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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
 .2استادیار گروه روانشناسی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
 .3دانشیار گروه روانشناسی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
 .4متخصص بیهوشی ،فلوشیب درد ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن
تاریخ دریافت1396/5/6 :

تاریخ بازبینی1396/5/24 :

تاریخ پذیرش1396/6/2 :

چکیده
زمینــه و هــدف :پژوهــش حاضر با هــدف تعیین نقش آلکســی تیمیــا و بدتنظیمی هیجــان در کیفیت زندگی مبتالیــان به درد مزمن انجــام گردید.
مــواد و روشهــا :پژوهــش حاضــر توصیفــی از نــوع همبســتگی اســت .نمونــه پژوهــش شــامل  150نفــر ( 90زن و  60مــرد) مبتــا بــه انــواع دردهای
مزمــن مراجعــه کننــده بــه کلینیــک درد گیــان شــهر رشــت طــی فروردیــن تــا خــرداد  1396بودنــد کــه بــه روش نمونــه گیــری دردســترس انتخاب
شــدند و مقیــاس آلکســی تیمیــا تورنتــو ،مقیــاس بدتنظیمــی هیجــان گراتــز و رومــر و مقیــاس کیفیــت زندگــی را تکمیــل نمودنــد .دادهها با اســتفاده
از روش ضریــب همبســتگی پیرســون و رگرســیون گام بــه گام تحلیــل گردید.
نتایــج و یافتههــا :نتایــج نشــان داد ارتبــاط معکــوس و معنــاداری میــان آلکســی تیمیــا و بدتنظیمــی هیجــان بــا کیفیــت زندگــی وجــود
دارد( )p>0/01و دشــواری در شناســایی احساســات و بدتنظیمــی هیجــان حــدود  32درصــد از تغییــرات کیفیــت زندگــی مبتالیــان بــه درد مزمــن را
پیشبینــی میکننــد(.)p>0/01
بحــث و نتیجهگیــری :آلکســی تیمیــا و بدتنظیمــی هیجــان درکیفیــت زندگــی مبتالیــان بــه درد مزمــن نقــش دارنــد و لــزوم توجــه بــه فرایندهــای
هیجانــی جهــت ارتقــای ســطح کیفیــت زندگــی مبتالیــان میتوانــد حائــز همیت باشــد.
واژههای کلیدی :آلکسی تیمیا ،تنظیم هیجان ،کیفیت زندگی ،درد مزمن

مقدمه
احتمــاالً درد ،عمومیتریــن فشــار روانــی اســت كــه انســان
بــا آن مواجــه میشــود و یكــی از شــایعترین شــكایتها
در بیــن بیمــاران میباشــد ( .)1انجمــن بینالمللــی مطالعــه
درد ،درد را یــک تجربــه حســی و روانــی ناخوشــایند کــه بــا
آســیب احتمالــی یــا واقعــی بافــت در ارتبــاط اســت ،تعریــف
نویسنده مسئول :سامره اسدی مجره ،استادیار گروه روانشناسی ،واحد رشت
پست الکترونیکasadimajreh_psy@yahoo.com :

میکنــد( .)2درد را میتــوان بــه دو دســته کلــی تقســیم کــرد:
حــاد و مزمــن .درد حــاد ،درد کوتــاه مــدت اســت و چنــدان طول
نمیکشــد .درد هنگامــی مزمــن اســت کــه بیشــتر از حــد مــورد
انتظــار اســتمرار پیــدا کنــد .چنیــن دردی میتوانــد علیرغــم
درمانهــای انجــام شــده از شــش مــاه تــا ســی ســال و بیشــتر،
طــول بکشــد ( .)3پژوهشهــای اخیــر نشــان میدهنــد کــه
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زهرا ابراهیمی و همکاران

وضعیــت زندگیشــخص و توانایــی دســتیابی بــه اهــداف زندگــی
را ارزیابــی کنــد ( .)9ســازمان جهانــی بهداشــت کیفیــت زندگــی
را تصــورات افــراد از موقعیــت خــود در زندگــی بــا توجــه بــه
محتــوای فرهنگــی و ارزش سیســتمی کــه در آن زندگــی
میکننــد و در رابطــه بــا اهــداف ،اســتانداردها و نگرانیهــای
آنهــا تعریــف میکنــد( .)10كیفیــت زندگــی بــه عنــوان واژهی
گســترده در برگیرنــدهی مفاهیــم متفاوتــی از قبیــل وضعیــت
بدنــی ،انســجام اجتماعــی ،وضعیــت روحــی روانــی و درك
ســامتی اســت كــه بــر اســاس ارزیابیهــای پزشــكی ،مــواردی از
قبیــل ســامتی ،عملكــرد بیمــار ،تأثیــر درمــان و نهایتـاً كیفیــت
و كارآمــدی درمــان و مراقبــت از بیمــار را توصیــف میكنــد(.)11
یکــی از متغیرهــای روانشــناختی بســیار مهــم در ارتبــاط بــا
کیفیــت زندگــی ،تنظیــم هیجانــی و دشــواریهای مربــوط به آن
اســت .تنظیــم هیجانــی بــه طــور ویــژهای توضیــح میدهــد کــه
افــراد چگونــه هیجــان را تجربــه ،تعدیــل و ســازماندهی میکننــد
و چگونــه چنیــن مدیریتــی بــر رفتــار انســان تاثیــر میگــذارد.
تنظیــم هیجــان ســازگارانه بــه افــراد اجــازه میدهــد تــا تحمــل
وضعیتهــای درماندهکننــده افزایــش یابــد( .)12فرایندهــای
تنظیــم هیجــان نقــش محــوری را در ســامت و بیماریهــا ایفــا
میکننــد ( .)13شــواهد موجــود حاکــی از ارتبــاط معنــادار توانایــی
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

