمزمنداراینشانگاناختالل

توسط مه یر و همکاران در سال  1990ساخته شده

کنندهبهکلینیکهایتخصصی

اضطرابفراگیرمراجعه

استو  16سوالدارد.شرکتکنند هابهاینسوالها

درد شهر رشت درطیمدت  4ماه از خرداد تا شهریور

بر اساس لیکرت  5درجه ای از کامالً مخالف 

ماه  1394بودکهازمیانآن ها ،نمونهایشامل  210نفر

(نمره  ،) 0تا کامالً مو افق (نمره  )4پاسخ دادهاند.

براساسمصاحبهبالینیبهروشنمونهگیریدردسترس


حداقلوحداکثرنمرهدراینمقیاسبهترتیب0و64

انتخاب شدند ،چرا که در روش معادالت ساختاری

است .در پژوهش میر و همکاران ( )1991ضرایب

حداقل حجم نمونه پیشنهادی  200نفر است (.)27

آلفای کرونباخ و پایایی بازآزمایی بعد از  4هفته

معیارهای ورود به پژوهش عبارت بود از داشتن سابقه

  0/93بود .ضریب همبستگی این آزمون با متغیرهای

درد بیش از  6ماه ،نشانگان اختالل اضطراب فراگیر و

افسردگی ،اضطراب و عزتنفس معنی دار گزارش

افتمداخالتروانشناختی.افرادمبتالبهدرد

عدمدری

شده است ( .) 28ضریب همسانی درونی مقیاس در

مزمن با سایر اختالالت از نمونهها کنار گذاشته شدند.

اینپژوهش0/87بود .

جهت تحلیل دادهها ،شاخصهای توصیفی فراوانی،

مقیاس پاسخهای نشخواری نالن هوکسما و

درصد،میانگینوانحرافمعیاروروشآماریضریب

مارورکهدرسال 1991طراحیشدو 22عبارتدارد

همبستگیپیرسونوروشمعادالتساختاری ونوشتار

که از پاسخدهندگان خواسته میشود هرکدام را در

8/18نرمافزارلیزرلاستفادهشد .

مقیاسی از ( 1هرگز) تا ( 4اغلب اوقات) درجهبندی

پرسشنامه ادراک درد مک گیل (MGPQ؛

کنند.حداقلوحداکثرنمرهدراینمقیاسبهترتیب1

ملزاک )1983 ،فرم کوتاه پرسشنامه درد مک گیل

و  88می باشد .ضریب آلفای کرونباخ در دامنهای از

توسطملزاکدرسال 1983طراحیشدهاستو شامل

 0/88تا  0/92قرار دارد .پژوهشهای مختلف نشان 

 15سوال  4درجه ای است که از (بدون درد) تا 3

میدهند ،همبستگی بازآزمایی برای پاسخهای

(شدید) درجهبندی شده است .حداقل نمره در این

نشخواری 0/67 ،است .آلفای کرونباخ در پژوهش

مقیاس 0و حداکثر نمره  45است .در پژوهش ملزاک

منصوری  0/90به دست آمد ( .)29ضریب همسانی

(،)1983همبستگیفرمبلندوفرمکوتاه 0/67تا0/87

درونینمرهکلمقیاسدراینپژوهش0/91بود .

بود.دراینپژوهش،ضریبهمسانیدرونیابزار0/73

برای سنجش سازه روانرنجوری ،خرده مقیاس

به دست آمد .خسروی ،صدیقی ،مرادی علمداری و

روانرنجوریپرسشنامهشخصیتینئومککریوکوستا


بومیسازی وبررسی
زندهدلدرسال 1391بهترجمه  ،

مورد استفاده قرار گرفت که در سال  1992تهیه شده

پایایی این پرسشنامه به زبان فارسی پرداخته و بیان

است و شامل  12سوال از  60سوال است و پاسخها 

کردهاند که پرسشنامه فارسی درد مک گیل از انطباق


درجهایلیکرتاز 0تا 4نمرهگذاری
براساسمقیاس  5
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روش بررسی:

پژوهشیضریبآلفایکرونباخمقیاسرا0/82گزارش

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،19شماره  /1فروردین و اردیبهشت 1396

