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Abstract
Introduction: Pain is a mental experience, and because it has cognitive and emotional
components, it can be influenced by personality and psychological variables that play a role in
creating or worsening of its primary cause. This study aimed to predict the chronic muscular pain
in terms of personality type, hardiness, and perceived social support.
Methods: This research was a descriptive correlational study. The sample included female married
patients (N=121) with chronic muscular pain referred to the following medical centers: Sina
Hospital, Imam Khomeini Clinical Center, Mobasher Clinical Center, Mahdieh Clinical Center,
and certain healthcare centers privately owned by the physicians in the city of Hamedan, Iran.
Patients’ diagnosis had been made by a neuro surgeon, and for this study, subjects were selected
using convenience sampling method.
To collect the data, chronic pain assessment questionnaire, type C and type D personality
questionnaires, and hardiness scale questionnaire were used. The data were analyzed using a
multivariate liner regression analysis.
Results: Regression results showed that hardiness (Beta = -0.231, p = 0.011) and perceived social
support (Beta = -0.194, p = 0.031) play a negative and significant role in predicting chronic muscle
pain in married women. With regard to our findings, there was a significant relationship between
female married patients’ hardiness, personality traits of types C and D as well as perceived social
support and chronic muscular pain (p<0.05).
Conclusion: According to the results of this study, it can be concluded that the severity of chronic
muscle pain can be predicted based on hardiness and social support. Therefore, in addition to
pharmacological treatments to reduce the pain, psychological factors and support in patients with
chronic muscular pain should be taken into consideration.
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پیشبینی دردهای عضالنی مزمن بر اساس تیپ شخصیتی ،سخترویی و حمایت اجتماعی
ادراکشده
محمدرضا ذوقیپایدار

*1

 ،معصومه آذیش ،2مهردخت مزده ،3علی اکبر رضایی ،4علیرضا ترابی

5

1استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان ،ایران
2کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد واحد همدان ،همدان ،ایران
 3استاد گروه نورولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
4دانشیار گروه نورولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 5نورولوژیست ،بیمارستان سینا ،همدان ،ایران

چکیده
مقدمه :درد یک تجربهی ذهنی است و چون دارای مؤلفههای شناختی و هیجانی بوده ،میتواند تحت تاثیر متغیرهای شخصیتی و
روانشناختی قرار بگیرد که در ایجاد و یا بدتر کردن عامل اولیه درد نقش دارند .هدف پژوهش حاضر پیشبینی شدت دردهای
عضالنی مزمن بر اساس تیپ شخصیتی ،سخترویی و حمایت اجتماعی ادراکشده است.
روشها :این پژوهش یک مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش شامل  121نفر از زنان متأهل مبتالبه درد
عضالنی مزمن میباشند که به بیمارستان سینا ،کلینیک امام خمینی (ره) ،کلینیک مباشر ،کلینیک مهدیه ،کلینیک خصوصی برخی
از پزشکان در شهر همدان مراجعه کردند می باشند و توسط پزشک متخصص مغز و اعصاب مورد تشخیص قرار گرفتند و با روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای میزان درد مزمن ،تیپ شخصیتی  ،Cتیپ شخصیتی
 ،Dسخت رویی و حمایت اجتماعی ادراکشده ،مورداستفاده قرار گرفت .دادهها با روشهای رگرسیون و همبستگی مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج رگرسیون نشان داد سخت رویی ( )p=0/011 ،Beta= -0/231و حمایت اجتماعی ادراکشده (،Beta=-0/194
 )p= 0/031نقش معناداری در پیش بینی میزان درد عضالنی مزمن زنان متأهل دارند .نتایج همبستگی نیز نشان داد که تیپهای
شخصیتی ،سخت رویی و حمایت اجتماعی ادراکشده با میزان درد عضالنی مزمن زنان متأهل رابطه معناداری دارند (.))p< 0/05
نتیجهگیری :با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش میتوان به این نتیجه دستیافت که شدت دردهای عضالنی مزمن بر اساس
تیپ شخصیتی ،سخترویی و حمایت اجتماعی قابل پیشبینی است .بنابراین پیشنهاد میشود در کنار درمان های دارویی برای
کاهش درد ،عوامل روان شناختی و حمایت های روانشناختی نیز در بیماران مبتال به درد عضالنی مزمن مورد توجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی :درد عضالنی مزمن ،تیپ شخصیتی ،سخترویی ،حمایت اجتماعی ادراکشده

*نویسنده مسئول :محمدرضا ذوقیپایدار ،همدان ،چهارراه پژوهش ،دانشگاه بوعلی سینا ،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،گروه روانشناسی،
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مقدمه