ارتبــاط متغیرهــای مرتبــط بــا تنظیــم هیجــان و آلکســی تیمیــا
را بــا شــدت درد( )19-17و کیفیــت زندگــی نشــان دادهانــد ( 20و.)21
لــی و همــکاران ( )22ارتبــاط تنظیــم هیجــان را بــا ســطح کیفیــت
زندگــی زنــان مبتــا بــه ســرطان ســینه معنــادار گــزارش کردند.
در پژوهشــی دیگــر ،فیلیپــس و همــکاران( ،)23ارتبــاط تنظیــم
هیجــان بــا کیفیــت زندگــی و شــدت بیمــاری در مبتالیــان بــه
()24
مولتیپــل اســکلروز را معنــادار یافتنــد .تارســکی در پژوهشــی
بــر روی  81بیمــار مبتــا بــه کمــر درد مزمــن نشــان داد کــه
 %14/8بیمــاران معیــار آلکســی تیمیــا را داشــتند .همچنیــن در
ایــن پژوهــش ،نمــرات بــاال در آلکســی تیمیــای بــا ســطوح باالی
شــکایات جســمانی و عاطفــه منفــی ،و کیفیــت زندگــی مرتبــط
بــا ســامت پاییــن ارتبــاط داشــت .بــا توجــه بــه نقــش عوامــل
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بیــش از 1/5میلیــارد نفــر در سراســر جهــان از درد مزمــن رنــج
میبرنــد و شــیوع آن رو بــه افزایــش اســت ( .)4محمــدزاده و
همــکاران( )4شــیوع درد مزمــن را در شــهر تهــران  25/5درصــد
گــزارش کردهانــد .نشــانگان درد مزمــن مشــکل شــایعی اســت
کــه بــه علــت ماهیــت پیچیــده ،سببشناســی مبهــم و پاســخ
ضعیــف بــه درمــان ،چالشهــای عظیمــی را بــرای درمانگــران
ایجــاد میکنــد( .)2درد مزمــن بهزیســتی ،توانایــی حفــظ ســبک
زندگــی مســتقالنه ،بهــرهوری و روابــط اجتماعــی افــراد را تحــت
تاثیــر قــرار میدهــد( .)5بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن معمــوالً
افســردگی ،آشــفتگی در روابــط بینفــردی بویــژه خانــواده،
آشــفتگی در خــواب ،خســتگی و کاهــش کارکردهــای فیزیکــی
و روانشــناختی را تجربــه میکننــد( .)6درد مزمــن میتوانــد
عملکــرد و کیفیــت زندگــی افــراد را تحــت تاثیر قــرار دهــد ( 7و .)8
کیفیــت زندگــی اساســاً مفهومــی فــردی اســت و میتوانــد

تنظیــم حــاالت عاطفــی و ســامت روانشــناختی در میــان
تقریبـاً کلیــه اختــاالت روانــی موجــود در راهنمــای تشــخیصی
و آمــاری اختــاالت روانــی اســت( .)14تنظیــم هیجــان ســازگارانه
بــا عــزت نفــس و تعامــات اجتماعــی بــاال مرتبــط اســت و
افزایــش تجربههــای هیجانــی مثبــت باعــث مواجهـهی موثــر بــا
موقعیتهــای اســترسزا شــده و پاســخ مناســب بــه موقعیتهای
اجتماعــی را افزایــش میدهــد .همچنیــن ،راهبردهــای کارآمــد
تنظیــم هیجــان بــا بهزیســتی روانشــناختی مرتبــط بــوده،
ســازگاری بعــدی فــرد را پیشبینــی میكنــد و تمركــز بــر
مهارتهــای تنظیــم هیجــان میتوانــد در پیشبینــی و
درمــان مشــكالت روانــی ،موثــر باشــد ( .)15بــه طــور کلــی،
هیجــان نقــش مهمــی در جنبههــای مختلــف زندگــی نظیــر
ســازگاری بــا تغییــرات زندگــی و رویدادهــای اســترسزا دارد و
افــرادی کــه قــادر بــه مدیریــت صحیــح هیجاناتشــان در برابــر
وقایــع زندگــی نیســتند ،بیشــتر از ســایرین دچــار آســیبهای
روانــی میگردنــد .آلکســی تیمیــا بــه صــورت نارســاییهایی در
توانایــی تشــخیص ،درک و فهــم و ابــراز هیجانهــا و احساســات
تعریــف شــده اســت .آلکســی تیمیــا بــه عنــوان یــک پدیــده
هیجانــی /شــناختی بــه اختــال خــاص در کارکــرد روانــی
اطــاق میشــود کــه در نتیجــه فرایندهــای بــازداری اتوماتیــک
اطالعــات و احساســات هیجانــی بوجــود میآیــد .آلکســی تیمیــا
بــه فقــدان توانایــی هیجانــی فــرد اشــاره دارد( .)16پژوهشهــا

