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چکیده
زمینه و هدف :تفاوت در سـبکهای دلبسـتگی با متغیرهای شـناختی در بیماران مبتال به درد مزمن مرتبط دانسـته شـده اسـت؛ اما مکانیسـمهایی
کـه از طریـق آن سـبکهای دلبسـتگی بـر عوامل شـناختی تأثیـر میگذارند هنوز ناشـناخته اند .هـدف پژوهش حاضر بررسـی اثـر پیشبینی کنندگی
سـبکهای دلبسـتگی بر خودکارآمـدی و پذیـرش درد بیماران مبتال بـه درد مزمن بود.
مـواد و روشهـا :مطالعـه توصیفی -همبسـتگی حاضر بـر روی  120بیمار درد مزمـن ( 38/3درصد مـرد و  61/7درصد زن) صـورت گرفت .نمونهها به
روش نمونهگیـری در دسـترس از بیـن بیمـاران درد مزمنـی کـه در یـک مقطع زمانی سـه ماهه بـه کلینیک درد بیمارسـتان اختر مراجعه کـرده بودند
انتخـاب شـدند .این افراد پرسشـنامههای اطالعات جمعیت شـناختی ،سـبکهای دلبسـتگی بزرگسـال ،خودکارآمـدی و پذیـرش درد را تکمیل کردند.
دادههـای به دسـت آمده ،با محاسـبه ضریب همبسـتگی پیرسـون و رگرسـیون چنـد متغیره گام بـه گام مورد تحلیل قـرار گرفت.
یافتههـا :ارتبـاط معنـاداری بین سـبکهای دلبسـتگی و متغیرهای ملاک در پژوهش حاضـر ( )P>0/01وجود داشـت .در تحلیل رگرسـیون نیز تنها
سـبکهای دلبسـتگی ایمـن بـه طور مثبت و دوسـوگرایی بـه طور منفی توانسـتند خودکارآمـدی و پذیـرش درد را در بیماران مبتال بـه دردهای مزمن
پیشبینـی کنند.
نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه اینکــه ســبکهای دلبســتگی ایمــن و دوســوگرا توانســت خودکارآمــدی و پذیــرش درد را در بیمــاران درد مزمــن
پیشبینــی کنــد پیشــنهاد میشــود مراکــز مرتبــط ،برنامههایــی در زمینــه پیشــگیری ،تشــخیص و درمانهــای مبتنــی بــر ترمیــم دلبســتگی بــرای
کاهــش عــوارض ناشــی از درد مزمــن ،مؤثــر باشــند بــا تدویــن و اجــرا کننــد .بدیــن وســیله از آســیبها و مشــکالت حاصلــه جلوگیــری و در جهــت
ارتقــای ســامت روان ،گامــی مؤثــر بردارنــد.
واژههای كلیدی :درد مزمن ،پذیرش ،خودکارآمدی ،اختالالت دلبستگی ،اختالل اضطراب اجتماعی

مقدمه
درد تجربــه حســی و روانــی ناخوشــایند اســت کــه بــا آســیب

احتمالــی یــا واقعــی بافــت در ارتبــاط بــوده و یــا در دورههــای
ایــن گونــه آســیبهای بافتــی بــه وجــود میآیــد( .)1درد مزمــن

نویسنده مسئول :منیژه فیروزی ،استادیار گروه روان شناسی ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،ایران
پست الکترونیکmfiroozy@ut.ac.ir :

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 5:54 IRST on Thursday November 15th 2018

اثــر پیشبینیکنندگــی ســبکهای دلبســتگی بــر خودکارآمــدی و
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منیژه فیروزی و همکاران

درد ،میتوانــد پیامدهــای ســامتی را بــرای افــراد مبتــا بــه
بیمــاری مزمــن میانجیگــری نمایــد ( .)7افزایــش خودکارآمــدی
بیمــار و مدیریــت درد میتوانــد بــه بهبــود مشــکالت درد مزمــن
بینجامــد( .)8در منابــع پژوهشــی مربــوط بــه درد مزمــن ،ســازه
روان شــناختی خودکارآمــدی درد ،واســطه مهمــی در فرآینــد
تبدیــل درد حــاد بــه درد مزمــن و اســتمرار درد اســت و مــورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت( .)1خودکارآمــدی بــه عنــوان یــک
عامــل شــناختی مهــم ،نقــش برجســتهای در کاهــش و کنتــرل
درد ،کارکردهــای روان شــناختی انطباقــی و ســازگاری بــا درد
مزمــن ایفــا میکنــد( .)9بــر اســاس شــواهد حاصــل از مطالعــات
گســتردهای كــه بــا بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن انجــام شــده
اســت ،احســاس خودكارآمــدی درد بــاال از طریــق افزایش ســطح
عملكــرد اجتماعــی و شــغلی و افزایــش ســطح فعالیتهــای
لــذت بخــش و مفیــد از احســاس ناامیــدی بیمــاران مبتــا بــه
درد مزمــن میكاهــد( .)10بــه عــاوه احســاس خودكارآمــدی،
فرآینــد شــناختی ســطح باالیــی اســت كــه بــر شــیوه مقابلــه و
نحــوه حــل مســئله فــرد بــا مشــكالت زندگــی اثــر میگــذارد.
بنــدورا و همــکاران( )6مطــرح کردنــد افــراد دارای خودکارآمــدی
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