درنتیجه شدت دردهای متفاوت براثر آنها منجر میشود و

تجربه درد یک اختالل معمول در بسیاری از جمعیتهای

ممکن است زیربنای مرگومیر انسانها در اثر ابتال به

درد

بیماریهای مختلف باشد ( )3از سوی دیگر ،در آسیب-

( International Association for the study of

شناسی روانی ،همواره به ویژگیهای شخصیتی بهعنوان

 ،)Painدرد را حسی ناخوشایند و تجربهای هیجانی تعریف

یک عامل سببشناختی مهم در انواع اختالالت تأکید

میکند که ناشی از یک آسیب بافتی واقعی یا احتمالی

میشود .ویژگیهای شخصیتی افراد میتواند الگوهایی برای

بوده و یا در قالب چنین آسیبی قابل تبیین است .در

پیشبینی رفتار و حالتهای روانی آنان فراهم آورد و

تجربهی درد باید دو عامل آسیب بافتی (بهعنوان بعد

تفاوتهای فردی افراد عامل مهمی است که نشان میدهد

حسی) و ناخوشایند بودن (بهعنوان بعد هیجانی) را در نظر

چرا برخی از افراد بهتر از دیگران با شرایط و متغیرهای

گرفت .در واقع اطالق این دو واژه در تعریف درد،

محیطی کنار میآیند و از سطوح مختلف انگیزش ،رضایت

نشاندهندهی این واقعیت است که عوامل هیجانی و

و سالمت روان برخوردارند ( .)4شخصیت ،بهعنوان یک

شناختی نقش قابلتوجهی در تبیین این تجربهدارند .درد

تعیینکننده مهم در سالمت جسمی و عاطفی انسان،

یک تجربهی ذهنی است و چون دارای مؤلفههای حسی و

بهحساب میآید و در نحوه تعامل او با دیگران تأثیرگذار

هیجانی ناخوشایند بوده ،میتواند با انواع عالئم و

است؛ بنابراین ،در حالت کلی در مورد اینکه تیپ

اختاللهای هیجانی (بهویژه اختاللهای خلقی و اضطرابی)

شخصیتی مشخصی ،نسبت به این عوامل آسیبپذیر

همآیندی داشته باشد .این نوع تجربیات دردناک

هستند و بدن آنها تمایل دارد با ابتال به برخی از

ناخوشایند هیجانی دارای علل روانشناختی است و

اختالالت بدنی به استرس یا تعارض واکنش نشان بدهد،

ازآنجاکه هیچ راه متداولی برای تشخیص آسیب بافتی در

توافق کموبیش وجود دارد ( .)3تیپ شخصیتی در

گزارش فردی وجود ندارد ،لذا این نوع تجربیات ناخوشایند

تقسیمبندی اغلب روانشناسان به چهار تیپ شخصیتی

ذهنی که فقط مبتنی بر گزارش فردی است را درد تلقی

 D,C,B,Aاطالق میشود؛ که هر تیپ ویژگیهای خاص

میکنیم (.)1

خود را داراست .افراد تیپ  Aبهشدت رقابتجو هستند،

درد عصبی_عضالنی یک درد دائمی مبهم است که تقریب ًا

عجولاند و همیشه احساس اضطرار زمانی دارند .افراد تیپ

در هر نقطهای از بدن میتواند به وقوع بپیوندد ،اما

Bبسیار آرام و خونسرد هستند و کمتر جاهطلب و بی-

معمولیترین نواحی عبارتاند از کمر ،شانهها ،گردن و سر

حوصله هستند .افراد تیپ  Cنکتهبین و حساس هستند و

که درواقع برای هرکسی در بعضی از دورههای زندگی

تسلیمپذیری و منطقی بودن از ویژگیهای این افراد است.

ممکن است ظاهر شوند .درد عضالنی یکی از رایجترین

افراد تیپ  Dاحساسات منفی همچون نگرانی ،استرس و

تشخیصها بهحساب میآید ،هرچند غالب ًا خوشخیم بوده

عصبانیت بیشتر به سراغ این دسته از افراد میآید (.)4

و منجر به بدکارکردیهای جزئی میشود .درگذشته این

هر فرد با توجه به تیپ شخصیتی خود ،هنگام مواجه با

دردها اغلب بهغلط بهعنوان التهاب و سایش بین بافتها،

رویدادهای استرسزا رفتار و هیجان ویژهای نشان میدهد.

التهاب مفاصل ،یا بیماری احشایی مورد تشخیص قرار

چگونگی این هیجانات در هنگام مواجه با رویدادهای

میگرفتند (.)2

استرسزا نهتنها زمینهی ابتال به بیماریهای روانی را

به نظر میرسد که تفاوتهای شخصیتی و عوامل

فراهم میکند ،بلکه در ابتال و سیر بیماریهای جسمانی

روانشناختی ،به واکنشهای متفاوت به استرسها و

نیز تأثیر میگذارد ( .)5برای مثال افراد تیپ شخصیتی C

عمومی

است.