نقش آلکسی تیمیا و بدتنظیمی هیجان در کیفیت زندگی...

روش اجرا
پژوهــش حاضــر از لحــاظ هــدف کاربــردی و از نظــر شــیوه
جمــعآوری دادههــا توصیفــی اســت کــه در چارچــوب طــرح
همبســتگی انجــام گردیــد .جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل کلیه
مبتالیــان بــه درد مزمــن مراجعهکننــده بــه کلینیکهــای
تخصصــی درد شــهر رشــت اســت .نمونــه پژوهــش شــامل
 150نفــر (90زن و 60مــرد) از مراجعهکننــدگان بــه کلینیــک
تخصصــی درد گیــان در شــهر رشــت در طــی فروردیــن تــا
خردادمــاه  1396اســت کــه پــس از ارزیابــی مقدماتــی توســط
پژوهشــگر و زیــر نظــر پزشــک متخصــص درد و پــس از احــراز
شــرایط ورود پژوهــش ،بــه روش نمونهگیــری دردســترس
انتخــاب شــدند .در خصــوص تعییــن حجــم نمونــه بایــد اشــاره
کــرد کــه بــه دلیــل عــدم دسترســی بــه حجــم جامعــه آمــاری
کلیــه مبتالیــان بــه درد مزمــن مراجعهکننــده بــه کلینیکهــای
درد شــهر رشــت ،امــکان اســتفاده از فرمــول تعییــن حجــم
نمونــه امــکان نداشــت ،امــا بــا توجــه بــه اینکــه در پژوهشهــای
علمــی -مقایسـهای ،حجــم نمونــه بــه ازای هــر متغیــر حداقل30
نفــر در هــر گــروه توصیــه شــده اســت ( )25و نیــز بــا بررســی
تعــداد نمونــه در پژوهشهــای مشــابه ،حجــم نمونــه  150نفــر
انتخــاب گردیــد .شــیوه اجــرای پژوهــش بــه ایــن صــورت بــود

کــه بعــد از تکمیــل فــرم رضایتنامــه توســط بیمــار و ارائــه
توضیحــات کلــی در خصــوص پژوهــش و لــزوم صادقانــه پاســخ
دادن آزمودنیهــا و اطمینانبخشــی بــه آزمودنیهــا جهــت
محرمانــه مانــدن اطالعــات ،پرسشــنامهها در اختیــار آزمودنــی
قــرار گرفــت .اجــرا بصــورت انفــرادی بــود و جهــت پاســخگویی
بــه ســواالت محدودیــت زمانــی وجــود نداشــت .الزم بــه ذکــر
اســت کــه در خصــوص برخــی آزمودنیهــا کــه حوصلــه کمتــری
جهــت تکمیــل مقیاسهــا داشــتند اجــرا در  2جلســه انجــام
گردیــد.
مالکهــای ورود بــه پژوهــش عبارتنــد از :داشــتن تحصیــات
حداقــل ســیکل ،دارا بــودن انــواع درد در ناحیــه کمــر ،ســر ،پــا،
ســتون فقــرات کــه حداقــل  6مــاه طــول کشــیده باشــد ،ســن
حداقــل  18ســال و حداکثــر  65ســال ،عــدم ســابقه اختــاالت
روان شــناختی ،امضــاء رضایتنامــه کتبــی توســط بیمــار.
مالکهــای خــروج شــامل ســابقه جراحــی ،دریافــت درمــان و
مدیریــت درد ،مصــرف داروهــای روانپزشــکی و مــوارد مشــابهی
کــه در رونــد تحقیــق اختــال ایجــاد کنــد.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
دادههــای پژوهــش بــا اســتفاده از نــرم افــزار آمــاری 20-spss
تحلیــل شــدند .بــرای یافتههــای توصیفــی از شــاخصهای
میانگیــن و انحــراف معیــار اســتفاده گردیــد و برای تعییــن ارتباط
میــان آلکســیتیمیا و بدتنظیمــی هیجــان بــا کیفیــت زندگــی از
روش ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده گردیــد .در ادامــه با
رعایــت پیشفرضهــای آزمــون رگرســیون شــامل نرمــال بــودن
توزیــع متغیــر مــاک ،ارتبــاط خطــی متغیرهــای پیشبیــن و
مــاک ،اســتقالل خطاهــا ،نرمــال بــودن توزیــع خطاهــا و عــدم
همخطــی بیــن متغیرهــای پیــش بیــن ،جهــت پیشبینــی
متغیــر کیفیــت زندگــی از روی متغیرهــای پیشبیــن از تحلیــل
رگرســیون گام بــه گام اســتفاده گردیــد.
ابزارهای اندازهگیری