بــا افزایــش فعالیــت و کاهــش مصــرف دارو همــراه اســت( 11و .)12
دو عنصــر پذیــرش درد یعنــی تمایــل بــه درد و تعهــد در
فعالیــت کام ـ ً
ا برعکــس باورهــای ایــن بیمــاران اســت .یعنــی
مــا در پذیــرش درد انتظــار داریــم کــه فــرد مبتــا بــه درد
مزمــن ،تالشهــای غیــر مؤثــر بــرای کاهــش درد را رهــا
کنــد و علیرغــم وجــود درد بــه فعالیتهــای روزمــره زندگــی
خــود ادامــه دهــد .بنابرایــن بــا ایــن توضیحــات پذیــرش درد،
نقــش مهمــی در فرآیندهــای درمانــی بیمــاران مبتــا بــه درد
مزمــن دارد و درکاهــش درد و رنــج و ناتوانــی ناشــی از ایــن
شــرایط نقــش دارد( .)11پذیــرش ،عالئمــی را بهبــود میدهــد
کــه مشــکل و غیــر قابــل تغییرنــد و شــكل دیگــری از مقابلــه،
تســلیم ،نادیــده گرفتــن درد یــا افزایــش فعالیــت رفتــاری بــا
هــدف كنتــرل درد نیســت ،بلكــه منظــور از پذیــرش ،تغییــر
هــدف كنتــرل از رویدادهــای كنتــرل ناپذیــر (خــود درد و
هیجانــات منفــی همــراه بــا آن) بــه ســمت عوامــل قابــل كنتــرل
اســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،تغییــر رفتــاری كــه متضمــن كاركــرد
روزانــه بهتــر بــر خــاف وجــود درد اســت(.)13
مــك كراكــن معتقــد اســت كــه بیمــاران مبتــا بــه دردهــای
مزمــن ،مكــررا ً در تــاش بــرای كنتــرل حــوادث درد آور
شكســت میخورنــد .از ایــن رو ،توجــه بــه ایــن پیشــینه شــاید
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تعاریــف متعــددی دارد :بــه عنــوان مثــال ،دردی کــه بیــش از
دوره مــورد انتظــار ،بــرای درمــان طــول بکشــد و یــا دردی کــه
بیــش از شــش مــاه طــول بکشــد (همــراه بــا یــا بــدون آســیب
مشــهود) را درد مزمــن میگوینــد .هــر چنــد در فعالیتهــای
بالینــی دردی کــه بیــش از ســه مــاه طــول میکشــد ،درد
مزمــن در نظــر گرفتــه میشــود( .)2در حــال حاضــر درد بــه
عنــوان یــک مفهــوم چنــد بعــدی ،متأثــر از عوامل زیســتی ،روان
شــناختی و اجتماعــی شــناخته شــده اســت(.)3
تحقیقــات زیــادی بــر روی عوامــل روانــی -اجتماعــی بــه عنــوان
متغیرهــای آســیبپذیری نســبت بــه درد مزمــن صــورت گرفتــه
اســت( .)4خودکارآمــدی متغیــر شــناختی تأثیرگذاری اســت و در
چارچــوب نظریــه یادگیــری اجتماعــی( )5منعکسکننــده اعتمــاد
فــرد بــه توانای ـیاش در دســتیابی بــه نتیج ـهای دلخــواه اســت.
در بافــت درد ،خودكارآمــدی بــه عنــوان میــزان اطمینــان فــرد
بــه توانایــیاش بــرای حفــظ عملكــرد ،علیرغــم وجــود درد
تعریــف میشــود( .)6ایــن اعتقــاد وجــود دارد كــه خودكارآمــدی

و احســاس کنتــرل بــاال هنگامــی کــه بــا یــک محــرک
دردنــاک مواجــه میشــوند ،تولیــد اپیوئیدهــای درون زاد در
آنهــا افزایــش مییابــد کــه ایــن امــر باعــث افزایــش حــس
كنتــرل هنــگام مواجهــه بــا محركهــای درد آور و افزایــش
تحمــل در برابــر درد و کاهــش شــدت آن میشــود .باورهــای
مربــوط بــه خودکارآمــدی درد بــا پذیــرش درد و آمادگــی بــرای
تغییــر مرتبــط اســت .بیمارانــی کــه معتقدنــد علیرغــم وجــود
درد میتواننــد بــا آن مقابلــه کــرده و فعالیتهــای روزمــره
خــود را انجــام دهنــد ،بــه هنــگام تجربــه درد بیشــتر قادرنــد
مهارتهــای مقابلــهای انطباقــی را بــه کارگیرنــد(.)10
پذیــرش ،دیگــر متغیــر شــناختی اســت کــه بــه دلیــل عملکــرد
ســازگارانه و طوالنــی مــدت در بهزیســتی جســمی و روان
شــناختی بیمــاران مبتــا بــه بیماریهــای مزمــن مفیــد
اســت( .)11در بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن ،پذیرش بیشــتر درد

اثر پیشبینیکنندگی سبکهای دلبستگی بر خودکارآمدی ...

دلبســتگی فــرد ،پیشبینــی کننــده موفقیــت مداخــات
پزشــکی و روابــط پزشــک و بیمــار اســت و بــه عنــوان یــک
عامــل آســیبپذیری روانــی -اجتماعــی در تبدیــل درد حــاد
بــه درد مزمــن نقــش دارد(.)18
سـبکهای دلبسـتگی در پژوهشهای متعددی بـرای پیشبینی
ســازگاری بــا بیماریهــای مزمــن مطالعــه شــده اســت .بــه
طــور مثــال ،ســبکهای دلبســتگی پیشبینــی کننــده نحــوه
خــود مراقبتــی در بیمــاران مبتــا بــه دیابــت بــوده اســت(.)19

در پژوهــش دیگــری مشــخص شــد کــه ســبک دلبســتگی
بیمــاران کیفیــت زندگــی و ادراک آنهــا از درد را تحــت تاثیــر
قــرار میدهــد( .)20در یــک مطالعــه کیفــی نشــان داده شــد
کــه بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن بــا ســبک دلبســتگی
ایمــن ،وابســتگی عاطفــی بــه خانــواده ،احساســی عاطفــی
نزدیــک بــا دوســتان ،اســتقالل و خودکفایــی ،اولویــت بــودن در
کنــار خانــواده و نیــاز بــه حمایــت را در مدیریــت درد مهــم
دانســتند( .)21تــرس از حرکــت و فاجعــه نمایــی درد نیــز تحــت
تاثیــر ســبک دلبســتگی بیمــاران درد مزمــن قــرار دارد(.)22
()24
مطالعاتــی نیــز عواملــی ماننــد شــفقت خــود( )23و معنویــت
را در پذیــرش درد موثــر دانســتند .پژوهشهایــی نیــز تاثیــر
پذیــرش درد را در کاهــش ناتوانــی ناشــی از درد( ،)25افزایــش
تــابآوری و کاهــش فاجعــه آفرینــی( )26در بیمــاران مبتــا بــه
دردهــای مزمــن مطالعــه کردنــد .پژوهشــها نشــان دادنــد کــه
خودکارآمــدی درد موجــب کنتــرل افــکار خودکشــی( ،)27شــدت
درد ادراک شــده( ،)28تــرس از حرکــت( )29و افســردگی( )30در
بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن شــده اســت .تــا کنــون پژوهشــی
کــه بررســی کنــد آیــا ســبک دلبســتگی ،میــزان پذیــرش و
خــود کارآمــدی درد را پیشبینــی میکنــد ،مشــاهده نشــد.
از آنجــا کــه یافتــن متغیرهایــی کــه بــه کنــار آمــدن بــا درد
و حفــظ خودکارآمــدی در انجــام امــور روزانــه بیمــاران مبتــا
بــه دردهــای مزمــن ضــروری اســت و هزینههــای درمانــی را
کاهــش میدهــد ،ایــن مطالعــه در ادامــه مطالعــات پیشــین،
بــه بررســی نقــش موثــر ســبکهای دلبســتگی در ســازگاری
ایــن بیمــاران بــا درد پرداخــت .بنابرایــن هــدف اصلــی پژوهــش
حاضــر ،مطالعــه نقــش ســبکهای دلبســتگی در پذیــرش و
خودکارآمــدی درد در بیمــاران مبتــا بــه دردهــای مزمــن بــود.
روش

