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چکیده
زمینــه و هــدف :هــدف پژوهــش حاضــر ،پیشبینــی ارتقــاء کیفیــت زندگــی در زنــان مبتــا بــه بیمــاری فیبرومیالژیــا بــر اســاس ابــراز هیجــان و
هــوش معنــوی بــا واســطهگری پذیــرش درد بــه صــورت یــک مــدل بــود.
مــواد و روشهــا :پژوهــش حاضــر توصیفــی از نــوع همبســتگی اســت .از روش نمونهگیــری در دســترس ،بــرای انتخــاب  300بیمــار زن مبتــا بــه
فیبرومیالژیــا ،از جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل زنــان مبتــا بــه بیمــاری فیبرومیالژیــا مراجعــه کننــده بــه مطبهــای خصوصی شــهر شــیراز اســتفاده
شــد .ابزارهــای پژوهــش شــامل پرسشــنامه کیفیــت زندگــی ،پرسشــنامه پذیــرش  AMOSدرد مزمــن ،پرسشــنامه ابرازگــری هیجان و مقیــاس هوش
معنــوی کینــگ بودنــد .دادههــا بــا کمــک نــرم افــزار و بــا روش مدلیابــی معــادالت ســاختاری تحلیــل شــد.
یافتههــا :نتایــج تاثیــر متغیــر ابــراز هیجــان بــر پذیــرش درد ،ابــراز هیجــان بــر ارتقــاء کیفیــت زندگــی ،هــوش معنــوی بــر ارتقــاء کیفیــت زندگــی
و پذیــرش درد بــر ارتقــاء کیفیــت زندگــی را مــورد تاییــد قــرار داد .امــا تاثیــر متغیــر هــوش معنــوی بــر پذیــرش مــورد تاییــد قــرار نگرفــت.
نتیجــه گیــری :ابــراز هیجــان ،هــوش معنــوی و پذیــرش درد بــر ارتقــاء کیفیــت زندگــی زنــان مبتــا بــه فیبرومیالژیــا نقــش دارد و لــزوم توجــه بــه
درمانهایــی بــر اســاس ایــن متغیرحائــز اهمیــت اســت.
واژههای کلیدی :کیفیت زندگی ،ابراز هیجان ،هوش معنوی ،پذیرش درد ،فیبرومیالژیا

مقدمه
بســیاری از بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن در انجــام
فعالیتهــای معمــول خــود درجــات مختلفــی از ناتوانــی را
تجربــه میکننــد .اگــر چــه علــل احتمــال تفــاوت در شــدت
ناتوانــی همــراه بــا دردمزمــن مــورد وارس ـیهای علمــی قــرار

گرفتــه اســت ،هنــوز شناســایی عوامــل تبیینکننــده ایــن
تفاوتهــا نیازمنــد بررسـیهای بیشــتری اســت( .)1فیبرومیالژیــا
بــه عنــوان یــک ســندرم مزمــن ،دردنــاک و غیــر التهابــی
شــناخته شــده اســت کــه روی سیســتم عضالنــی -اســکلتی اثــر
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مدل پیشبینی ارتقاء کیفیت زندگی بر اساس ابراز هیجان و هوش معنوی با

مدل پیشبینی ارتقاء کیفیت زندگی بر اساس ابراز هیجان ...

بیمــاران مبتــا بــه فیبرومیالــژی براســاس معیارهــای
طبقهبنــدی کالــج روماتولــوژی آمریــکا جهــت تشــخیص
فیبرومیالــژی ،درد در بیشــتر اوقــات شــبانه روز و طــی حداقــل
3مــاه بایــد وجــود داشــته باشــد .درد از نظــر بالینــی از طریــق
معاینــۀ نقــاط حســاس بــه لمــس مشــخص میشــود .دردنــاک
بــودن  11نقطــه از  18نقطــۀ خــاص کــه بــا معاینــه پزشــک
مشــخص میشــود ،بــرای تشــخیص الزم اســت .بیمــاران ،درد
ماهیچههــا و بافتهــا را بــه صورتهــای مختلفــی از قبیــل
درد مبهــم ،درد ضربانــدار ،دردی ماننــد درد زخــم ،گزگــز ،بــی
حســی ،ســوزش و ســوزن ســوزن شــدن شــرح میدهنــد(.)9
درد مزمــن یکــی از مهمتریــن عالئــم بیمــاری فیبرومیالــژی
اســت کــه روی زندگــی فــردی ،خانوادگــی و شــغلی ایــن
بیمــاران تاثیــر جــدی دارد .وجــود عالئــم افســردگی و دیگــر
مشــکالت روان شــناختی نیــز بــا افزایــش شــدت درد و کاهــش
کیفیــت زندگــی در ایــن بیمــاران همــراه اســت(.)10
ســازمان بهداشــت جهانــی در ســال  2000مفهــوم کیفیــت
زندگــی را بــه ایــن صــورت تعریــف کــرده اســت؛ کیفیــت
زندگــی ،درک افــراد از موقعیــت خــود در زندگــی از نظــر
فرهنــگ ،سیســتم ارزشــیای کــه در آن زندگــی میکننــد،
اهــداف ،انتظــارات ،اســتانداردها و الویتهایشــان اســت .پــس
موضوعــی کامـ ً
ا ذهنــی بــوده و توســط دیگــران قابــل مشــاهده