مقیاس آلکسـیتیمیای تورنتو ( :)TASSمقیاس آلکسـیتیمیای
تورنتـو یـک آزمـون  20سـوالی اسـت کـه توسـط بگبـی ،پارکر
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روانشــناختی در شــکلگیری و تــداوم درد مزمــن و ناتوانیهــای
ناشــی از آن و نیــز ســطوح بــاالی عواطــف منفــی و مشــکالت
هیجانــی در مبتالیــان بــه درد مزمــن کــه میتوانــد ســطح
کیفیــت زندگــی بیمــاران را تحــت تاثیــر قــرار داده و حتــی
ممکــن اســت شــدت بیمــاری آنهــا ،ادراک درد و ادراک بیمــاری
را تحــت تاثیــر قــرار دهــد ،ضــرورت انجــام ایــن پژوهــش
احســاس گردیــد و نتایــج پژوهــش بــرای متخصصان حــوزه روان
شناســی ســامت و روانپزشــکانی کــه در حــوزه ارتقــای ســطح
کیفیــت زندگــی مبتالیــان بــه درد مزمــن و درمــان ناراحتیهــای
روانشــناختی ایــن بیمــاران از جملــه مشــکالت هیجانــی آنهــا
فعالیــت دارنــد موثــر واقــع شــود .لــذا پژوهــش حاضــر بــا هــدف
تعییــن نقــش آلکســی تیمیــا و بدتنظیمــی هیجــان در کیفیــت
زندگــی مبتالیــان بــه انــواع دردهــای مزمــن انجــام گردیــد.

3

4

زهرا ابراهیمی و همکاران

بدتنظیمــی هیجانــی توســط گراتــز و رومــر در ســال 2004
ســاخته شــده اســت و دارای  36عبــارت میباشــد .پاســخها
بــر اســاس مقیــاس  5درجـهای لیکــرت ،از ( 1تقریبــا هرگــز) تا5
(تقریبــا همیشــه) نمرهبنــدی شــدهاند .ســواالت ،8 ،7 ،6 ،2 ،1
 24 ،22 ،20 ،17 ،10و  34بــه صــورت معکــوس نمرهگــذاری
میشــوند .نتایــج مربــوط بــه پایایــی در پژوهــش گراتــز و ورومــر
نشــان میدهنــد کــه ایــن مقیــاس دارای همســانی درونــی بــاال
(کل مقیــاس) اســت( .)28در پژوهــش امینیــان( ،)29روایــی همزمان
ایــن مقیــاس بــا پرسشــنامه هیجــان خواهــی زاکرمــن قابــل
قبــول گــزارش شــده اســت ( .)26/0=rدرآن پژوهــش ،پایایــی بــه
دو روش آلفــای کرونبــاخ و تصنیــف محاســبه شــد و بــه ترتیــب
 0/86و  0/8بــه دســت آمــد .همســانی درونــی بــرای کل مقیــاس
 0/85بــه دســت آمــد.
فــرم کوتــاه پرسشــنامه کیفیــت زندگــی ســازمان بهداشــت
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

یافتهها
مشــخصات جمعیتشــناختی آزمودنیهــا در جــدول  1ارائــه
شــده اســت.
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و تیلـور در سـال  1994تهیـه شـده اسـت .پاسـخها بـر اسـاس
مقیـاس  5درجـهای لیکـرت از کاملا مخالف ( )1تـا کامال موافق
( )5نمرهگـذاری میشـوند .سـواالت  18 ،10 ،5 ،4و  19بصـورت
معکـوس نمرهگـذاری میشـوند .این مقیـاس از  3مولفه تشـکیل
شـده اسـت کـه عبارتنـد از دشـواری در توصیـف احساسـات
(سـواالت  12 ،7 ،4 ،2و  ،)17دشـواری در شناسـایی احساسـات
(سـواالت  13 ،11 ،9 ،6 ،3 ،1و  )14و تمرکـز بـر تجـارب بیرونی
(سـواالت 19 ،18 ،16 ،15 ،10 ،8 ،5و  .)20بگبـی و همـکاران
( ،)1994پایایـی مقیـاس را بـا اسـتفاده از ضریب آلفـای کرونباخ
( )0/81و ضریـب پایایـی بازآزمایـی ( )0/77مطلـوب گـزارش
کردنـد( .)26بشـارت و همـکاران در پژوهشـی ( ،)27ضریـب آلفـای
کرونبـاخ نمـره کل مقیـاس و مولفههـای آن را  0/71تـا 0/83
گـزارش کردنـد و نیـز ،روایی مقیاس بـا روش روایـی همزمان و با
اجـرای همزمـان مقیاسهـای هـوش هیجانی ،مقیاس بهزیسـتی
روانشـناختی و درماندگـی روانشـناختی مطلوب احـراز گردید و
ضریب همبسـتگی آنها به ترتیب  -0/68 ،-0/7و  0/44به دسـت
آمد .در پژوهش عیسـیزادگان و همکاران ( ،)28همسـانی درونی
مقیـاس  0/74و بـرای ابعـاد  1و  2آن بـه ترتیـب  0/70و 0/66
گزارش شـد.
مقیــاس بدتنظیمــی هیجــان گراتــز و رومــر ( :)DERSمقیاس