جامعه و نمونه آماری

پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفــی و مبتنــی بــر مدلهــای
همبســتگی بــود .جامعــه آمــاری پژوهــش ،دربرگیرنــده کلیــه
بیمــاران مبتــا بــه دردهــای مزمنــی بــود کــه واجــد مالکهــای
شــمول ایــن مطالعــه بودنــد و در یــک مقطــع زمانــی ســه
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،8شماره  ،3بهار 1397
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ایــده ارزشمنــدی باشــد مبنــی بــر اینكــه پذیــرش درد بــه
جــای تــاش بــرای كنتــرل آن ،بــا ســازگاری بیشــتری همــراه
باشــد(.)13
اینــزورث و همــکاران( )14معتقدنــد کــه همــه کــودکان بهنجــار،
احســاس دلبســتگی پیــدا میکننــد و دلبســتگی شــالوده رشــد
عاطفــی و اجتماعــی ســالم در دوران بزرگســالی را پیریــزی
میکنــد .بالبــی( )15فراینــد شــکل گیــری دلبســتگی نــوزاد بــه
مــادر را تشــریح کــرد و نشــان داد چگونــه سیســتم احساســات
و رفتارهــای دلبســتگی ،نــوزاد را بــه مــادر نزدیــک و از خطــر
دور میســازد( .)1اخیــرا ً تفاوتهــای فــردی در تجربــه و قضــاوت
مربــوط بــه درد را بــا نظریــه دلبســتگی بیــان کردهانــد( .)16بــر
اســاس ایــن نظریــه ،تجربیــات بیــن فــردی اولیــه بــا تصاویــر
دلبســتگی (مراقبــان اصلــی) موجــب رشــد الگوهــای فعــال
درونــی از خــود و دیگــران (ســبکهای دلبســتگی) میشــود
کــه در روابــط بعــدی فــرد بــا دیگــران و بــه هنــگام مواجهــه بــا
موقعیتهــای اســترس آمیــز ،بــه تنظیــم هیجــان فــرد کمــک
میکننــد .یکــی از ایــن موقعیتهــای اســترسآمیز ،درد اســت
کــه بــا فعــال کــردن رفتارهــای دلبســتگی موجــب تقربجویــی
افــراد بــه تصاویــر دلبســتگی میشــود .ایــن تصاویــر بــا فراهــم
کــردن یــک پایــگاه امــن فیزیکــی و هیجانــی ،بــه تنظیــم
هیجــان فــرد کمــک میکننــد .بیمــاری بــه عنــوان یــک عامــل
اســترس ،فعــال کننــده ســبک دلبســتگی ویــژه فــرد و متعاقبـاً
الگوهــای شــناختی -رفتــاری -هیجانــی مرتبــط بــا آن ســبک
دلبســتگی اســت و ایــن الگوهــا خــود ،تعییــن کننــده نحــوه
تعامــل فــرد بــا بیمــاری ،پاسـخهای زیســتی -روانــی -اجتماعــی
و نیــز رونــد بهبــود و کیفیــت زندگــی بیمــاران اســت( .)17ســبک

57

58

منیژه فیروزی و همکاران

عمــده و تأثیرگــذار بــر عملکــرد روزمــره فــرد (ماننــد ســایکوز و
دمانــس) ،عــدم اعتیــاد بــه هــر نــوع مــاده مخــدر ،قــرار گرفتــن
در محــدوده ســنی  20تــا  60ســال ،داشــتن حداقــل مــدرک
تحصیلــی پایــان دوره راهنمایــی و باالتــر ،و آمادگــی جســمی
و روان شــناختی بــرای اجــرای پرسشــنامههای مرتبــط بــا
متغیرهــای تحقیــق از معیارهــای ورود بودنــد .بیمارانــی کــه
بــر اســاس معیارهــای مــورد مطالعــه وارد پژوهــش شــدند
پــس از اعــام رضایــت ،بــه تکمیــل پرسشــنامههای اطالعــات
جمعیــت شــناختی ،پرسشــنامه خودکارآمــدی درد ،پرسشــنامه
پذیــرش درد و مقیــاس دلبســتگی بزرگســال پرداختنــد .در ایــن
پژوهــش ،شــرکت کننــدگان بیمــاران مبتــا بــه درد بودنــد.
بــه همیــن دلیــل شــرایط جســمی آنهــا در اجــرای پژوهــش
بــا در نظــر گرفتــن مــکان مناســب بــرای اجــرای پرسشــنامه و
زمــان مناســبی کــه آنهــا حداکثــر آمادگــی را داشــتند لحــاظ
گردیــد .از آنجــا کــه الزم بــود شــرکت کنندههــای در پژوهــش
بــرای حضــور در پژوهــش ،رضایــت آگاهانــه و آزادانــه داشــته
باشــند ،اهــداف پژوهــش تــا حــد امــکان بــرای بیمــاران توضیــح
داده شــد .از آنهــا خواســته شــد تــا هــر زمــان کــه خواســتند
میتوانســتند پژوهــش را تــرک کننــد .طبــق روال فعالیتهــای
پژوهشــی ،بــرای حفــظ اســرار آزمودنیهــا و حریــم خصوصــی
آنهــا ،اطالعــات فــردی شــرکتکنندگان مخفــی نگــه داشــته
شــد و بــه اطــاع آنهــا نیــز رســید .در کل  6نفــر بــه دلیــل
بیعالقــه بــودن بــه تکمیــل پرسشــنامهها ،از شــرکت در
پژوهــش انصــراف دادنــد .شــرکتکنندگانی کــه مایــل بودنــد
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