نیســت و بــر درک افــراد از جنبههــای مختلــف زندگــی اســتوار
اســت( .)11زمانــی کــه فــردی در زندگــی راضــی و خوشــحال
اســت و ازبیمــار بــودن خــود احســاس نارضایتــی نــدارد ،انــرژی
بیشــتری بــرای مراقبــت از خــود داشــته و زمانــی کــه فــرد،
خــود مراقبتــی خوبــی داشــته باشــد ،روز بــه روز احســاس
بهتــری خواهــد داشــت و ســالم تــر باقــی خواهــد مانــد .از ایــن
رو ،کیفیــت زندگــی بهتــری نیــز خواهــد داشــت وایــن چرخــه
مثبــت خــود تقویتکننــده ،همچنــان ادامــه مییابــد(.)12
درد و ناتوانــی فیزیکــی ناشــی از فیبرومیالــژی باعــث اختــال
درفعالیتهــای شــخصی و تفریحــی و نیــز اختــال در کارکــرد
شــغلی افــراد میشــود و ایــن اختــال ســبب افــت کیفیــت
زندگــی ایــن افــراد میشــود( .)13در مطالع ـهای کــه در ترکیــه
در ســال  2007صــورت گرفــت ،مشــاهده شــد کــه کیفیــت
زندگــی در بیمــاری فیبرومیالــژی بــا توجــه بــه ســن پاییــن
بیمــاران نســبت بــه بیماریهــای دیگــر از قبیــل اســتئوآرتریت
و اســتئوپوروزیس بدتــر بــود در مطالعـهای کــه در ســال 2008
انجــام شــد ،کیفیــت زندگــی در بیمــاران آرتریــت رومانوئیــد
و فیبرومیالــژی مقایســه شــد و مشــاهده شــد کــه از نظــر
ســامت روحــی ،در بیمــاران فیبرومیالــژی اختــال بیشــتری
نســبت بــه آرتریــت روماتوئیــد وجــود دارد و در دو بیمــاری
بــه یــک نســبت کیفیــت زندگــی کاهــش دارد( .)14در ســالهای
اخیــر ،تــاش در جهــت شناســایی مکانیزمهــای ســازگارانهای
بــوده تــا افــراد مبتــا بــه درد مزمــن بتواننــد از طریــق آنهــا
ســامت روانشــناختی و توانایــی کارکــردی خــود را حفــظ
کننــد( .)15یکــی از ایــن عوامــل مثبــت ،پذیــرش اســت .پذیــرش
یــک مؤلفــه روانشــناختی انعطافپذیــری اســت کــه بــه
عنــوان تمایــل آگاهانــه در تمــاس مســتقیم بــا تجربــه مانــدن،
توصیــف میشــود( .)16در همیــن زمینــه ،مطالعــات متعــددی
از نقــش پذیــرش درد در كاركــرد روزانــه افــراد مبتــا بــه
دردهــای مزمــن ،حمایــت میكننــد .بــه صورتیکــه ،پذیــرش
درد بــا تجربــه درد ،مشــكالت روان شــناختی و ناتواناییهــای
جســمانی كمتــر و بهزیســتی روان شــناختی بیشــتر ارتبــاط
دارد( )17در پژوهشــی کــه توســط الســون و همــکاران( )18بــا
هــدف بررســی درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد در مبتالیان
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میگــذارد( .)2فیبرومیالژیــا شــرایطی بــا درد مزمــن و منتشــر
و همــراه بــا چندیــن نشــانه شــامل خســتگی ،اختــال خــواب،
بــد عملکــردی شــناختی و اختــاالت خلــق و خــو میباشــد(.)3
شــدت درد و ســختی در صبــح بیشــتر اســت و عواملــی مثل آب
و هــوای ســرد و مرطــوب ،خســتگی فکــری و فیزیکــی ،فعالیــت
زیــاد ،فعالیــت فیزیکــی خیلــی کــم ،اســترس و اضطــراب
ســبب تشــدید درد میشــوند( .)5-4شــیوع ســندرم فیبرومیالژیــا
در زنــان ده برابــر مــردان اســت .فیبرومیالژیــا بــه عنــوان دومین
بیمــاری شــایع روماتولــوژی در نظــر گرفتــه میشــود( .)6شــیوع
ایــن بیمــاری در ایــاالت متحــده در ســال  2011نیــز حــدودا ً
 4درصــد بــرآورد شــده اســت( .)7شــیوع فیبرومیالــژی در شــهر
تهــران در زنــان  5/98درصــد و در مــردان  0/78درصــد گزارش
شــده است(.)8
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روان شــامل چنــد بعــد اســت کــه یکــی از آنهــا ســامت
هیجانــی اســت .ســامت هیجانــی بــه درک هیجانهــا و مقابلــه
بــا مســایلی کــه از زندگــی روزمــره نشــأت گرفتــه ،نیــاز دارد.
یــک فــرد دارای ســامت هیجانــی قــادر اســت احساســات خــود
را تشــخیص دهــد و بــه ســبک مناســب آنهــا را ابــراز نمایــد،
بــرای روبــرو شــدن بــا نیازهــای هیجانــی اش تــاش کنــد و
مســئول رفتــارش باشــد .افــراد توانمنــد از نظــر هیجانــی در
رویارویــی بــا هــر آنچــه آزار دهنــده اســت ،احســاسهای
خــود را تشــخیص میدهنــد ،مفاهیــم ضمنــی آن را درک
میکننــد و بــه گونــه مؤثرتــری حالتهــای هیجانــی خــود
را بــرای دیگــران بیــان میکننــد .ایــن افــراد در مقایســه بــا
افــرادی کــه مهــارت و توانایــی ابــراز مناســب هیجانهــای
خــود را ندارنــد ،در کنارآمــدن بــا تجربههــای منفــی از
موفقیــت بیشــتری برخوردارنــد و ســازگاری مناســب تــری را
در ارتبــاط بــا محیــط و دیگــران نشــان میدهنــد( .)21بــرای
نحــوه ابــراز هیجــان ســه ســبک معرفــی شــده اســت .ســبک
ابرازگــری هیجانــی کــه بــه نمایــش بیرونــی هیجــان بــدون
توجــه بــه ارزش (مثبــت یــا منفــی) یــا روش (چهــرهای ،کالمی
و حالــت بدنــی) گفتــه میشــود .ســبک کنتــرل هیجانــی
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