انجمن

بینالمللی

مطالعه
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در عین حفظ آرامش ظاهری به سرکوب هیجانات و

است که بهعنوان منبع مقاومت در مواجه با رویدادهای

عصبانیتهای خود پرداخته و همچنین در غلبه بر

استرسزای زندگی عمل میکند .شواهد زیادی داللت

فشارهای روانی و عصبی ناتواناند ،در نتیجه احساس

براین دارند که سخت رویی با سالمت جسمانی ارتباط

نومیدی و درماندگی کرده و درنهایت افسرده میشوند (.)6

مثبت دارد و با کاهش پیامدهای استرس ،موجب افزایش

به گفتهی دنولت ( )7تیپ شخصیتی  Dنیز با عنوان تیپ

سالمتی در افراد میشود ( .)13پژوهشهای زیادی در

درمانده مطرح میشود که توسط تعامل دو ویژگی ثابت و

رابطه با سخت رویی و تأثیر آن بر سالمتی و بیماریهای

کلی ،یعنی عاطفهی منفی و بازداری اجتماعی تعریف

مزمن صورت گرفت است .مدی ( )14در پژوهشی نتیجه

میشود ،تیپهای  C, Aبا شکایات روانتنی رابطه دارند،

گرفت که افراد سخت رو به دلیل اینکه حوادث زندگی

همچنین بین تیپ  Cو تحلیل قوای جسمانی ،تنش

خود را کمتر فشارزا میبینند ،سازگار مؤثرتری بازندگی

عضالنی ،شکایات معده یی-روده یی ،آمادگی برای عفونت

دارند .درواقع م سخت رویی توانایی درک درست شرایط

و آلرژی ارتباط معناداری وجود دارد .دنولت ( )7تیپ

بیرونی و قابلیت تصمیمگیری مطلوب در مورد خویشتن

شخصیتی  Dرا مستعد حوادث قلبی و غیر قلبی همانند

است مدی و هس ( )15نیز دریافتند ،سرسختی منجر به

سکته قلبی ،مرگ قلبی ،سرطان ،عاطفهوار و ...میداند و یا

سازگاری میشود و نشانههای بیماری را کاهش میدهد.

تیموشاک و همکاران ( )8طی تحقیقی مطرح کردند افراد

به همین جهت ،کوباسا سخت رویی را عاملی برای کاهش

تیپ  Cعالوه بر اینکه سطح عملکرد دستگاه ایمنی

دادن یا مانعشدن از اثرات منفی استرسزای زندگی فرض

ضعیفتری دارند ،دچار تپش قلب نیز هستند.

کرد (.)16

عوامل روانشناختی و اجتماعی ،ممکن است بهطور

عالوه بر سخت رویی از عوامل دیگر که ممکن است در

غیرمستقیم و از طریق کاهش فعالیت جسمانی و درنهایت

سالمت روان افراد تأثیرگذار باشد مفهوم حمایت اجتماعی

کاهش انعطاف عضالنی و تنیدگی عضالنی بر قدرت و

ادراکشده است ،حمایت اجتماعی ادراکشده به حمایت از

پایداری جسمانی در مقابل درد و میزان ناتوانی اثر بگذارند.

دیدگاه ارزیابی شناختی فرد از روابطش اشاره دارد .نظریه-

مطالعات گوناگون نشان دادهاند که عوامل روانشناختی و

پردازان این حوزه بر این باورند که تمام روابطی که فرد با

بهویژه عوامل شناختی ،ممکن است بر آن گروه از متغیرها

دیگران دارد حمایت اجتماعی محسوب نمیشود؛ مگر

و عوامل فیزیولوژیکی که ارتباط مستقیمتری با ایجاد و یا

اینکه فرد آنها را بهعنوان یک منبع در دسترس و مناسب

بدتر کردن عامل اولیه درد دارند ،تأثیر مستقیم بگذارند.

برای رفع نیازهایش ارزیابی کند .حمایت اجتماعی به افراد

تفسیرهای شناختی و برانگیختگیهای عاطفی ممکن است

توانایی غلبه بر مسائل مربوط به سالمتی ،کاهش

بهگونهای مستقیم از طریق افزایش تحریک سیستم عصبی

افسردگی ،افزایش شایستگیهای شخصی در شرایط

سمپاتیکی ،فیزیولوژی انسان را تحتتاثیر قرار دهند ( )9و

استرسزا ،عاطفه مثبت کلی ،موازنه هیجانها ،ادراک

یا تولید افیونهای درونزا ( )Endogenous opioidsو

ارزشهای خود و رضایت از زندگی و بهزیستی

آندورفینها ( )Endorphinsرا متأثر سازند ( )10و

روانشناختی را میدهد ( .)17منابع گوناگونی برای

همچنین ممکن است میزان تنش عضالنی را افزایش دهند

دریافت حمایت اجتماعی وجود دارند که شاید بتوان گفت

(.)12( )11

جنسیت ،مذهب و طبقه اجتماعی از مهمترین منابع کسب

یکی دیگر از عواملی که بر ادراک درد تأثیر میگذارد

حمایت میباشند .بدین معنی ،جنسیت (ایفای نقش

سخترویی است ،سخترویی مجموعهای از ویژگیهایی

اجتماعی مردانه یا زنانه در جامعه و رفتارهای مطابق
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انتظارات اجتماعی منطبق بر نقش) میتواند سبب

اجتماعی توان پیشبینی درد عضالنی مزمن زنان رادارند؟

برخورداری از مقادیر متفاوتی از حمایت اجتماعی گردیده
و در نهایت بر سالمتروان تأثیرگذار باشد ( .)18بهعنوان