رگرســیون گام بــه گام تحلیــل شــد.
ابزار سنجش

پرسشنامه دلبستگی بزرگساالن ()AAI

مقیــاس دلبســتگی بزرگســاالن کــه بــا اســتفاده از مــواد
آزمــون دلبســتگی هــازن و شــیور ســاخته شــده یــك آزمــون
 15ســؤالی اســت و ســه ســبک دلبســتگی ایمــن ،اجتنابــی و
دوســوگرا را در مقیــاس پنــج درج ـهای لیكــرت از خیلــی کــم
تــا خیلــی زیــاد میســنجد .ایــن مقیــاس در مــورد نمونههــای
دانشــجویی و جمعیــت عمومــی ایرانــی هنجاریابــی و اعتبــار و
پایایــی مقیاسهــای آن مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت(.)32
پرسشنامه پذیرش درد مزمن ()CPAQ

پرسشــنامه پذیــرش درد مزمــن یــک مقیــاس خــود توصیفــی
اســت و از  20عبــارت 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 ( .)33نســخه
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.
پاســخ دهنــده بایــد پاســخ خــود را در مقیــاس لیكــرت هفــت
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ماهــه ،بــرای کاهــش مشــکالت مرتبــط بــا درد مزمــن خــود
بــه کلینیــک درد بیمارســتان اختــر در شــهر تهــران مراجعــه
کردنــد .نمونــه ایــن پژوهــش از  120نفــر بیمــار مبتــا بــه
درد مزمــن ( 38/3درصــد مــرد و  61/7درصــد زن) تشــکیل
شــد کــه بــه روش نمونهگیــری در دســترس و بــر اســاس
مالکهــای ورود و خــروج انتخــاب شــدند .ســابقه شــكایت از
درد مزمــن یعنــی دردی كــه دســت كــم  6مــاه از شــروع آن
گذشــته و طــی  6مــاه گذشــته ،علیرغــم درمانهــای انجــام
شــده ،بــه مــدت  3مــاه ،هــر روز یــا تقریبــاً هــر روز توســط
بیمــار ،تجربــه شــده بــود ( ،)31عــدم ابتــا بــه اختــاالت روانــی

نتایــج پرسشــنامهها را بداننــد و در مــورد آن مشــاوره دریافــت
کننــد ،پــس از پایــان پژوهــش ایــن امــکان فراهــم شــد.
کــد اخالقــی کــه بــرای اجــرای ایــن پژوهــش انجــام شــد:
 IR.SBMU.RETECH.REC.1396.216بــود بــرای افــرادی
کــه بــه تنهایــی نمیتوانســتند پرسشــنامهها را تکمیــل
کننــد ،ســوالهای پژوهــش خوانــده میشــد .هــدف اصلــی
پژوهــش ایــن بــود کــه مطالعــه شــود کــه آیــا ســبک دلبســتگی
میتوانــد ،پذیــرش و خــود کارآمــدی درد را پیشبینــی کنــد.
در ایــن راســتا رابطــه همبســتگی ســبکهای دلبســتگی بــا
پذیــرش و خــود کارآمــدی درد بررســی شــد .ســپس ،ضرایــب
اســتاندارد و غیــر اســتاندارد تحلیــل رگرســیون گام بــه گام
بــرای پیشبینــی خودکارآمــدی درد بــر اســاس ســبکهای
دلبســتگی بــه کمــک نرمافــزار  SPSS24و از طریــق تحلیــل

اثرپیشبینیکنندگیسبکهایدلبستگیبرخودکارآمدی...

پرسشنامه خودکارآمدی درد ()PSEQ

پرسشــنامه خودکارآمــدی درد (نیکــوالس )2007 ،بــر پایــه
مفهومــی کــه بنــدورا ( )34از خودکارآمــدی مطــرح كــرده اســت،
قــرار دارد .پرسشــنامه خودکارآمــدی درد ،ارزیابــی بیمــار از
توانایــیاش در انجــام فعالیتهــای گوناگــون علیرغــم وجــود
درد را میســنجد و دارای  10عبــارت اســت و هــر عبــارت،
میــزان ارزیابــی بیمــار از توانایــی وی را بــرای انجــام گروهــی
از فعالیتهــا ،بــا وجــود درد بــر اســاس یــك مقیــاس لیكــرت
هفــت بخشــی (صفــر تــا شــش) مــورد پرســش قــرار میدهــد.
بنابرایــن نمــرات ایــن مقیــاس بیــن صفــر تــا  60متغیــر اســت و
مبیــن احســاس خودكارآمــدی باالتــر در مواجهــه
نمــرات باالتــر ّ
بــا درد مزمــن خواهــد بــود .نســخه فارســی ایــن پرسشــنامه
در جمعیــت ایرانــی مبتــا بــه درد مزمــن ،دارای پایایــی قابــل
قبولــی اســت؛ همچنیــن اعتبــار ســازه نســخه فارســی آن در

نمون ـهای متشــكل از  169بیمــار مبتــا بــه درد مزمــن مــورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت .ایــن مطالعــات ،نشــانگر اعتبــار و
پایایــی مطلــوب نســخه فارســی آن اســت .بــه عــاوه نتایــج
تحلیــل عامــل تاییــدی حاكــی از ایــن اســت كــه پرسشــنامه
خودكارآمــدی درد از یــك عامــل ،اشــباع اســت (.)35
یافتهها
جهــت بررســی گروههــای مــورد مطالعــه از روش رگرســیون گام
بــه گام اســتفاده شــد .بــرای تحلیــل دادههــای پژوهــش از نــرم
افــزار  SPSS-24اســتفاده شــد .متغیرهــای پژوهش ،ســبکهای
دلبســتگی بــه عنــوان متغیــر پیشبیــن و خودکارآمــدی
و پذیــرش درد مزمــن بــه عنــوان متغیــر مــاک بــود .نتایــج
توصیفــی و اســتنباطی حاصــل از پژوهــش در جــداول زیــر
ارائــه شــده اســت .در جــدول شــماره  ،1مؤلفههــای توصیفــی
میانگیــن و انحــراف اســتاندارد و ضرایــب همبســتگی پیرســون
بیــن متغیرهــای پژوهــش مربــوط بــه ســبکهای دلبســتگی،
خودکارآمــدی و پذیــرش درد ارائــه شــده اســت.