در پژوهشــی کــه توســط میدنــدورپ و همــکاران( )26بــا
هــدف بررســی هیجانــات و راهبردهــای هیجانــی در زنــان
مبتــا بــه فیبرومیالژیــا انجــام گرفــت ،نتایــج نشــان داد کــه
راهبردهــای اجتنــاب هیجانــی در بیمــاران بطــور زیــادی بــا
پریشــانی عاطفــی و بطــور متوســطی بــا بــا درد و خســتگی
مربــوط بودنــد در صورتــی کــه تجربــه شــدید هیجانــات بــه
درد بیشــتری در بیمارانــی کــه ناتوانــی کمــی در توصیــف
هیجانــات داشــتند ،مربــوط میشــد .بنابرایــن مداخلههایــی
بــرای کاهــش اجتنــاب هیجانــی و بــاال بــردن آگاهــی هیجانــی
و بیــان هیجــان ارزشــمند خواهــد بــود.
هــوش معنــوی از روابــط فیزیكــی و شــناختی فــرد بــا محیــط
پیرامــون خــود فراتــر رفتــه و وارد حیطــه شــهودی و متعالــی
دیــدگاه فــرد بــه زندگــی میگــردد .همیــن مســئله پاســخ بــه
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بــه فیبرومیالژیــا انجــام گرفــت ،نتایــج پیشــرفت معن ـیدار در
ناتوانــی بــه درد و بهبــود کیفیــت زندگــی در بیمــاران تحــت
درمــان را نســبت بــه گــروه کنتــرل نشــان داد .در پژوهشــی کــه
توســط کــول و همــکاران( )19بــا هــدف یــک مطالعــه آزمایشــی
بــرای دســتیابی بــه جــواب ایــن ســوال کــه ،آیــا بیمــاران
فیبرومیالژیــا از بازســازی شــناختی و پذیــرش نفــع میبرنــد؟،
ایــن نتایــج اســتخراج شــده اســت کــه هــر دو روش بازســازی
شــناختی و آمــوزش پذیــرش ،آســتانه تحمــل درد را در ایــن
بیمــاران افزایــش میدهــد .بنابرایــن زمانــی کــه بیمــاران درد
نداشــته باشــند باعــث افزایــش عملکــرد و نیــز بهبــود کیفیــت
زندگــی آنهــا میشــود.
فرایندهــای کنتــرل و ابــراز هیجــان نقــش اساســی در ســامت
روانشــناختی افــراد ایفــا میکننــد و یکــی از عوامــل زمینــه
ســاز آســیب شناســی روانــی و بیماریهــای جســمانی مطــرح
میباشــند( .)20بــه اعتقــاد ادلیــن و همــکاران ( )2000ســامت