جهانــی ( :)WHOQOL-Briefفــرم كوتــاه پرسشــنامه
كیفیــت زندگــی ســازمان بهداشــت جهانــی جهــت ســنجش
کیفیــت زندگــی فــرد در دو هفتــه اخیــر مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد و فــرم كوتــاه و مختصــر پرسشــنامه كیفیــت زندگــی
 100ســوالی ســازمان بهداشــت جهانــی ()100-WHOQOL
اســت .ایــن پرسشــنامه دارای  26ســوال بــوده و كیفیــت زندگــی
را در چهــار حیطــه ســامت جســمانی ،حیطــه روانشــناختی،
حیطــه روابــط اجتماعــی و حیطــه محیــط زندگــی در طیــف
ا = 5 ،کامـ ً
لیکــرت  5درجـهای ( =1اصـ ً
ا) میســنجد( .)10نجات،
منتظــری ،هالكویــی نائینــی ،محمــد و مجـدزاده در پژوهشــی در
ســال 1384ایــن پرسشــنامه را استانداردســازی کردهانــد .در
ش آنهــا پایایــی پرسشــنامه بــا اســتفاده از روش بازآزمایی
پژوهـ 
بــرای حیطههــای ســامت جســمی ،ســامت روانــی ،روابــط
اجتماعــی و ســامت محیــط بــه ترتیــب  0/75 ،0/77 ،0/77و
 0/84بــه دســت آمــد و همســانی درونــی حیطههــای مختلــف
آن بــا اســتفاده از روش آلفــای كرونبــاخ بــرای افــراد ســالم و
بیمــار بیــن  0/52تــا  0/84محاســبه شــد .در پژوهــش مــرادی،
ملکپــور ،امیــری ،مولــوی و نــوری در ســال  1389پایایــی
پرسشــنامه بــا اســتفاده از روش آلفــای کرونبــاخ  0/92و پایایــی
زیرمقیاسهــای ســامت جســمانی  ،0/77ســامت روانــی ،0/81
ســامت محیــط  0/73و روابــط اجتماعی  0/60محاســبه شــد(.)30

نقش آلکسی تیمیا و بدتنظیمی هیجان در کیفیت زندگی...

5

جدول  :1ویژگیهای جمعیتشناختی بیماران مبتال به درد مزمن
متغیرها

وضعیت تاهل

تحصیالت

نوع درد

زن

90

60

مرد

60

40

مجرد

24

16

متاهل

126

84

زیردیپلم

30

20

دیپلم

51

34

فوق دیپلم

21

14

لیسانس

38

25/3

فوق لیسانس

10

6/7

کمر درد

53

35/4

سر درد

17

11/3

درد عضالت

41

27/3

گردن درد

14

9/3

روماتیسم

25

16/7

میانگین

انحراف معیار

52/31

4/3

سن

شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  2ارائه شده است.
جدول  :2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

M

Sd

حداقل نمره

حداکثر نمره

آلکسی تیمیا

26

80

55/3

12/87

دشواری در توصیف احساسات

5

22

13/31

4/12

دشواری در شناسایی احساسات

7

33

20/33

7/07

تمرکز بر تجارب بیرونی

10

28

21/66

4/05

بدتنظیمی هیجان

41

133

81/59

20/96

کیفیت زندگی

37

107

77/21

13/69
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جنسیت

فراوانی

درصد
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جدول شماره  :2ضریب همبستگی میان متغیرها
1

متغیرها

2

4

-

 -2دشواری در توصیف احساسات

**0/916

-

 -3دشواری در شناسایی احساسات

**0/831

**0/665

-

 -4تمرکز بر تجارب بیرونی

**0/73

**0/487

**0/461

 -5بدتنظیمی هیجان

**0/544

**0/512

**0/454

**0/355

 -6کیفیت زندگی

**-0/516

**-0/54

**-0/377

**-0/312

**-0/427

نتایــج ارائــه شــده در جــدول  2نشــان میدهــد کــه رابطــه بیــن نمــره بدتنظیمــی هیجانــی ( )r =0/427،P>0/01آلکســیتیمیا
( )r =0/516 ،P>0/01و ابعــاد دشــواری در توصیــف احساســات ( ،)r =0/54 ،P>0/01دشــواری در شناســایی احساســات (،P>0/01
 )r =0/377و تمرکــز بــر تجــارب بیرونــی ( )r =0/312،P>0/01از نظــر آمــاری منفــی و معن ـیدار اســت .جهــت همبســتگی نشــان
میدهــد کــه نمــره بــاال در آلکس ـیتیمیا و بدتنظیمــی بــا ســطح پاییــن کیفیــت زندگــی مبتالیــان بــه درد مزمــن همــراه اســت.
جدول شماره  .3تحلیل رگرسیون نمرات متغیر مالك بر اساس نمرات متغیرهای پیشبین
گامها