جــدول  .1مؤلفههای توصیفی ســبکهای دلبســتگی ،خودکارآمدی و پذیرش درد و ضرایب همبســتگی پیرســون بیــن متغیرهای پژوهش
مرد

متغیر

کل

زن
1

M

SD

M

SD

M

SD

1

14/02

4/08

14/93

4/95

14/58

4/64

2

16

4/57

13/18

5/99

14/26

-0/73** 5/64

3

14/60

4/34

13/51

6/39

13/93

5/70

4

76/89

16/11

80/70

16/99

79/24

0/58** 16/70

5

33/50

14/50

34/72

16/۶۵

34/25

۰/63** 15/81

2

3

5

4
1

**-0/54

۱
**۰/59

1

**-۰/45** -۰/54
**-۰/46** -۰/52

1
**۰/79

1

**ضرایب در سطح  p>۰/۰۱معنادار هستند.
* ضرایب در سطح  p>۰/۰۵معنادار هستند.
:1دلبستگی ایمن؛  :2دلبستگی اجتنابی؛  :3دلبستگی دوسوگرا؛  :4پذیرش درد ؛  :5خودکارآمدی درد
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درجــهای روبــروی هــر عبــارت عالمــت بزنــد .بررســیهای
متعــدد نشــان داده انــد کــه ایــن پرسشــنامه از همســانی درونــی
مناســبی برخــوردار اســت ( 0/78تــا .)22( )α= 0/91
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60

منیژه فیروزی و همکاران

ایمــن در شــرکت کننــدگان پژوهــش نســبت بــه ســبکهای

روش رگرســیون چنــد متغیــره گام بــه گام اســتفاده شــده اســت .در

اجتنابــی و دوســوگرا نمــره باالتــری را نشــان داده اســت .در زنــان

جــدول  ،2ضرایــب اســتاندارد و غیــر اســتاندارد تحلیل رگرســیون گام

ســبک دلبســتگی ایمــن نمــره باالتــری را نســبت بــه مــردان بــه

بــه گام بــرای پیشبینــی خودکارآمــدی درد بــر اســاس ســبکهای

خــود اختصــاص داده اســت .در حالــی کــه ســبکهای اجتنابــی و

دلبســتگی ارائــه شــده اســت .در جــدول زیــر:

دوســوگرا در مــردان باالتــر گــزارش شــده اســت .نتیجــه جالــب توجــه

ضریــب  Bشــیب رگرســیون اســت و تغییــرات مطلــق متغیــر وابســته

ایــن اســت کــه پذیــرش درد و خودکارآمــدی درد در زنــان ،میانگیــن

را بــه ازای تغییــر در متغیــر مســتقل نشــان میدهــد.

باالتــری دارد .همچنیــن همبســتگی معنــی داری بیــن ســبکهای

 SEنشان دهنده فاصله اطمینان  95درصد است.

دلبســتگی بــا خودکارآمــدی و پذیــرش درد وجــود دارد .بــا توجــه بــه

ضریــب بتــا ( )βضریــب اســتاندارد شــده رگرســیونی اســت .ایــن

جــدول  ،1همبســتگی دلبســتگی ایمــن بــا خودکارآمــدی و پذیــرش

ضریــب بــرای بیــان شــدت رابطــه بیــن متغیرهــای ســتقل و وابســته

درد ،مثبــت و معنــادار و همبســتگی دلبســتگی ناایمــن اجتنابــی و

اســتفاده میشــود.

دوســوگرا بــا خودکارآمــدی و پذیــرش درد ،منفــی و معنــادار اســت.

پیــش از توصیــف جــدول ،الزم بــه ذکــر اســت کــه دلبســتگی اجتنابی

پذیــرش و خودکارآمــدی نیــز کــه هــر دو ابعــادی از ســازگاری بــا درد

و جنســیت نتوانســتند خودکارآمــدی و پذیــرش درد را پیشبینــی

مزمــن هســتند ،همبســتگی مثبــت و باالیــی دارنــد .بــرای پیشبینــی

کنــد و بــه همیــن دلیــل گــزارش نشــدند.

جدول  .2ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیشبینی خودکارآمدی درد بر اساس سبکهای دلبستگی
مدل

B

SE

β

T

P

سبک دلبستگی ایمن

1/838

0/285

0/540

6/439

0/0001

سبک دلبستگی دوسوگرا

-0/471

0/233

-0/170

-2/025

0/045

بــا توجــه بــه معنــادار بــودن ضرایــب  βکــه در جــدول مشــاهده

دلبســتگی آنهــا ایمــن بــود ،بــا ضریــب اطمینــان بــاال و در ســطح

میشــود ،بــر اســاس یافتههــا میتــوان بیــان کــرد کــه بــه ازای

 0/0001در مدیریــت درد خــودکار آمدتــر بودنــد.

یــک واحــد تغییــر در ســبک دلبســتگی ایمــن و ســبک دلبســتگی

افــرادی کــه دلبســتگی دوســوگرا داشــتند ،در ســطح  0/05در

دوســوگرا ،خودکارآمــدی درد بــه ترتیــب  0/540و  -0/170واحــد

خودکارآمــدی بــرای مدیریــت درد ناکارآمــد بودنــد .در جــدول ،3

تغییــر میکننــد .بــر ایــن اســاس ،میتــوان گفــت ســبک دلبســتگی

ضرایــب اســتاندارد و غیــر اســتاندارد تحلیــل رگرســیون گام بــه گام

ایمــن و ســبک دلبســتگی دوســوگرا در یــک مــدل معنــادار قــادر بــه

بــرای پیشبینــی پذیــرش درد بــر اســاس ســبکهای دلبســتگی

پیشبینــی خودکارآمــدی درد در افــراد هســتند .افــرادی کــه ســبک

ارائــه شــده اســت.