کــه گرایــش بــه بــازداری در ابــراز پاســخهای هیجانــی
اســت .معمــوالً بــرای ایــن ســبک چهــار ســاختار مســتقل
بــه شــکلهای بــازداری هیجانــی (یــا تمایــل بــه بــازداری و
ســرکوب هیجــان تجربــه شــده) ،نشــخوار (یــا تکــرار ذهنــی
رویدادهــای هیجانــی ناراحتکننــده) ،کنتــرل پرخاشــگری و
کنتــرل خــوش خیــم (کنتــرل تکانههــای آشــفتهکننده در
طــی انجــام کار) عنــوان میشــود( .)22دوســوگرایی در ابرازگــری
هیجانــی دارای طیــف وســیعی اســت كــه از تمایــل بــه ابــراز
ولــی ناتوانــی در ابــراز ،ابــراز كــردن بــدون تمایــل واقعــی تــا
ابرازهیجــان و بعــد پشــیمان شــدن را شــامل میشــود(.)23
ســرکوب هیجانــات و عــدم ابــراز آنهــا ،باعــث افزایــش
برانگیختگــی فیزیولوژیکــی و ایجــاد عالیــم جســمانی مانند درد
مــداوم ،ضعــف و عالیــم غیرقابــل توجــه پزشــکی در افــراد مبتال
بــه فیبرومیالــژی میشــود .نتایــج مطالعــات نشــان میدهــد
هیجانــات منفــی در صورتــی منجــر بــه افزایــش درد در افــراد
میگردنــد کــه فــرد نتوانــد آنهــا را ابــراز نمایــد .هیجانــات
منفــی شــد یــد در صــورت ابــراز ،نمیتواننــد مشــکل آفریــن
باشــند و منجــر بــه ایجــاد درد نمیگردنــد .بلکــه عــدم ابــراز
آنهــا منجــر بــه بــازداری تنظیــم هیجــان ،افزایــش عواطــف
منفــی ،برانگیختگــی مزمــن ســمپاتیک و آســیب بــه سیســتم
دفاعــی شــده و در نتیجــۀ آن درد افزایــش مییابــد(.)24-25

مدل پیشبینی ارتقاء کیفیت زندگی بر اساس ابراز هیجان ...

ارتبــاط میــان معنویــت و کیفیــت زندگــی در بیمــاران مزمــن
نشــان میدهــد ایمــان بــه خــدا و حــس هدفمنــدی در
زندگــی ،بــا کیفیــت زندگــی ایــن گــروه از بیمــاران ارتبــاط
دارد( .)30در پژوهشــی کــه توســط بیچــری و همــکاران( )31بــا

هــدف تأثیــر معنویــت بــر راهبردهــای مقابلــهای و کیفیــت
زندگــی زنــان مبتــا بــه فیبرومیالژیــا انجــام گرفــت .نتایــج
نشــان داد کــه ســطح باالیــی از معنویــت باعــث بوجــود
آمــدن کاربــرد راهبردهــای مقابل ـهای مســاله مــدار و رضایــت
از زندگــی میشــود .در ایــن پژوهــش ،نشــان داده شــد کــه
ســطوح باالیــی از معنویــت باعــث کاهــش تأثیــرات منفــی
عالیــم بیمــاری بــر کیفیــت زندگــی میشــود .از آنجایــی کــه
کیفیــت زندگــی مفهــوم وســیعی اســت کــه همــه ابعــاد زندگــی
را در بــر میگیــرد واز نظــر اغلــب دانشــمندان مفهــوم کیفیــت
زندگــی دارای ابعــاد فیزیکــی ،روانــی ،اجتماعــی ،روحــی و
عالئــم مربــوط بــه بیمــاری یــا تغییــرات مربــوط بــه درمــان
میباشــد و بــا ارتقــاء هــر کــدام از ایــن ابعــاد میتــوان باعــث
بهبــود کیفیــت زندگــی ایــن بیمــاران شــد و بــا توجــه بــه مبانی
نظــری و پژوهشهــای پیشــین دربــاره روابــط میــان ایــن
متغیرهــا و لــزوم کمــک بــه ارتقــاء کیفیــت زندگــی بیمــاران
مبتــا بــه فیبرومیالژیــا از راه تبییــن صحیــح ایــن روابــط و
ناکافــی و مبهــم بــودن بررســیهای انجــام شــده ،پژوهــش
حاضــر درصــدد تدویــن و بررســی یــک مــدل پیشــنهادی بــوده
کــه بــه وســیله آن بتــوان بــا ابــراز هیجــان و هــوش معنــوی و
پذیــرش درد ،کیفیــت زندگــی را پیشبینــی کــرد.