متغیرها

R

R2

F

sig

B

( bبتا)

t

1

دشواری در شناسایی احساسات

0/54

0/291

60/797

0/001

-1/044

-0/54

-7/797

2

بدتنظیمی هیجان

0/566

0/32

34/659

0/001

-0/842

-0/435

-5/462

-0/131

0/2

-2/516

خالصــه نتایــج تحلیــل رگرســیون گام بــه گام آلکســی تیمیــا و
بدتنظیمــی هیجانــی در پیشبینــی کیفیــت زندگــی مبتالیــان
بــه درد مزمــن در جــدول  3ارائــه شــده اســت .در گام اول متغیــر
دشــواری در شناســایی احساســات  29درصــد ( )R2=0/291و
در گام دوم متغیــر بدتنظیمــی هیجــان  3درصــد ( )R2 =0/32از
کیفیــت زندگــی را تبییــن کــرده اســت .نتایــج نشــان میدهــد
کــه در مجمــوع 32 ،درصــد از متغیــر کیفیــت زندگــی به وســیله
ترکیــب خطــی از دو متغیــر دشــواری در شناســایی احساســات و
بدتنظیمــی هیجــان پیشبینــی میشــود .بــا توجــه بــه ضرایــب
 βمنــدرج در جــدول  3نیــز معلــوم میشــود کــه متغیرهــای
دشــواری در شناســایی احساســات ( )β=-0/54و بدتنظیمــی
هیجــان ( )β=0/2بــه شــکل معنــاداری تغییــرات در کیفیــت
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

زندگــی مبتالیــان بــه درد مزمــن را تبییــن میکننــد.
بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن ارتبــاط آلکســیتیمیا و
بدتنظیمــی هیجــان بــا کیفیــت زندگــی مبتالیــان بــه درد
مزمــن انجــام گردیــد .یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه
ی تنظیــم هیجانــی ،آلکســیتیمیا و
رابطــه بیــن نمــره دشــوار 
ابعــاد دشــواری در توصیــف احساســات ،دشــواری در شناســایی
احساســات و تمرکــز بــر تجــارب بیرونــی منفــی و معنیدار اســت
و متغیرهــای دشــواری در شناســایی احساســات و بدتنظیمــی
هیجــان بــه شــکل معنــاداری کیفیــت زندگــی مبتالیــان بــه
درد مزمــن را پیشبینــی میکننــد .یافتــه پژوهــش حاکــی
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منفــی خــود را بــه درســتی شناســایی کننــد ،در تخلیــه و خنثی
کــردن ایــن عواطــف نیــز دچــار مشــکل شــده و در نتیجــه از
ســطح پاییــن کیفیــت زندگــی برخــوردار خواهنــد شــد .ناتوانــی
در نظــم دهــی هیجــان بــا ســطوح پاییــن ســامت جســمانی
و روانــی افــراد مبتــا بــه آلکســی تیمیــا ارتبــاط دارد( .)27از
ســویی دیگــر ،نداشــتن آگاهــی از هیجانهــا ،منجــر بــه تشــدید
برانگیختگــی هیجانــی میشــود .اگــر ایــن وضعیــت بــه طــول
انجامــد ،منجــر بــه فشــار بــر سیســتمهای ایمنــی ،غــده
هیپوفیــز ،آدرنــال و سیســتمهای خودمختــار میشــود .تــداوم
تحریــکات روی ایــن سیســتمها ،موجــب ناراحتــی فیزیکــی و
روانــی میشــود ( .)26افــراد دارای مشــکالت هیجانــی بــه ایــن
دلیــل کــه نمیتواننــد هیجانهــای خــود را ابــراز دارنــد ،بــه
احتمــال بیشــتری مشــکالت و ناراحتیهــای روانشناختیشــان
را بــه صــورت جســمانی نشــان میدهنــد .افــرادی کــه توانایــی
شــناخت احساســات خــود را دارنــد و حالتهــای هیجانــی