جدول  .3ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیشبینی پذیرش درد بر اساس سبکهای دلبستگی
مدل

B

SE

β

T

P

سبک دلبستگی ایمن

1/712

0/314

0/476

5/448

0/0001

سبک دلبستگی دوسوگرا

-0/586

0/256

-0/200

-2/288

0/024
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همانطــور کــه مشــاهده میشــود میانگیــن ســبک دلبســتگی

متغیرهــای مــاک در پژوهــش بــر اســاس ســبکهای دلبســتگی ،از

اثرپیشبینیکنندگیسبکهایدلبستگیبرخودکارآمدی...
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میشــود ،بــر اســاس یافتــه هــا میتــوان بیــان کــرد کــه بــه ازای

پرتنشــی را تجربــه میکننــد؛ زیــرا الگــوی رفتــاری آنهــا خشــم

یــک واحــد تغییــر در ســبک دلبســتگی ایمــن و ســبک دلبســتگی

و در عیــن حــال چســبندگی بــه دیگــران اســت .افــراد دوســوگرا،

دوســوگرا ،پذیــرش درد بــه ترتیــب  0/476و  -0/200واحــد تغییــر

خودپنــداره ضعیــف و ارتباطــات آشــفته داشــته و یــک عشــق

میکننــد .بــر ایــن اســاس ،میتــوان گفــت ســبک دلبســتگی

وسواســی همــراه بــا افــکار منفــی دارنــد و در ایــن افــکار و احساســات

ایمــن و ســبک دلبســتگی دوســوگرا در یــک مــدل معنــادار قــادر

منفــی غوطــه ور میشــوند و در نتیجــه فاقــد مهارتهایــی بــرای

بــه پیشبینــی پذیــرش درد در افــراد هســتند .افــرادی کــه ســبک

مقابلــه بــا حــوادث هســتند .در حالــی کــه افــراد دلبســته اجتنابــی

دلبســتگی آنهــا ایمــن بــود ،بــا ضریــب اطمینــان بــاال و در ســطح

معمــوالً بــرای پرهیــز از تنــش از نزدیــک شــدن بــه دیگــران اجتنــاب

 0/0001درد خــود را پذیرفتــه بودنــد و در کنــار درد بــه زندگــی

میکننــد ،ارتباطــات کمــی دارنــد و اصــ ً
ا وارد رابطــه نمیشــوند،

روزمــره خــود میپرداختنــد .افــرادی کــه دلبســتگی دوســوگرا

فاصلــه میگیرنــد و درگیــری فکــری در روابــط نیســت و کمتــر

داشــتند ،در ســطح  0/05در پذیــرش درد خــود ناتــوان بودنــد.

درگیــر فرآینــد آشــفته میشــوند .طبــق نظریــه بالبــی  ،افــراد بــا
()15

دلبســتگی ناایمــن اجتنابــی كــه الگوهــای دلبستگیشــان بــر اســاس
بحث و نتیجه گیری

راهبردهــای گوشـهگیری و فاصلــه گرفتــن گســترش یافتــه اســت ،بــه

هــدف پژوهــش حاضــر ،پیشبینــی خودکارآمــدی و پذیــرش درد

ایــن نتیجــه میرســند كــه منبــع اتكایــی وجــود نــدارد كــه بتواننــد

بــا توجــه بــه انــواع ســبکهای دلبســتگی در بیمــاران دارای درد

بــه آن اعتمــاد كننــد و وابســته باشــند و در نتیجــه تعــارض بیشــتری

مزمــن بــود .یافتههــا نشــان داد کــه بیــن ســبکهای دلبســتگی

را تجربــه میكننــد و در ایــن تقابــل ،احساســی از خودبســندگی را

بــا خودکارآمــدی و پذیــرش درد ،رابطــه معنــاداری وجــود دارد.

بــه وســیله طفــره رفتــن از رابطــه پــرورش میدهنــد .ایــن افــراد از

نتایــج رگرســیون گام بــه گام نیــز نشــان داد کــه تنهــا ســبک

حمایــت دیگــران ناامیــد شــده انــد بــه همیــن دلیــل خودکارآمــدی

دلبســتگی ایمــن و دوســوگرا میتواننــد خودکارآمــدی و پذیــرش

و پذیــرش درد آنهــا وابســته بــه ارتباطشــان بــا دیگــران قــرار نــدارد و

درد را پیشبینــی کننــد؛ امــا ســبک دلبســتگی اجتنابــی قــادر بــه

احتمــاال بــه عوامــل دیگــری مرتبــط اســت.