میشوند که حداقل و حداکثر نمره در این زیرمقیاس 


جدول شماره  :1ميانگين ،انحراف معيار و نتایج

میباشد .کاستا و مک کری در
به ترتیب 0و   48

ضرایب همبستگي پيرسون بين نمرهی نگراني،

سال 1992ضریبآلفایکرونباخ سازهروانرنجوریرا

نشخوار فکری ،روان رنجوری با ادراک درد

 0/86گزارش کردهاند .در پژوهش گروسی در سال
آزمون مجدد به فاصله  3ماه ،برای عامل روانرنجوری
0/83بهدستآمد.درزمینهرواییهمزماناینپرسشنامه
و پرسشنامه نشانگر ریخت مایرز بریگز ،پرسشنامه
چندجنبهای شخصیت مینه سوتا ،پرسشنامه تجدید نظر

شدهکالیفرنیا،بررسیمزاجگیلفوردوزاکرمن،فهرست
رگههاومقیاسرگهبینفردیرابطهباالییگزارششده
است ( .)20در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ

ادراک درد

-

3

نگراني

0/397

-

نشخوار فکری

0/194

0/371

-

روان رنجوری

0/261

0/574

0/58

-

ميانگين

16/21

37/94

47/62

37/07

انحراف معيار

8/33

10/14

12/64

9/79

.P<0/01

روانرنجوری0/84بهدستآمد.

یافته ها:

نتیجهضریبهمبستگیمندرجدرجدولشماره1

از  210نفر نمونه پژوهش ،تعداد  146نفر

نشان داد که رابطه نگرانی (،(r=0/397 ،P<0/01

( )%69/5زن و  64نفر ( )%30/5مرد بودند .بیشتر افراد

نشخوارفکری ( (r=0/194،P<0/01وروانرنجوری

نمونهدردامنهسنی43-60سالقرارداشتند.ازمیانافراد

(  (r=0/261،P<0/01باادراکدردمثبتومعنیدار

نمونه 9 ،نفر بیسواد ( 57 ،)%4/3نفر زیر دیپلم ( ،)27/1

بود؛ همچنینرابطهروانرنجوریبانگرانی (،P<0/01

 54نفر دیپلم ( 27 ،)%25/7نفر فوق دیپلم ( ،)%12/9

 (r=0/574ونشخوارفکری( (r=0/58،P<0/01مثبت

53نفرلیسانس()%25/2و10نفرفوقلیسانس4/8بودند.

ومعنی داربود.درادامهشاخصهاینیکوییبرازش

در جدول شماره  ،1میانگین ،انحراف معیار و ضریب

به  دست آمده حاصل از برازش داده های مطالعه با

همبستگیمتغیرهایپژوهشارائهشدهاست .

مدلتئوریکیارائهشدهاست .

جدول شماره  :2شاخصهای برازش مدل
مدل
اوليه

χ

df

P

χ /df

CFI

GFI

AGFI

RMR

NNFI

RMSEA

نتيجه

0/66

1

0/42

0/66

1

1

0/98

1/58

1/01

0/001

تأیيد مدل

2

2


یافتهها با مدل
بوده و نشان دادکهساختارکوواریانس 

همان طور که جدول شماره  2نشان داده است
شاخصهای نیکویی برازش این مدل در سطح بسیار


نظری مطابقت دارد.ازطرفدیگر،ریشهخطایمیانگین

خوبیهستند .شاخص مربوط به نسبت مجذور خی به

مجذورات تقریب نیز برابر با ( )RMSEA=0/001

درجه آزادی کمتر از عدد  3است که مقدار مناسبی

به دست آمد که شاخص خوبی است و معموالً در
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 ،1377اعتبار این پرسشنامه با استفاده از روش آزمون-

متغيرها

1

2

4

فیروزه سپهریان آذر و همکاران

ارزیابی مدل شناختی -شخصیتی اختالل اضطراب فراگیر

شاخصبرازندگیتطبیقی()CFI=0/1وشاخصنیکویی

برنامه  ،Lisrelمسیرهای روانرنجوری به ادراک درد و

برازش انطباقی ( )AGFI=0/98نیز نشاندهنده برازش

نشخوارفکریبهادراکدردازمدلحذفوسپسمدل

بهتر مدل هستند .با توجه به شاخصهای مذکور مدل با

نهایی مورد بررسی وآزمون قرار گرفت کهنتایجآندر

یافتههای 
دادهها برازش مناسبی داشته است .بر اساس  


تصویرشماره2آمدهاست .