روشها

نمونه بروکس ( )19طی پژوهشی نشان داد که آگاهی

پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی

داشتن بیماران در خصوص سخترویی مرتبط با سالمتی و

است .جامعه آماری این پژوهش شامل زنان متأهل مبتالبه

بیماری مزمن ،میتواند به بیماران کمک کند که نهتنها

دردهای عضالنی مزمن بود که از بهمنماه  1396تا

یک بیماری ،بلکه بیماریهای مزمن چندگانه را نیز تحمل

فروردین  1397به بیمارستان سینا ،کلینیک امام خمینی

کنند .در پژوهش دیگری پوالک و دافی ( )20متغیر

(ره) ،کلینیک مباشر ،کلینیک مهدیه و کلینیک خصوصی

سخت رویی را در بیماران مزمن مورد مطالعه قرار دادند،

برخی از پزشکان در شهر همدان مراجعه کردند .نمونه

نتایج پژوهش نشان داد که از بین متغیرهای روانشناختی

آماری پژوهش یک نمونه در دسترس است و بر اساس

مرتبط با سالمتی ،سخترویی متغیر پیشبین عمده در

فرمول تاباچینگ ( 107 ،)21نفر از زنان متأهل مبتالبه

زمینه سازگاری روانشناختی و فیزیولوژیکی بوده است.

دردهای عضالنی مزمن بود که به لحاظ احتیاط به 121

دردهای عضالنی مزمن یک اختالل معمول رایج است که

نفر افزایش یافت.

بسیاری از افراد جامعه را درگیر میکند و فراوانی آن در
زنان بیشتر است .با توجه به اینکه افراد دارای تیپهای

ابزار گردآوری دادههای پژوهش

شخصیتی مختلف هستند و هر تیپ خصوصیات ویژه خود

ابزارهای جمعآوری اطالعات در این پژوهش ،عبارتاند از

را دارد ،ممکن است که درصد ابتال به دردهای عضالنی

پرسشنامه میزان درد مزمن ون کورف و همکاران (،)22

مزمن در تیپهای خاصی از افراد بیشتر اتفاق بیفتد،

تیپ شخصیتی  Cهوساکا ،فوکونیشی ،اوکی ،راهه و

سخترویی یکی دیگر از این ویژگیهای شخصیتی است و

سولومون ( ،)23تیپ شخصیتی  Dفخاری و همکاران

داشتن این نگرش به افراد کمک میکند تا شیوهی خاصی

( ،)24سخترویی کوباسا و همکارانش ( )25و حمایت

را در رویارویی با مسائل و مشکالت زندگی اعمال کنند،

اجتماعی ادراکشده زمیت و همکاران (.)26

یکی دیگر از متغیرهای مؤثر بر سالمت روان حمایت

پرسشنامه میزان درد مزمن :این پرسشنامه در سال

اجتماعی است شخصی که موردحمایت و مراقبت افراد قرار

 1992توسط ون کورف و همکاران برای اندازهگیری شدت

گیرد بهمراتب توانایی غلبه بر مسائل مربوط بهسالمتی،

درد مزمن ساخته شد ( .)22در این پرسشنامه سه محور

شرایط استرسزا و رضایت از زندگی بیشتری خواهد داشت

ارزیابی میگردد .شدت درد ،ثبات یا مدت درد و میزان

سخترویی و حمایت اجتماعی باال میتواند در مواجهه با

ناتوانی حاصل از درد .پاسخدهنده هریک از هفت عبارت

دردهای عضالنی مزمن مؤثر باشد و همچنین شناسایی

پرسشی آزمون را روی یک مقیاس یازده نقطهای 0-10

تیپ شخصیتی که درصد ابتال در آن بیشتر است میتواند

درجهبندی میکند .نمرهی فرد در آزمون در سه زیر

در ارائه راهکار مناسبی جهت مواجهه با این بیماری مؤثر

مقیاس شدت درد ،نمره ناتوانی و درجات یا سطوح ناتوانی

باشد .با توجه به وجود خأل پژوهشی درزمینهی تیپهای

محاسبه میشود.

شخصیتی  Cو  Dو عوامل پیشبینی کنندهی درد

شدت درد :میانگین (پرسش  +1پرسش  +2پرسش 10×)3

عضالنی مزمن ،پژوهش حاضر در پی بررسی این مسئله

این نمره بین  0-100به دست میآید.

است که آیا تیپهای شخصیتی ،سخترویی و حمایت
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نمره ناتوانی :میانگین (پرسش  ،5پرسش  ،6پرسش × )7

 %60تا  %70برآورد شد ،برای مؤلفه تعهد ضریب آلفای

 10این نمره بین  0-100به دست میآید.

کرونباخ را  ،%84برای کنترل  %82و برای مبارزهجویی

روایی این پرسشنامه مطلوب گزارششده و پایایی آن طبق

 %75برآورد نمودند.