ابراز هیجان

هوش معنوی

پذیرش درد

ارتقاء کیفیت زندگی

شکل :1-1مدل پیشنهادی نقش پذیرش درد ،ابراز هیجان و هوش معنوی در ارتقاءکیفیت زندگی زنان مبتال به فیبرومیالژیا
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،8شماره  ،4تابستان 1397
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ســؤاالتی همچــون «مــن کیســتم؟»« ،چــرا اینجــا هســتم؟» «و
چــه چیــزی مهــم اســت؟» را بــرای انســان روشــن میســازد
تــا فــرد در نهایــت بتوانــد بــا كشــف منابــع پنهــان عشــق و
لــذت كــه بــه گون ـهای نهفتــه در زندگــی آشــفته و پراســترس
روزمــره اســت ،بــه خــود و دیگــران كمــك نمایــد .افــرادی
كــه هــوش معنــوی باالیــی دارنــد ،ابعــاد زندگــی را بــر اســاس
قوانیــن طبیعــی و معنــوی بنــا میكننــد كــه همیــن باعــث
كیفیــت زندگــی مطلــوب و موفقیــت در زندگــی میگــردد(.)27
گودمــن و همــکاران( )28هــوش معنــوی را توانایــی تجربــه
شــدهای میداننــد کــه بــه افــراد امــکان دســتیابی بــه دانــش و
فهــم بیشــتر را میدهــد و زمینــه را بــرای رســیدن بــه تکامــل
و ترقــی در زندگــی فراهــم میســازد .بیمــاران مبتــا بــه
درد مزمــن در مواجهــه بــا بیمــاری خــود ،نیازهــای متفاوتــی
را تجربــه میکننــد کــه از مهمتریــن آنهــا نیازهــای معنــوی
اســت؛ ایــن بیمــاران بــر جنبههــای معنــوی خــود تکیــه کــرده
و مقابلــه معنــوی ،نیرومندتریــن راهبــردی اســت کــه آنهــا
بــرای ســازگاری بــا بیمــاری ،از آن اســتفاده میکننــد(.)29

63

64

شهرزاد حاجی محمد کاظمی و همکاران

پــس از تشــخیص پزشــک متخصــص روماتولــوژی و پــس
از احــراز شــرایط ورود بــه پژوهــش طــی بهمــن  1395تــا
شــهریور  ،1396اســتفاده شــد .در ایــن پژوهــش اطــاع دقیقــی
از جامعــه آمــاری وجــود نداشــت ،ولــی براســاس تعییــن حجــم
نمونــه در روش شناســی مدلیابــی معــادالت ســاختاری ،تعییــن
حجــم نمونــه میتوانــد بیــن  5تــا  15مشــاهده بــه ازای هــر
متغیــر پیــش بیــن ،تعییــن شــود(.)32
5Q < n < 15Q

تعــداد گویههــا (ســواالت) پرسشــنامه اســت .حداقــل حجــم
نمونــه در ایــن پژوهــش بــا وجــود  60گویــه (ســوال)Q ،
حجــم نمونــه و  300 nنفــر در نظــر گرفتــه شــد .شــیوه اجــرای
پژوهــش بــه ایــن صــورت بــود کــه کــه بعــد از صحبــت کــردن
بــا بیمــاران مبتــا بــه فیبرومیالژیــا در صــورت رضایــت آنهــا
بــرای پاســخ دادن بــه پرسشــنامهها و ارائــه توضیحــات کلــی
در خصــوص پژوهــش و لــزوم صادقانــه پاســخ دادن آزمودنیهــا
و اطمینــان بخشــی بــه آزمودنیهــا جهــت محرمانــه مانــدن
اطالعــات ،پرسشــنامهها در اختیــار آزمودنیهــا قــرار گرفــت.
مالکهــای ورود بــه مطالعــه عبــارت بودنــد از :تشــخیص
ابتــای فــرد بــه فیبرومیالژیا توســط پزشــک متخصص ،داشــتن
حداقــل ســواد راهنمایــی و داشــتن ســن بــاالی  16ســال و زیــر
 60ســال .معیارهــای خــروج از مطالعــه عبــارت بودنــد از :ابتــاء
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