پیشبینــی متغیرهــای مــاک در ایــن پژوهــش نبــود .ایــن یافتههــا

بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش ،ســبکهای دلبســتگی بــر

همســو بــا نتایــج پژوهشهــای پیشــین اســت( 37 ،36و .)38

تالشهــای مقابلــهای و فعالیتهــای کمــک جویانــهای کــه افــراد

در تبییــن ایــن یافتههــا میتــوان گفــت کــه بحــث ارتباطــات بیــن

بــرای مقابلــه بــا درد اتخــاذ میکننــد ،تأثیــر میگــذارد و تفــاوت در

فــردی ،محــور اصلــی یافتههــای پژوهــش حاضــر اســت .ســبک

مقابلــه و کمــک جویــی ،منجــر بــه تفاوتهایــی در دورههــای تحولــی

دلبســتگی نشــان میدهــد کــه کیفیــت ارتبــاط فــرد بــا دیگــران

درد مزمــن میشــود .قابلیــت یــک فــرد بــرای اینکــه بتوانــد مــورد

چگونــه اســت .افــرادی کــه دلبســتگی ایمــن دارنــد ،بــا توجــه بــه

تســلی قــرار گیــرد ،بــه طــور مســتقیم بــا احســاس ناایمنــی ،تعلــق و

تجربههــای گذشــته از روابــط ،طرحوارههایــی را شــکل داده انــد کــه

دلبســتگی وی مرتبــط اســت .هــر چــه فــرد در احســاس تعلــق خــود،

دیگــران حمایتکننــده هســتند و بــرای جلــب حمایــت آنهــا الزم

ناایمنتــر باشــد کمتــر مــورد تســلی قــرار میگیــرد و در نتیجــه

نیســت تالشهــای افراطــی انجــام شــود .آنهــا بــه دیگــران اعتمــاد

بیشــتر نســبت بــه درد مزمــن ،آســیبپذیر میشــود .بیمــاری بــه

داشــته و بــه روابــط ،خــوش بیــن هســتند .امــا افــراد دلبســته ناایمــن

عنــوان یــک عامــل اســترس ،فعالکننــده ســبک دلبســتگی ویــژه

دوســوگرا ،تجربههــای ناخوشــایندی از تــرک شــدن و طــرد شــدن

فــرد و متعاقب ـاً الگوهــای شــناختی -رفتــاری -هیجانــی مرتبــط بــا

دارنــد .آنهــا بــرای ایــن کــه افــراد مهــم زندگــی شــان را در کنــار

آن ســبک دلبســتگی اســت و ایــن الگوهــا خــود تعییــن کننــده

خــود نگــه دارنــد همــه تــاش خــود را بــه کار میگیرنــد .آنهــا تصــور

نحــوه تعامــل فــرد بــا بیمــاری اســت .بــر ایــن اســاس ،پژوهشهــا

میکننــد کــه الیــق حمایــت نیســتند و بــرای جلــب حمایــت افــراد

روی بیمــاران ارجــاع شــده بــه مراکــز ســامت ،حاکــی از تأثیــر ابعــاد
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منیژه فیروزی و همکاران

ســامت و بیمــاری آنهــا بــوده اســت( 39و  .)40از ســوی دیگــر بیمــاری

فــردی بــی کفایــت دارنــد ،رفتــار و عملکــرد آنهــا در رویارویــی بــا

نیــز بــه ویــژه در شــرایط مزمــن ،بــه عنــوان یــک عامــل تهدیدکننــده

درد میتوانــد ناکارآمــد باشــد و خودکارآمــدی کمتــری را تجربــه

حیــات ،شــناختها ،رفتارهــا و هیجانهــای خاصــی را در سیســتم

میکننــد.

تعاملــی و الگــوی دلبســتگی بــه همــراه دارد ( .)41احتمــال دیگــری نیــز

از طــرف دیگــر ،افــراد ایمــن چــون بیشــتر درگیــر رابطــه هســتند و

قابــل تصــور اســت .شــاید درد زبانــی بــرای بیــان ناامنــی و درخواســت

در پــردازش اطالعــات ،نگــرش خــوش بینان ـهای اتخــاذ میکننــد ،در

کمــک باشــد .افــراد دو ســو گــرا همزمــان هــم خشــم و هــم میــل

نتیجــه نســبت بــه تغییــر عقایدشــان انعطافپذیرترنــد و پذیــرش درد

بــه تقاضــای حمایــت از ســوی نــگاره دلبســتگی را تجربــه میکننــد.

باالتــری دارنــد .آنهــا بیشــتر از راهبردهــای حــل مســئله اســتفاده

درد هــر دوی ایــن امکانــات را در اختیــار آنهــا قــرار میدهــد .آنهــا

میکننــد .دلبســتگی و عملکــرد خانــواده ،نقــش جداییناپذیــری در

بــه کمــک درد ،میتواننــد خشــم خــود را منفعالنــه نشــان دهنــد و

کمــک بــه فــرد بــرای برخــورد بــا چالشهــا دارد .همچنیــن بخــش

همزمــان ترحــم و توجــه دیگــران ،بــه خصــوص نــگاره دلبســتگی را به

قابــل توجهــی از نمونــه ایرانــی را افــراد خانـهداری تشــکیل میدهنــد

ســمت خــود جلــب کننــد .از آنجــا کــه درد ممکــن اســت ابــزاری برای

کــه بــه دلیــل مســئولیت خانوادگــی و مســائل فرهنگــی بایــد

فــرد دوســو گــرا باشــد ،او تالشــی بــرای خــود کارآمــدی و پذیــرش

علیرغــم درد ،بــه کار و فعالیــت معمولــی خــود ادامــه دهنــد و بــه

درد نمیکنــد.

تبــع ،پذیــرش درد باالتــری داشــته باشــند .ولــی در افــراد ناایمــن ،نوع

در ارتبــاط بــا پیشبینــی خودکارآمــدی درد بــر اســاس ســبک

طرحوارههــای ناســازگار اولیــه و الگوهــای فعــال درونــی ،ایــن افــراد

دلبســتگی ایمــن میتــوان چنیــن تبییــن کــرد کــه افــراد ایمــن،

را مســتعد خطاهــای شــناختی و پذیــرش کمتــر درد میکنــد .آنهــا

دردشــان را کمتــر آسیبرســان و خودشــان را بــرای روبــرو شــدن

در پــردازش هرگونــه اطالعاتــی کــه نســبت بــه عقایدشــان متناقــض

بــا درد ،توانمندتــر ارزیابــی میکننــد .همچنیــن افــراد ایمــن

اســت ،غیرمنعطــف هســتند و در برخــورد بــا مشــکالت و عوامــل

بــه احتمــال قویتــری از ســطح عملکــرد باالتــری برخوردارنــد،

اســترس زا مثــل بیماریهــا یــا درد ،بیشــتر اجتنــاب میکننــد

آشــفتگیهای روان شــناختی کمتــری را تجربــه میکننــد و بــه

و کمتــر بــه تعامــات بــا والدیــن و اطرافیــان اعتمــاد میکننــد.

گون ـهای مؤثــر بــا درد خــود روبــرو میشــوند .الگــوی فعــال درونــی

همچنیــن ایــن افــراد ،درگیــر نشــخوارهای منفــی هســتند کــه ســبب

مبنــی بــر ارزشــمندی در افــراد ایمــن شــکل میگیــرد کــه ســبب

فعــال کــردن شــناختهای منفــی در حافظــه و گوشــهگیری از

خودکارآمــدی باالتــر در آنهــا میشــود و ثابــت شــده تولیــد مــواد

روابــط بیــن فــردی و عــدم پذیــرش درد میشــود.

شــبه افیونــی درون زاد در ایــن افــراد ،ســبب افزایــش تحمــل درد
و کاهــش شــدت درد میشــود .فــرد ایمــن از نقــش حمایتگــری

نتیجه گیری

اطرافیانــش مطمئــن اســت پــس بــا دریافــت نشــانههای حمایــت از

در ایــن پژوهــش ،ســبکهای دلبســتگی ایمــن و دوســوگرا توانســت

ســوی آنهــا بیشــتر متمرکــز بــر حــل مســاله میشــوند .بــه خودشــان

خودکارآمــدی و پذیــرش درد را در بیمــاران درد مزمــن پیشبینــی

اتــکا دارنــد و وقتــی میبیننــد درد بهبــود پیــدا نکــرد ،بــرای کنــار

کنــد .ایــن موضــوع بــرای سیاســتگذاران ســامت و متخصصــان

آمــدن بــا آن و بازگشــت بــه زندگــی عــادی تــاش میکننــد.