نشخوار فکری

( )0/58
ادراک درد



()0/57

روانرنجوری



نگرانی
( )0/40


تصویر شماره :2مسير و برآورد پارامترهای مدل پيشبيني ادراک درد (بعد از اصالح)
دهد،بنابرایندرموقعیتهاییکهامورمربوطبه


رخمی

بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده در 
مرحله ی دوم (مدل نهایی) ،ضریب مسیر مستقیم

آیندهنامعلومونامبهمهستند،نگرانیرابهعنوانروشی

استاندارد شده ،بین متغیر پیشبین نگرانی (،P>0/01

برایحلمشکلبهکارمیبرند(.)25ایناحتمال وجود


،)β=0/40،t=6/23بامتغیرمالکادراکدردمعنیدار

دارد که افراد مبتال به انواع درد ،نگرانی را به عنوان

بودواینمتغیربهصورتمستقیمباادراکدردرابطه

راهبردیبرایکاهشبرانگیختگیجسمیمرتبطبادردبه

داشت.همچنینباتوجهبهنتایجبهدستآمده،ضریب

کارببرند که میتواند منجربه گسترشاختاللاضطراب

مسیر غیر مستقیم استاندارد شده ،بین متغیر پیش بین

).بهنظرمیرسدنگرانیمنجربهکاهش

فراگیرشود(30

روانرنجوری،بامتغیرمالکادراکدردمعنیداربود

عاطفه منفی میشود که در موقعیتهای استرسزا ،

واینمتغیربهصورتغیرمستقیم (ازطریقنگرانی)با

رنج بردن از درد مداوم را افزایش میدهد ( .)30فرد

ادراکدردرابطهداشت.همچنین،ضرایبمسیرمستقیم

نگران ،افکاری تکرارشونده درباره رویدادهای منفی

استاندارد شده ،بین متغیر پیشبین روانرنجوری،

داردکهدرآیندهممکناستاتفاقبیفتند،اینافکار

(،)β=0/58،t=10/28،P>0/01بامتغیرنشخوارفکری

بهبرانگیختگیشناختی،عاطفیوفیزیولوژیکیدرفرد

معنیداربود .

منجرمیشوند( .)31



درارتباطبارابطهغیرمستقیمروانرنجوریبادرد

بحث:

مزمنکهبهواسطهنقشمیانجینگرانیاست،پژوهشها

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مدل

حاکی از ارتباط روانرنجوری با دردهای مزمن بوده 

شناختی  -شخصیتیاضطرابفراگیردرتبیینادراکدرد

است(.)33،32سطوح باالترروانرنجورخوییبامسایل و

انجام گردید .یافته پژوهش مبنی بر رابطه نگرانی با درد

مشکالت عضالنی اسکلتی مرتبط بوده است (.)34

مزمن همسو با نتایج پژوهشهای قبلی بود ( .)23،24در

عمدتاً روانرنجوری از فاجعهآمیز قلمداد کردن عالیم

تبییناینیافتهبایداذعانکردکهافرادمبتالبهاختالل

جسمانی منعکس میشود که منجر به بیشحساسیتی و

اضطرابفراگیراستعدادباالییدرادراکموقعیتهای


تمرکز افراطی روی محرکهای فردی میشود .در

منفیدارند.اینافرادمیپذیرندکهدرآیندهوقایعمنفی


روانرنجورها ،دستگاه عصبی سمپاتیک حتی به
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مدلهای ضعیف اندازه آن بزرگ تر از  0/1است.


بهدستآمدهوباتوجهبهخروجیتحلیلمسیرحاصلهاز
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استرسهای مالیم ،واکنش اضافی نشان میدهد که


و متفاوت بودن ماهیت و شدت این سازهها میتواند

نتیجه آن پرحساسیتی مزمن است و در مبتالیان به 

تأثیرگذارباشد .

درد ،منجر به ادراک باالی درد میگردد و در
روانرنجورهاییکهنگرانینیزدارند،اینتجربهادراک

دردشدیدترمیگردد( .)34


براساسنتایجپژوهشحاضر،میتوانگفتکه


در مورد رابطه معنی دار روانرنجوری با

در تشخیص و پیشآگهی دردهای مزمن بایستی به 

نگرانیونشخوارفکریکههمسوبانتایجپژوهشهای

جنبههای روانشناختی همراه با درد توجه کافی داشت و

قبلیاست (،)34،10بهنظر میرسد که روانرنجوری

غربالگری بیماران مبتال از نظر وجود اختالل اضطراب

ویژگی مشترک عوامل شناختی نگرانی و نشخوار

فراگیر مهم بوده و موجب پیشگیری از مزمن شدن درد

فکری است  .همچنین ،برخی معتقدند که سبکهای

میگردد .یافتههای پژوهش روشن نمود که متغیرهای

پاسخ نشخوارگرایانه می تواند به عنوان یکی از 

نگرانی و روانرنجوری در تبیین ادراک درد مبتالیان به

جلوههای شناختی روانرنجوری در نظر گرفته شوند.