AMOSافزار
ابزار سنجش
بــرای ســنجش کیفیــت زندگــی از فــرم کوتــاه شــده پرسشــنامه
کیفیــت زندگــی کــه توســط ویــر و شــربورن( )33ســاخته شــد،
اســتفاده شــد .ایــن پرسشــنامه دارای  36عبــارت اســت و 8
قلمــرو عملکــرد جســمی ،عملکــرد اجتماعــی ،ایفــای نقــش
جســمی ،ایفــای نقــش هیجانــی ،ســامت روانــی ،ســر زندگــی،
درد بدنــی و ســامت عمومــی را مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد.
گذشــته از ایــن دو ســنجش کلــی را نیــز از کارکــرد فراهــم
مـیآورد؛ نمــره کلــی مؤلفــه فیزیکــی کــه آن نیــز بعــد فیزیکــی
ســامت را مــورد ســنجش قــرار میدهــد و نمــره کلــی مؤلفــه
روانــی کــه ایــن هــم بعــد روانــی اجتماعی ســامت را ارزشــیابی
مینمایــد .نمــره آزمودنــی در هــر یــک از ایــن قلمروهــا بیــن 0
تــا  100متغیــر اســت و بــا جمــع نمــرات ســؤاالت مخصــوص
در هــر بعــد و تقســیم عــدد بدســت آمــده بــر تعــداد ســؤاالت
همــان بعــد ،نمــره آن بعــد بدســت میآیــد کــه نمــره باالتــر
بــه منزلــه کیفیــت زندگــی بهتــر اســت.
اعتبــار و پایایــی ایــن پرسشــنامه در جمعیــت ایرانــی مــورد
تاییــد قــرار گرفتــه اســت و ضریــب آلفــای کرونبــاخ پرسشــنامه
در تمامــی هشــت مقیــاس بیشــتر از مقــدار توصیــه شــده0/7
به دســت آوردنــد(.)34
ضرایــب همســانی درونــی خــرده مقیاسهــای 8گانــه آن
بیــن 0/70تــا 0/85و ضرایــب بازآزمایــی آنهــا بــا فاصلــه زمانــی
یــک هفتــه بیــن 0/43تــا 0/79گــزارش شــده اســت.
همچنیــن ایــن پرسشــنامه میتوانــد در تمــام شــاخصها،
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روش مطالعه
پژوهــش حاضــر جــزء طرحهــای توصیفــی از نــوع همبســتگی
اســت .متغیــر مســتقل ،هــوش معنــوی و ابــراز هیجــان؛ متغیــر
میانجــی ،پذیــرش درد و متغیــر وابســته شــامل ارتقــاء کیفیــت
زندگــی اســت .جامعــه آمــاری پژوهــش ،در برگیرنــده کلیــه
زنــان مبتــا بــه بیمــاری فیبرومیالژیــا مراجعهکننــده بــه
مطبهــای خصوصــی متخصصــان روماتولــوژی شــهر شــیراز
کــه واجــد مــاک شــمول ایــن مطالعــه بودنــد ،میباشــند .بــا
توجــه بــه عــدم امــکان انتخــاب بــا روشهــای نمونهگیــری
تصادفــی ،از روش نمونهگیــری در دســترس ،بــرای انتخــاب
 300بیمــار زن مبتــا بــه فیبرومیالژیــا مراجعهکننــده بــه
مطبهــای خصوصــی متخصصــان روماتولــوژی شــهر شــیراز

بــه اختــال حــاد روانپزشــکی بــه تشــخیص روانپزشــک نظیــر
اختــال شــخصیت دوقطبــی ،اختــال وسواســی -جبــری،
اســکیزوفرن بــه واســطه مصاحبــه بالینــی .هــدف اصلــی
پژوهــش ایــن بــود کــه مطالعــه شــود آیــا هــوش معنــوی و
ابــراز هیجــان بــه واســطهگری پذیــرش درد میتواننــد ارتقــاء
کیفیــت زندگــی زنــان مبتــا بــه فیبرومیالژیــا را پیشبینــی
کننــد در ایــن راســتا دادههــا بــا کمــک نــرم افــزار روش مــدل
یابــی معــادالت ســاختاری تحلیــل شــد.

مدل پیشبینی ارتقاء کیفیت زندگی بر اساس ابراز هیجان ...

یــرای ســنجش ابــراز هیجــان از پرسشــنامه ابــراز گــری هیجانی
کــه توســط کینــگ و امونــز ( )1990بــه منظــور بررســی اهمیت
نقــش ابــراز هیجــان در ســامت ،ایــن پرسشــنامه را طراحــی
كردهانــد ،اســتفاده شــد .پرسشــنامه ابرازگــری هیجانــی ســه
زیرمقیــاس و  16مــاده دارد.
ســه زیرمقیــاس آن عبارتنــد از :ابــراز هیجــان مثبــت ( 7مــاده)،
ابــراز صمیمیــت ( 5مــاده) و ابــراز هیجــان منفــی ( 4مــاده).
روش نمرهگــذاری آن بــه شــیوه لیکــرت اســت کــه بــه پاســخ
«کامــا موافــق» نمــره  5و بــه پاســخ «کامــا مخالــف» نمــره