درد میتوانــد ســودمند باشــد .مطالعــات مختلــف نشــان داده انــد

امــا دلبســتگی ناایمــن ،عامــل خطــر در ابتــا بــه درد مزمــن شــناخته

کــه ســاالنه هزینههــای هنگفتــی بابــت درمــان و کنتــرل درد افــراد

شــده و بــا احســاس تهدیــد بیشــتر ،برداشــت منفــی بیشــتر از در

مبتــا بــه دردهــای مزمــن چــه توســط خــود افــراد و چــه توســط

دســترس بــودن اطرافیــان و خودکارآمــدی درد پایینتــر در ارتبــاط

شــرکتهای بیمــه پرداخــت میشــود و در ایــن خصــوص بــا کاهــش

اســت .افــراد ناایمــن ،شــدت درد بیشــتری نشــان میدهنــد و در

نیــروی انســانی کارآمــد (بــه خاطــر بازنشســتگی زودهنــگام) رو بــه رو

نتیجــه ســطوح پایینتــری از خودکارآمــدی بــرای کنتــرل درد دارنــد

هســتیم .از ایــن رو توجــه بــه راهکارهایــی کــه بتوانــد عوامــل کلیــدی

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران
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هیجانــی ،شــناختی و رفتــاری الگــوی دلبســتگی افــراد بــر وضعیــت

و بــه دلیــل احســاس ناتوانــی و تصویــر منفــی کــه از خــود بــه عنــوان
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ســازگار شــوند ،بســیار مفیــد خواهــد بــود .بــه جــای ایــن کــه داروهــا

اســت كــه بــا ایــن روش نمیتــوان جهــت رابطههــا را بــه صــورت

بــرای تســکین درد افزایــش یابنــد ،بــا درمــان دلبســتگی میتــوان

مســتدل تعییــن نمــود .همچنیــن ایــن طــرح پژوهشــی یــک طــرح

خودکارآمــدی و پذیــرش را افزایــش داد.

همبســتگی اســت و در نتیجــه ضرایــب همبســتگی و رگرســیون بــه
دســت آمــده در ایــن پژوهــش را نبایــد بــه مثابــه شــواهدی بــر روابــط

محدودیتها و پیشنهادات

علــت و معلولــی بیــن متغیرهــای پژوهــش شــده تلقــی کــرد .پذیــرش

نمونهگیــری پژوهــش حاضــر محــدود بــوده و ایــن امــر ممکــن

درد مزمــن از عوامــل مهــم و مؤثــر بــر میــزان شــدت درد ادراك

اســت بــه تعمیمپذیــری یافتههــا لطمــه وارد ســازد .خودگزارشــی

شــده در بیمــاران درد مزمــن اســت .بنابرایــن جهــت بــه حداقــل

بــودن ابزارهــای مــورد اســتفاده ،مهمتریــن محدودیــت پژوهــش

رســاندن شــدت درد ،میتــوان اســتفاده از روشهــای درمانــی را كــه

حاضــر میباشــد .بنابرایــن ممكــن اســت متغیرهایــی از قبیــل ســبك

بــر افزایــش میــزان پذیــرش درد مزمــن تمركــز دارنــد ،پیشــنهاد كرد.

پاســخگویی ،انگیزههــای بیرونــی و حالــت روان شــناختی بیمــار در
لحظــه جم ـعآوری دادههــا اثــرات بالقــوهای بــر پاســخ آنهــا بگــذارد

تقدیر و تشکر

و پیشــنهاد میشــود در مطالعــات آینــده از ابزارهــای عینیتــری

از مســئولین محتــرم کلینیــک تخصصــی درد بیمارســتان اختــر

کــه ســوگیری کمتــری در رابطــه بــا نظــر آزمودنــی دارنــد ماننــد

تهــران ،بــه دلیــل فراهــم نمــودن امــکان فعالیــت پژوهشــگر و نیــز

مشــاهده مســتقیم رفتــار بیمــار اســتفاده گــردد .همچنیــن در ایــن

تمامــی بیمــاران عزیــزی کــه در پژوهــش حاضــر شــرکت کردنــد،

پژوهــش ،نســبت جنســیتی رعایــت نشــده اســت کــه بهتــر اســت

صمیمانــه قدردانــی میشــود.

در پژوهشهــای بعــدی در نظــر گرفتــه شــود .محدودیــت دیگــر ایــن
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ماننــد مشــکالت دلبســتگی را هــدف بگیــرد ،تــا بیمــاران بــا درد خــود

مطالعــه ،تكیــه بــر اطالعــات جمـعآوری شــده در یــك مقطــع زمانــی
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Abstract
Aim and Background: Differences in attachment styles have been linked to cognitive variables in patients
with chronic pain, but mechanisms through which attachment styles might impact cognitive factors are unclear.
The aim of the present study was to examine the effect of predicting attachment styles on pain self-efficacy and
acceptance in patients with chronic pain.
Materials and Methods: In a descriptive-correlational study, convenience sampling was used to select 120
chronic pain patients from pain clinic of Akhtar hospital in Tehran, Iran during three months. The participants
completed a demographic questionnaire, Adult Attachment Inventory, Pain Self-Efficacy Questionnaire and
Chronic Pain Acceptance Questionnaire. Data was analyzed using Pearson’s correlation and step by step
regression models.
Findings: The correlations between attachment styles & depending variables in this study were significant
(P<0.01). Based on the results of regression analysis, secure and ambivalent attachment styles were able to
predict pain self-efficacy and acceptance in patients with chronic pain.
Conclusion: According to the results of the present study, it can be concluded that secure and ambivalent
attachment styles can predict pain self-efficacy and acceptance. Considering these variables may be important in
the processes of prevention, diagnosis and treatment reparation of attachment, as well as promoting mental health
in patients with chronic pain.
Keywords: chronic pain, acceptance, pain self-efficacy,attachment disorder, adjustment
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