خــود را بــه گونــهی موثــری ابــراز میکننــد ،بهتــر میتواننــد
بــا مشــکالت زندگــی روبــرو شــوند و در ســازگاری بــا محیــط
و دیگــران موفــق بــوده و در نهایــت از کیفیــت زندگــی باالیــی
برخــوردار خواهنــد بــود (.)32
یافتــه دیگــر پژوهــش حاکــی از ارتبــاط بدتنظیمــی هیجــان بــا
کیفیــت زندگــی مبتالیــان بــه درد مزمــن اســت .میرزایــی در
پژوهشــی ( )33بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بیــن کنتــرل هیجــان
و ابرازگــری هیجــان بــا ســامت عمومــی رابطــه مثبــت و
معنــاداری وجــود دارد .بــه ایــن ترتیــب کــه بــا افزایــش کنتــرل
خشــم و بیانگــری هیجانــی ،ســامت عمومــی افزایــش مییابــد.
وی همچنیــن بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بیــن کنتــرل هیجــان
و کارکــرد جســمانی رابطــه مثبــت وجــود دارد .درد و هیجانــات
منفــی ارتبــاط معنــاداری بــا هــم دارنــد .راهبردهــای تنظیــم
هیجــان ،مشــابه روشهــای ســازگاری افــراد بــا درد اســت(.)34
بررســیها نشــان داده کــه توانمنــد بــودن افــراد از نظــر
هیجانــی ،روبــرو شــدن آنهــا را بــا چالشهــای زندگــی آســان
میکنــد و در نتیجــه آنهــا را از ســامت روان بیشــتری برخــوردار
مینمایــد ( .)35بدتنظیمــی هیجــان میتواننــد منجــر بــه روابــط
بینفــردی ضعیــف ،بدکارکــردی اجتماعــی ،مشــکالت ســامت
روان و مشــکالت و بیماریهــای جســمانی از جملــه درد مزمــن
گــردد .نارســایی در نظمدهــی هیجانــی میتوانــد موجــب
افزایــش تجــارب منفــی شــود .بنابرایــن ،هنگامــی کــه افــراد
احســاس میکننــد مهــار کمــی بــر موقعیــت دارنــد ،آن را
منفــی و پرتنــش تعبیــر میکننــد ،امــری کــه نتیجــه آن تجربــه
عاطفــی منفــی خواهــد بــود .مشــکالت مرتبــط بــا تنظیــم
هیجــان بــا کاهــش آســتانه تحمــل درد مرتبــط بــوده و منجــر به
ادراک درد بــاال در افــراد میگــردد .تنظیــم ســازگارانه هیجــان
میتوانــد منجــر بــه فرونشــانی و تســکین درد و نهایت ـاً بهبــود
وضعیــت ســامت و کیفیــت زندگــی گــردد .تنظیــم کارآمــد
هیجانــات منجــر بــه افزایــش تجــارب هیجانــی مثبــت شــده و
باعــث میشــود بیمــاران بــه صــورت کارآمدتــری بــا بیمــاری
خــود ســازگار شــوند و متعاقبـاً کیفیــت زندگــی و ســامت روان
شــناختی آنهــا ارتقــا خواهــد یافــت.
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از ارتبــاط آلکس ـیتیمیا بــا کیفیــت زندگــی مبتالیــان بــه درد
مزمــن ،همســو بــا نتایــج پژوهشهــای مشــابه قبلــی اســت (.)21
بگبــی و پارکــر ( )1997چارچوبــی را بــرای مفهومســازی رابطــه
آلکس ـیتیمیا و نشــانههای جســمانی مطــرح کردنــد کــه افــراد
آلکســیتیمیک نشــانههای جســمانی و شــکایات بدنــی بیشــتری
گــزارش میکننــد و ســطح بــاالی خودبیمارانــگاری ،شــکایات
جســمانی و ســطح پایین ســامت دارنــد ( .)24افراد آلکســیتیمیک
توانایــی محــدودی در ســازگاری بــا شــرایط اســترسزا دارنــد و
هنــگام رویارویــی بــا یــک رویــداد آســیبزا بــه دلیــل ناتوانــی
در تنظیــم و مدیریــت احساســات ،دچــار آشــفتگی هیجانــی
میشــوند .در واقــع مبتالیــان بــه آلکســی تیمیــا احساســات
نامتمایــزی دارنــد کــه عمومـاً بــا یــک برانگیختگــی فیزیولوژیــک
همــراه اســت .امــا بــه علــت مشــکل در تمایــز و توصیــف،
برانگیختگــی فعــال باقــی مانــده و از بیــن نم ـیرود .ایــن افــراد
هیجــان ناشــی از احساســات جســمی خــود را نشــناخته و تنهــا
بــر حسهــای جســمی تمرکــز میکننــد .تاکیــد و تمرکــز بــر
حسهــای جســمی موجــب تشــدید ایــن عالئــم شــده و در یــک
چرخــه پســخوراندی معیــوب ،بیمــاری جســمی عملکــردی بــروز
مینمایــد ( .)31از آنجــا کــه ایــن افــراد نمیتواننــد احساســات
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اذعــان کــرد کــه چــون بیــان احساســات موجــب تخلیــه هیجانی
و آرامــش میشــود و چــون ایــن افــراد در بیــان هیجانــات بــا
مشــکل روبــرو هســتند بنابرایــن مشــکالت هیجانــی و عاطفــی،
افزایــش شــدت در حــس درد را باعــث میشــوند .مبتالیــان بــه
درد مزمــن هیجانــات منفــی بیشــتری را تجربــه میکننــد و
چــون در تنظیــم هیجانــات نیــز مشــکل دارنــد بنابرایــن گرفتــار
مشــکالتی ماننــد اضطــراب و افســردگی میشــوند کــه ســطح
کیفیــت زندگــی آنهــا را کاهــش میدهــد و باعــث میشــود
کــه درد بیشــتری احســاس کننــد و ناتوانتــر شــوند .هیجانــات
میتواننــد منجــر بــه توجــه افــراد بــه درد شــوند .بــا توجــه بــه
نقــش اساســی عوامــل هیجانــی در کیفیــت زندگــی مبتالیــان
بــه دردهــای مزمــن ،شناســایی نقایــص هیجانــی موجــود در
ایــن افــراد و هــدف قــرار دادن آنهــا در مداخــات روانشــناختی
میتوانــد بــه بهبــود کیفیــت زندگــی و حتــی ادراک درد آنهــا
کمــک کنــد .بــر اســاس ایــن یافتــه ،میتــوان از فرایندهــای
هیجانــی در طرحهــای درمانــی جهــت بهبــود موفقیتآمیــز
مبتالیــان بــه درد مزمــن بهــره گرفــت .بــر اســاس نتایــج پژوهش
حاضــر ،میتــوان گفــت کــه در مداخــات مبتنــی بــر بهبــود
کیفیــت زندگــی ایــن بیمــاران بایــد به نقــش نقایص و مشــکالت
هیجانــی مبتالیــان بــه دردهــای مزمــن توجــه ویــژه داشــت.
محدودیتها و یشنهادهای پژوهش
محدودیتهــای پژوهــش حاضــر عبــارت اســت از محدودیــت در
تعمیــم یافتههــا بــه جمعیتهــای دیگــر ،عــدم امــکان مقایســه
تفاوتهــای جنســیتی ،اســتفاده از ابزارهــای خودگزارشدهــی،
عــدم ارزیابــی شــدت درد بیمــاران و عــدم بررســی مــدت
زمــان درد؛ لــذا پیشــنهاد میشــود بررســیهای مشــابه بــر
روی مبتالیــان بــه دردهــای مزمــن هماینــد بــا اختــاالت
اضطرابــی و اختــاالت خلقــی انجــام گیــرد و در پژوهشهــای
آتــی تفاوتهــای جنســیتی مدنظــر قــرار داده شــود و در کنــار
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