آلفای کرونباخ  0/90ذکرشده است (.)22
پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراکشده:

این

پرسشنامه تیپ شخصیتی  :Cاین پرسشنامه توسط

پرسشنامه توسط زمیت و همکاران در سال )26( 1988

هوساکا ،فوکونیشی ،اوکی ،راهه و سولومون ()23

بهمنظور سنجش حمایت اجتماعی ادراکشده از طرف

ساختهشده و شامل  30سؤال است که آزمودنیها به

خانواده ،دوستان و افراد مهم زندگی فرد تهیه شد .این

سؤاالت آن در مقیاس لیکرت  4نقطهای از هرگز ( )0تا

مقیاس  12گویه دارد و پاسخگو نظر خود را در یک

همیشه ( )3پاسخ میدهند .پایایی ثبات درونی این آزمون

مقیاس  5گزینهای از نمره یک برای بهشدت مخالف تا پنج

را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  %64برای خرده

برای بهشدت موافق مشخص میکند .پایایی درونی این

مقیاس اجتماعی %78 ،برای خرده مقیاس هیجانها%66 ،

ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ  90تا  %86برای خرده

برای خرده مقیاس خدمترسانی %84 ،برای خرده مقیاس

مقیاسهای این ابزار و  %86برای کل ابزار گزارش

ابراز گردی و  %67برای خرده مقیاس قدرت به دست

نمودهاند .ضریب آلفای کرونباخ سه بعد حمایت اجتماعی

آوردند.

دریافت شده از سوی خانواده ،دوستان و افراد مهم زندگی
را به ترتیب  %86 ،%89و  82درصد ذکر نمودهاند.

پرسشنامه تیپ شخصیتی  :Dاین پرسشنامه توسط

به منظور رعایت موارد اخالق در پژوهش بالینی ،پیش از

فخاری و همکاران در سال  1393ساخته شد( .)24دارای

اجرای پژوهش ،هدف پژوهش ،مراحل پژوهش ،اهمیت

 14سؤال میباشد .نمرهگذاری بهصورت طیف لیکرت 5

پاسخگویی درست به پرسشها ،شیوه پاسخگویی و

نقطهای میباشد ( =1نادرست ،نسبتاً نادرست= ،2بینابین=

همچنین عدم ذکر نام و نام خانوادگی و محرمانه ماندن

 ،3درست= ،4نسبتاً درست= .)5این پرسشنامه دارای  2بعد

اطالعات بیماران نزد پژوهشگر به اختصار توضیح داده شد.

بوده :عاطفه منفی ،سؤاالت ( )1-7و بازدارندگی اجتماعی،

از شرکت کنندگان درخواست شد که در صورت تمایل به

سؤاالت ( )8-14میباشد و همچنین پایایی این پرسشنامه

همکاری فرم رضایت نامه کتبی را امضاء نمایند و به منظور

با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب عاطفه منفی ،%79

رعایت حقوق شرکتکنندگان ،به آنها اختیار داده شد که

بازدارندگی اجتماعی  %56و کل  %83میباشد.

در هر مرحله از پژوهش که مایل باشند میتوانند به

فرم کوتاه پرسشنامه سخت رویی :فرم کوتاه مقیاس سخت

همکاری پایان دهند .در نهایت نیز ،شرکتکنندگان به

رویی توسط کوباسا و همکاران در سال  1982ساختهشده

روش مداد کاغذی به پرسشها پاسخ گفتند .این پژوهش

است .فرم کوتاه مقیاس ،یک پرسشنامه  20سؤالی است،

دارای کد اخالق از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی

سؤاالت این پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت  4تایی

همدان به شماره

IR.UMSHA.REC.1396.847

نمرهگذاری میشود (هرگز ، 3 :بهندرت ،2:گاهی اوقات،1:

میباشد.

اغلب اوقات .)0:پایایی زیر مقیاسهای این پرسشنامه از
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مجله علوم پزشکی صدرا

یافتهها

قبل از اجرای آزمونهای آماری ابتدا پیشفرضهای این

جهت تجزیهوتحلیل اطالعات و همچنین آزمون فرضیهها،

آزمونها موردبررسی قرار گرفت ،برای بررسی نرمال بودن

پس از وارد نمودن دادهها در نرمافزار آماری  ،SPSSاز

دادهها ،کجی و کشیدگی دادهها بررسی شد که با توجه به

آمار توصیفی مانند شاخصهای مرکزی و پراکندگی برای

اینکه مقادیر کجی و کشیدگی بهدستآمده از توزیع

توصیف متغیرها و از آمار استنباطی مانند رگرسیون و

مؤلفههای تحقیق در نمونه مبتالبه دردهای عضالنی مزمن

همبستگی برای بررسی فرضیهها استفاده شد.

در حد نرمال و بین  +2و  -2قرار داشتند ،بنابراین نمرات

با توجه به اطالعات مندرج در جدول  ،1میانگین و انحراف

این متغیرها ،دارای توزیعی نرمال بوده و امکان استفاده از

معیار در نمونه مبتالبه درد عضالنی مزمن برای تیپ

آزمونهای پارامتری جهت بررسی فرضیه تحقیق وجود

شخصیتی  Cبرابر با ( ،)47/04 ،10/96میانگین و انحراف

دارد.