 1تعلــق میگیــرد.
نمــره باالتــر بیانگــر ابرازگــری هیجانــی باالتــر اســت( .)39اعتبــار
ایــن پرسشــنامه بــا اســتفاده از روش همســانی درونــی و
محاســبه ضریــب آلفــای كرونبــاخ بررســی شــده و مقــدار آن
بــرای كل مقیــاس و زیرمقیاسهــای ابــراز هیجــان مثبــت،
ابــراز صمیمیــت و ابــراز هیجــان منفــی بــه ترتیــب ،0/68
 0/59 ،0/65و  0/68بــه دســت آمــده اســت.
پایایــی آن نیــز بــا اســتفاده از روش بازآزمایــی بــه ترتیــب
 0/78 ،0/81 ،0/79و  0/80محاســبه شــده اســت(.)40
بــرای ســنجش هــوش معنــوی از پرسشــنامه هــوش معنــوی
کــه توســط کینــگ در ســال  2008تدویــن شــده اســت،
اســتفاده شــد.
ایــن مقیــاس یــک ابــزار اندازهگیــری مربــوط بــه ســنجش
هــوش معنــوی بــا چهــار زیــر مقیــاس (تفکــر انتقــادی
وجــودی ،تولیــد معنــای شــخصی ،بســط حالــت هوشــیاری و
آگاهــی متعالــی) و دارای  24گویــه اســت.
مقیــاس براســاس طیــف  5گزینــهای لیکــرت بــا گزینههــای
«درمــورد مــن بســیار صــادق اســت» «چنــدان در مــورد مــن
صــادق نیســت» «کامـ ً
ا درمــورد مــن صــادق اســت» «حدودی
در مــورد مــن صــادق» تنظیــم شــده اســت.
نمــره کلــی مقیــاس ،یعنــی نمــره هــوش معنــوی میتوانــد
بیــن صفــر تــا  96باشــد .نمــره باال نشــان دهنــده میــزان باالی
هــوش معنــوی در افــراد اســت .کینــگ بــه منظــور ســنجش
پایایــی ،ایــن مقیــاس را بــا پرسشــنامههای معتبــر دیگــری
ماننــد مقیــاس خــود تفســیری فراشــخصی ،مقیــاس عرفــان،
مقیــاس دینــداری درونــی و بیرونــی مــورد مقایســه قــرار داد.
ضریــب همبســتگی آنهــا را بــه ترتیــب 0/58 ،0/63 ،0/67بــه
دســت آمــد( .)41پایایــی ایــن مقیــاس نیــز در مطالعــات کینــگ
بــا ضریــب آلفــای  0.95تاییــد شــد .در ایــران ،در مطالعــه
رقیــب و همــکاران( )42ضریــب آلفــای کرونبــاخ پرســشنامه
 0.89همچنیــن ضریــب پایایــی پرسشــنامه هــوش معنــوی از
طریــق بازآزمایــی ،در یــک نمونــه  70نفــری بــه فاصلــه زمانــی
متوســط  2هفتــه  0.67محاســبه شــد.
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افــراد ســالم را از افــراد بیمــار تفکیــک نمایــد( .)35در ایــن
پرسشــنامه ابعــاد هشــتگانه کیفیــت زندگــی بــر اســاس
مقیــاس لیکــرت ســنجیده میشــود(. )36
بــرای ســنجش پذیــرش درد از پرسشــنامه پذیــرش درد
مزمــن اســتفاده شــد .ایــن پرسشــنامه در ســال  2004توســط
مککراکــن و همــکاران( )37تهیــه شــد .ایــن پرسشــنامه از 20
مــورد تشــکیل شــده اســت.
نســخه فارســی ایــن ابــزار هماننــد نســخه اصلــی آن ،پذیــرش
درد مزمــن را در قالــب دو خــرده مقیــاس تعهــد بــه فعالیــت
(11عبــارت) و رضایــت از درد ( 9عبــارت) ارزیابــی كــرد.
پاســخدهنده بایــد پاســخ خــود را در مقیــاس لیكــرت هفــت
درجــهای روبــروی هــر عبــارت عالمــت بزنــد.
نحــوه محاســبه نمــره كل پذیــرش بدیــن صــورت اســت كــه
ابتــدا عبــارات مقیــاس تعهــد بــه فعالیــت بــر اســاس مقیــاس
لیكــرت هفــت درجــهای ،از صفــر (اصــ ً
ا) تــا ( 6همیشــه)
نمرهگــذاری شــده اســت و ســپس نمــرات حاصــل از دو خــرده
مقیــاس بــا هــم جمــع میشــوند.
در ایــن مقیــاس ،نمــره بیــن صفــر تــا  120متغیــر اســت و
نمــرات باالتــر نشــاندهنده پذیــرش بیشــتر درد خواهــد بــود.
در بررســی ویژگیهــای روان ســنجی نســخه فارســی ،ضریــب
آلفــای كرونبــاخ  0/89و ضریــب بازآزمایــی  0/71گــزارش شــد.
اعتبــار همگــرا در بررســی همبســتگی بــا خودكارامــدی درد
و اعتبــار واگــرا از طریــق محاســبه همبســتگی بــا ناتوانــی
جســمی ،افســردگی ،اضطــراب ،شــدت درد و فاجعــه آفرینــی
مــورد تأییــد قــرار گرفــت(.)38