اختالل درد مزمن دارای نشانگان اضطراب فراگیر ،نقش

اینیافتهمیتواندهمسوبانتایجپژوهشSegerstrom

دارندولذاتوجهبیشتربهسازههایشناختیوشخصیتیدر


وهمکارانباشدکهدرآننشخوارفکریونگرانیبه

حوزه درد مزمن ضرورت دارد .محدودیتهای پژوهش

شناسی روانیمرتبطباافکاربیحاصلو

عنوانآسیب

هابهجمعیتهایدیگر،

حاضرعبارتاستاز تعمیم  
یافته

تکرارشوندهدرنظرگرفتهشدهاند( .)19درمواجههبا


عدمامکانمقایسهنفاوتهایجنسیتی،استفادهازابزارهای


سطوح باالی استرس یا تهدید ،نشخوار فکری و

خودگزارش دهی؛ لذا پیشنهاد میشود بررسیهای مشابه

نگرانی در افرادی با سطوح باالی روانرنجوری

بر روی مبتالیان به سایر اختالالت روانشناختی و نیز

برانگیخته میشوند .یافته ها در مورد رابطه نشخوار

مبتالیانبهدردمزمنهمایندباسایراختالالتاضطرابیو

فکریباادراکدرددرمبتالیانمعنیدارنبودکهاین

اختالالت خلقی انجام گیرد و در پژوهشهای آتی

ناهمسوبایافتههایقبلیاست(،)35،11،10امادر

یافته

تفاوتهای جنسیتی مدنظر قرار داده شود و در کنار


راستای نتیجه پژوهش  McCrackenو همکاران است

دادههای خودسنجی ،دادههای به دست آمده از ارزیابی


کهدر پژوهش خویش برازش کلی نشخوار فکری را

متخصصانبالینینیزبهکاربردهشود .

در تجارب افراد درد مزمن ضعیف گزارش 



کردند ( .)36پژوهشها نشاندهنده ارتباط قوی

تشکر و قدردانی:

نشخوارفکریباافسردگیاست (،)5امادرموردرابطه
نشخوار فکری با اضطراب پژوهشهای اندکی انجام

اینمقالهبرگرفتهازرسالهدکترینویسندهمسئول

شده است .از سویی دیگر ،احتماالً تفاوت در جامعه

مقاله با کد  1191964است که موضوع پیشنهادی آن

آماری و ابزارهای سنجش و تفاوت های فردی

مورخه  94/2/27در دانشگاه ارومیه مورد تصویب قرار

می تواندازدالیلاصلیباشد.همچنین،برخالفدیگر

نویسندگانمقالهبرخودالزممیداننداز

گرفت.همچنین،

پژوهش ها ،نمونه موردی بررسی در پژوهش حاضر

همکاریشرکتکنندگاندرپژوهشوکلیهکسانیکهدر

بیمارانمبتالبهدردمزمندارا ینشانگاناضطراببود

اجرایاینپژوهشیارینمودند،تقدیروقدردانینمایند.
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Background and aims: Pain is the most popular of mental pressure that human face with. Based
on the role of psychological factors in the formation and persistence of chronic pain and disability
caused by it, this study was aimed to determine the fitness of cognitive-personality model of
generalized anxiety disorder to explain the perception of pain in patients with chronic pain.
Methods: This study was conducted in the context of a correlation research in the type of
structural equation. The sample were consisted of 210 patients (146 female and 64 male) referred
to a specialized pain clinics in Rasht city that based on clinical interviews had generalized
anxiety disorder symptom, and they were selected by available sampling and were completed
perception of pain, worry, rumination and neurosis questionnaires. Data were analyzed by using
descriptive measures of frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson's
correlation coefficient and structural equation model.
Results: The results showed that neuroticism is associated with pain perception by mediated role
of worry in people with pain disorder (P<0.01). Also, direct effect of worry and rumination with
neuroticism were significant (P<0.01), but the direct effect of rumination with pain perception
was not statistically significant (P>0.05).
Conclusion: The research findings revealed that worry and neuroticism variables involved to
explaining the perception of pain in patients with chronic pain and generalized anxiety.
Therefore, more attention to cognitive and personality structures in the area of chronic pain is
necessary.
Keywords: Pain perception, Generalized anxiety disorder, Chronic pain, Neuroticism,
Rumination, worry.
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