معیار برای تیپ شخصیتی  Dبرابر با (،)39/84 ،9/99

بهمنظور بررسی رابطه خطی بین تیپهای شخصیتی،

میانگین و انحراف معیار برای سخترویی برابر با (،12/90

سخترویی و حمایت اجتماعی ادراکشده با دردهای

 ،)28/82میانگین و انحراف معیار برای حمایت اجتماعی

عضالنی مزمن زنان متأهل ،از تحلیل همبستگی پیرسون

ادراکشده برابر با ( ،)37/51 ،11/07میانگین و انحراف

استفاده شد که نتایج آن در جدول  2نمایش دادهشده

معیار برای دردهای عضالنی مزمن برابر با (،19/28

است.

 ،)62/00محاسبهشده است.

با توجه به نتیجه آزمون همبستگی در جدول  ،2بین درد
عضالنی مزمن و تیپ  Cبا ضریب همبستگی  0/425و در
تیپ  Dبا ضریب همبستگی  0/479در سطح  %99رابطه

جدول  .1آمار توصیفی نمرات نمونه مبتالبه درد عضالنی مزمن
انحراف

معنادار وجود دارد .همچنین بین درد عضالنی مزمن و

استاندارد

سخترویی با ضریب همبستگی  -0/483و حمایت
اجتماعی ادراکشده با ضریب همبستگی  -0/463در

متغیر

تعداد

میانگین

تیپ شخصیتی C

121

47/04

10/96

تیپ شخصیتی D

121

39/84

9/99

سخترویی

121

28/82

12/90

حمایت اجتماعی

121

37/51

11/07

دردهای مزمن

121

62/00

19/28

سطح  %99رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.
پیشفرض دیگر ،عدم همخطی میان متغیرهای مستقل
است .نتایج این پیشفرض در جدول  3مورد بررسی
قرارگرفته است.

جدول  .2آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی ،سخترویی و حمایت اجتماعی ادراکشده با درد عضالنی
مزمن
متغیر

N

1

2

3

4

5

1

 .1درد عضالنی مزمن
 .2تیپ C

107

**0/425

1

 .3تیپ D

107

**0/479

**0/231

1

 .4سخترویی

107

**-0/483

**-0/287

**-0/283

1

 .5حمایت اجتماعی ادراکشده

107

**-0/463

*-0/185

*-0/163

**0/463

**معناداری در سطح 0/01
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جدول  .3مقادیر تلرانس برای بررسی پیشفرض عدم همخطی متغیرهای مستقل در نمونه مبتالبه درد عضالنی مزمن
مقادیر تلرانس

مقادیر VIF

تیپ شخصیتیC

0/72

1/33

تیپ شخصیتیD

0/58

1/72

سخترویی

0/62

1/50

حمایت اجتماعی

0/66

1/51

متغیرها

بر اساس نتایج جدول  3مقادیر تلرانس در نمونه مبتالبه

دوربین  -واتسون بین  1/5تا  2/5باشد.

درد عضالنی مزمن به ترتیب برای متغیرهای تیپ

بهمنظور بررسی فرضیهی پژوهش ،تیپهای شخصیتی C

شخصیتی ، Cتیپ شخصیتی ، Dسخترویی و حمایت

و  ،Dسخترویی و حمایت اجتماعی ادراکشده بهعنوان

اجتماعی ادراکشده برابر با  0/62 ،0/58 ،0/72و 0/66

متغیر پیشبین و دردهای عضالنی مزمن بهعنوان متغیر

میباشد که در سطحی قابلپذیرش هستند .همچنین،

مالک در نظر گرفتهشدهاند.

عامل  VIFنیز شدت همخطی چندگانه را در تحلیل

بر اساس اطالعات در جدول  4مشاهده میگردد که شدت

رگرسیون ارزیابی میکند .با توجه به اینکه این آماره به

همبستگی بر اساس مقدار ضریب همبستگی چندگانه برابر

ترتیب برای متغیرهای تیپ شخصیتی  ،Cتیپ شخصیتی

با  0/61میباشد .مجذور  Rتعدیلشده برابر  0/35میباشد

 ،Dسخترویی و حمایت اجتماعی ادراکشده برابر با

که نشان میدهد  35درصد از تغییرات متغیر مالک یعنی

 1/50 ،1/72 ،1/33و  1/51است ،پیشفرض عدم

دردهای عضالنی مزمن ،میتواند توسط متغیرهای پیش-

همخطی چندگانه تأیید میشود.

بین واردشده در مدل تبیین شود .همچنین میزان

پیشفرض دیگر ،استقالل خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی

معناداری  Fبا درجه آزادی  4و  116کمتر از میزان 0/01

و مقادیر پیشبینیشده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر

محاسبهشده است که این امر بیانگر این است که مدل

است .درصورتیکه فرضیه استقالل خطاها رد شود و خطاها

رگرسیونی در سطح  %99معنادار است ( p > 0/01و

با یکدیگر همبستگی داشته باشند ،امکان استفاده از

.)F =17/31

رگرسیون وجود ندارد .بهمنظور بررسی استقالل مشاهدات

با توجه به اطالعات جدول  ،5از بین متغیرهای پیشبین

(استقالل مقادیر باقیمانده یا خطاها) از یکدیگر از آزمون

در نظر گرفتهشده ،سخترویی با سطح معناداری  0/011و

دوربین -واتسون استفاده شد که آماره این آزمون 1/68

ضریب رگرسیونی استانداردشده  -0/231و حمایت

بهدستآمده است و بدین ترتیب ،فرض استقالل خطاها در

اجتماعی ادراکشده با سطح معناداری  0/031و ضریب

نمونه مبتالبه درد عضالنی مزمن تأیید میشود ،زیرا شرط

رگرسیونی استانداردشده -0/194

نقش معناداری در

تأیید این پیشفرض این است که میزان آماره آزمون

تبیین واریانس دردهای عضالنی مزمن داشتند .تیپهای

جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون برای پیشبینی دردهای عضالنی توسط تیپهای شخصیتی ،سخترویی و حمایت اجتماعی ادراکشده
منبع تغییر