تقدیر و تشکر
این مقالـه دارای کد اخالق IR.IAU.RASHT.REC.1395.69
میباشـد و نویسـندگان مقالـه بر خـود الزم میداننـد از همکاری
شـرکتکنندگان در پژوهـش و کلیـه کسـانی کـه در اجـرای این
پژوهـش یاری نمودنـد ،تقدیـر و قدردانی نمایند.
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نتیجهگیری
بــا توجــه بــه ماهیــت بنیــادی هیجانــات ،در زمینه بیمــاران مبتال
بــه دردهــای مزمــن ،درد و هیجانــات بــه راحتــی میتواننــد بــر
روی هــم تاثیــر گذارنــد( .)36در مــورد تبییــن ایــن رابطــه بایــد

دادههــای خودســنجی ،دادههــای بــه دســت آمــده از ارزیابــی
متخصصــان بالینــی نیــز بــه کار بــرده شــود تــا شــاید الگوهــای
جدیــدی از همبســتگیها را آشــکار ســازد .همچنیــن پیشــنهاد
میشــود در پژوهشهــای مشــابه آتــی ،شــدت درد بیمــاران
مبتــا بــه درد مزمــن ارزیابــی شــود.
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Abstract
Aim and Background: This study was performed with the purpose to determine the role of alexithymia
and emotion dysregulation in quality of life in patients with chronic pain.
Materials and methods: This research is descriptive and correlational. The research sample consisted of
150 patients(90female and 60male) with chronic pain who referred to Gilan pain clinic in march-June 2017.
They were selected by available sampling method. Toronto’s Alexithymia scale, Gratz and Roemer emotion
dysregulation Scale and Quality of Life Scale were used for their evaluation. Data was analyzed by using
Pearson correlation coefficient and stepwise regression.
Findings: The results showed a negative significant relationship between Alexithymia and emotion
dysregulation with quality of life (p <0.01), and the difficulty in identifying emotions and emotion dysregulation
predict about 32% of the quality of life changes in patients with chronic pain (P <0.01).
Conclusion: Alexithymia and emotion dysregulation are involved in the quality of life in chronic pain patients
and the need to pay attention to emotional responses can improve the quality of life in patients.
Keywords: Alexithymia, emotion dysregulation, quality of life, chronic pain.
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