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

رگرسیون

4

17566/165

3513/233

باقیمانده

116

44636/922

235/399

مجموع

120

110440/987

-

آماره F

17/31
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Sig.

0/000

R

0/61

R2

0/37

AR2

0/35

انحراف استاندارد

15/52
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جدول  .5ضرایب رگرسیون تأثیر تیپهای شخصیتی ،سخت رویی و حمایت اجتماعی ادراکشده پردردهای عضالنی مزمن
عامل

ضرایب غیراستاندارد

 Betaاستاندارد

T

سطح معنیداری

3/03

0/003
0/316

B

انحراف معیار

مقدار ثابت

47/81

15/74

-

تیپ C

0/148

0/147

0/085

1/06

تیپ D

0/248

0/184

0/147

1/54

0/125

سخترویی

-0/345

0/133

-0/231

-2/59

0/011

حمایت اجتماعی

-0/238

0/155

-0/194

-2/18

0/031

شخصیتی  Dو  Cنقش معناداری در تبیین واریانس متغیر

رفتاردرمانی دیالکتیکی در کاهش مشکالت ناشی از درد

مالک نداشتند.

در بیماران دارای درد مزمن عضالنی اسکلتی بود که نتایج
حاکی از تأثیر آن بر کاهش فاجعهآمیزی ،ترس از حرکت،

بحث

ناتوانی ناشی از درد و شدت درد بود.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی پیشبینیپذیری

یافتههای مدی ( ،)14مدی و هس ( ،)15جکسون و

دردهای عضالنی مزمن بر اساس تیپ شخصیتی ،سخت-

همکاران ( ،)28نیکوالس و همکاران ( ،)29ترک و ملزاک

رویی و حمایت اجتماعی ادراکشده بوده است .یافتهی

( ،)30هولتزمن و همکاران ( ،)31برتن و همکاران ( )32و

حاصل از تحلیل و بررسی دادههای جمعآوریشدهی

گارسینی و همکاران ( )33مؤید این نکته است که حمایت

پژوهش نشان داد که سخت رویی با سطح معناداری

اجتماعی ادارک شده ،نقش مهمی در ادراک درد ایفا

 0/011و ضریب رگرسیونی استانداردشده  -0/231و

میکند .همچنین پژوهش ویکسل و همکاران ( )34مبنی

حمایت اجتماعی ادراکشده با سطح معناداری  0/031و

بر اینکه پذیرش بیشتر درد نهتنها با تداخل کمتر درد در

ضریب رگرسیونی استانداردشده  -0/194نقش معناداری

زندگی روزانه و سالمت جسمی و روانشناختی بهتری

در تبیین واریانس دردهای مزمن داشتند .تیپهای

همراه است بلکه میتواند شدت درد را نیز پیشبینی نماید،

شخصیتی  Dو  Cنقش معناداری در تبیین واریانس متغیر

نیز با یافتهی حاصل از پژوهش حاصل همراستا است.

مالک نداشتند.

بر اساس تعریف گارسینی و دیگران ( ،)33منظور از

یکی از تأکیدهای طب روانتنی تالش برای این بوده که

حمایت اجتماعی ادارک شده نوعی قضاوت ذهنی است که

تیپ شخصیتی افراد مبتالبه درد عضالنی مزمن مشخص

بر مبنای آن ،فرد تصور میکند که خانواده و دوستانش،

شود .پوالک و دافی ( )20متغیر سخترویی را در بیماران

هنگام مواجهه با تنیدگی یا عوامل تنیدگی زا به او کمک

مبتالبه درد مزمن موردمطالعه قراردادند ،نتایج پژوهش

خواهند کرد و بییار و یاور نخواهند ماند .برای اولین بار،

نشان داد که از بین متغیرهای روانشناختی مرتبط با

کوباسا ( )35حمایت اجتماعی را بهعنوان نوعی آگاهی

سالمتی ،سخترویی متغیر پیشبین عمده در زمینه

تعریف کرد که بهواسطه آن ،فرد باور میکند که مورد

سازگاری روانشناختی و فیزیولوژیکی بوده است که این

مراقبت است و او را دوست دارند ،برایش ارزش ،اعتبار و

یافته با پژوهش حاضر همخوانی دارد.

احترام قائلاند و متعلق به شبکهای از ارتباطات و تعهدات

در این راستا نتایج حاصل از پژوهش امینی فسخودی و

دوسویه است .افزایش حمایت اجتماعی ،پاسخ به تنیدگی

همکاران ( )27در کارایی تکنیکهای مبتنی بر

را کاهش ( ،)36خود ارزشمندی و حرمت خود ( )37و
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توانایی مقابله افراد را افزایش میدهد ( .)38حمایت

دست آمدن نتایج مثبت در شرایط خطر افزایش مییابد.
استفاده از ابزار

اجتماعی مفهومی گسترده است که کاربردهای زیادی در

از جمله محدودیتهای پژوهش

ابعاد مختلف دارد و باعث افزایش آسایش جسمی ،روانی و

خودگزارشی و عدم عالقه برخی از پاسخگویان به همکاری

اجتماعی افراد میشود (.)39

بود .پیشنهاد میشود با توجه به تأثیر تیپهای شخصیتی،

رویدادها در قالب تجارب پیشآمده در زندگی میتوانند به

سخت رویی و حمایت اجتماعی ادراکشده در زنان متأهل

عنوان یک عامل چالشبرانگیز مهارتهای انطباقی فرد را

دارای سردرد تنشی آموزشهای آرامسازی پیشرونده

به چالش بکشند( .)40در همین راستا بر اساس نتایج

عضالنی ،مدیتیشن و آموزشهایی متناسب با آرامسازی

پژوهش مدی ( ،)14میتوان نتیجه گرفت که افراد سخت

برای این افراد برگزار شود.

رو به دلیل اینکه حوادث زندگی خود را کمتر فشارزا
میبینند ،سازگار مؤثرتری با زندگی دارند .همچنین مدی

نتیجهگیری

و هس ( )15دریافتند ،سرسختی منجر به سازگاری

روند رو به رشد بیماریهای مزمن مانند دردهای عضالنی

میشود و نشانههای بیماری را کاهش میدهد .به عقیده

مزمن بسیاری از افراد جامعه را درگیر کرده و اثرات

نارایانان ( )41سخت رویی میتواند با افزایش مهارتهای

ناخوشایندی بر ابعاد جسمی ،روانی و اجتماعی زندگی

اجتماعی در فرد تقویت شود؛ مهارتهایی از قبیل برقراری

مبتالیان داشته است .سیر فراگیر این بیماری سبب شده

ارتباط ،مهارت رهبری ،حل مسئله ،مدیریت منابع ،توانایی

است توجه متخصصان نیز بیش از پیش به این بیماری

رفع موانعی که بر سر راه قرار دارند و توانایی برنامهریزی

معطوف گردد .بنابراین برنامهریزی موثر برای بهبود سطح

میتوانند میزان سخت رویی را در افراد افزایش دهند .چند

سالمت روانی بیماران مبتال به درد مزمن عضالنی نیازمند

نوع از ویژگی شخصیتی افراد سخت رو عبارتاند از :امید و

کشف و درک عمیق ماهیت و عوامل تأثیرگذار بر ابعاد

میل به غلبه کردن بر مشکالت ،کسب حمایت اجتماعی،

مختلف آن در زندگی مبتالیان است .در این راستا با توجه

معنایابی و هدفگزینی و راهبردهای مشکلگشایی ،دیدگاه

به یافتههای پژوهش حاضر ،توجه به حمایتاجتماعی،

مثبت نسبت به تجارب خود حتی در جریان سختترین

سخترویی روانشناختی و تیپ شخصیتی در بیماران ،حائز

مشکالت ،داشتن دیدگاه فعال و مبتکرانه ،توانایی حفظ

اهمیت است .انجام مطالعات بعدی با حجم نمونه بیشتر به

یک نگرش مثبت نسبت به یک زندگی معنادار ،توانایی

منظور تعمیمپذیری یافتهها و سنجش سایر عوامل

جهت داشتن آگاهی و هوشیاری و مستقل بودن ،صالحیت

روانشناختی و همچنین استفاده از سایر روشهای سنجش

اجتماعی ،مهارتهای حل مسئله ،تفکر انتقادی،

مانند مصاحبههای بالینی پیشنهاد میشود.

خودمختاری و استقالل ،احساس هدفمندی ( .)42سخت
رویی نوعی مصونسازی در برابر مشکالت روانی اجتماعی

تشکر و قدردانی

بوده و کارکرد مثبت زندگی را افزایش میدهد .هر فردی

در پایان از شرکتکنندگان محترم مطالعه و کلیه

آستانهای برای تحمل سختی و عوامل خطر دارد ،اگر

متخصصان و مدیریت محترم کلینیکهای مباشر،

میزان عوامل حمایتی فرد محدود باشد ،کمترین عوامل

مهدیه،

سینا

خطر نیز میتواند بر فرد تأثیر بگذارد ،اما اگر فرد عوامل

قدردانی میشود .همچنین از کمیته اخالق دانشگاه

امام

خمینی

(ره)،

بیمارستان

حمایتی بیشتری در اختیار داشته باشد ،سخت رویی او در

علوم پزشکی همدان که

مواجهه با عوامل خطر افزایش خواهد یافت و امکان به

 IR.UMSHA.REC.1396.847این پژوهش را تایید
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