65

66

شهرزاد حاجی محمد کاظمی و همکاران

یافتهها

شاخصهای برازندگی مدل پژوهش
ماتریــس کوواریانــس ورودی شــامل  4متغیــر مشــاهده
شــده میباشــد .پــس از آزمــون مــدل بــه وســیله نرمافــزار
 ،AMOSشــاخص بــرازش کای اســکور ( )CMINمحاســبه

پژوهــش از جملــه  NFI, RFI, IFI, TLIو  CFIاز بــرازش
مناســب مــدل حکایــت دارنــد .ایــن شــاخصها در جــدول (-1
 )2نشــان داده شــدهاند و همگــی در ســطح خــوب و نزدیــک
و یــا باالتــر از  0/9قــرار دارنــد ،همچنیــن مقــدار مطلــوب
شــاخص  RMSEAکمتــر از  0/08بــوده کــه نشــان از بــرازش
مناســب مــدل بــا دادههــای پژوهــش دارد.

شــده در جــدول ( )1-1نشــان داده شــده اســت .نتایــج بدســت
آمــده نشــان میدهنــد کــه اکثــر شــاخصهای بــرازش مــدل

جدول  :1-1شاخص کای اسکور مدل پژوهش
NPAR

کای دو /درجه آزادی

سطح معناداری

4

1/955

0/000

جدول  :2- 1شاخصهای برازش مدل پژوهش
شاخص

NFI

RFI

IFI

TLI

CFI

RMSEA

مقدار قابل قبول

باالتر از 0/9

باالتر از 0/9

باالتر از 0/9

باالتر از 0/9

باالتر از 0/9

کمتر از 0/08

مدل پژوهش

1

1

1

0/960

1

0/038

برآورد وزنهای رگرسیونی استاندارد مدل معادالت ساختاری

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 9:11 IRST on Tuesday October 23rd 2018

شكل( :)2-1مدلسازی معادالت ساختاری برای مدل پژوهش -ضرائب رگرسیون استاندارد

مدل پیشبینی ارتقاء کیفیت زندگی بر اساس ابراز هیجان ...

اســتاندارد بیــان میکنــد کــه بــه طــور مثــال یــک واحــد
انحــراف اســتاندارد تغییــر در متغیــر ابــراز هیجــان باعــث
 0/499انحــراف معیــار تغییــر در متغیــر پذیــرش میگــردد.

جدول  :3-1برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد مدل پژوهش
خطای انحراف

T-Value

استاندارد

(نسبت بحرانی)

هوش معنوی

<---

پذیرش

۰٫12

۰٫046

1٫902

0/057

هوش معنوی

<---

ارتقاء کیفیت زندگی

۰٫28

۰٫020

3٫820

***

معنادار

ابراز هیجان

<---

پذیرش

۰٫50

۰٫133

7٫847

***

معنادار

ابراز هیجان

<---

ارتقاء کیفیت زندگی

۰٫43

۰٫064

5/332

***

معنادار

پذیرش

<---

ارتقاء کیفیت زندگی

۰٫32

۰٫025

4٫727

***

معنادار

ضریب اثر

تاثیر مستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته

معناداری

نتیجه
غیرمعنادار

*** بیانگر اینست که مقدار  Pاز  0/001کمتر است

*** بیانگر اینست که مقدار  Pاز  0/001کمتر است
ضرایــب رگرســیونی آورده شــده در جــدول ( )3- 1نشــاندهنده
موثــر بــودن یــا نبــودن هــر مولفــه اســت .در ســتون اول
مقــدار ضریــب ،ســپس خطــای انحــراف اســتاندارد ،آمــاره T

و در نهایــت ســطح معنــاداری گــزارش شــده اســت .همانطــور
کــه در جــدول مشــاهده میشــود بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار
قــدر مطلــق آمــاره ( t-valueیــا نســبت بحرانــی )C.R ،تاثیــر
متغیــر اخــاق حرفــهای بــر مســئولیت اجتماعــی بیشــتر از
 1/96اســت ،بنابرایــن ایــن ضریــب اثــر در ســطح اطمینــان
 %95معنــادار بــوده (معنــاداری کمتــر از  )0/05و تاثیــر متغیــر
ابــراز هیجــان بــر پذیــرش ،ابــراز هیجــان بــر ارتقــاء کیفیــت
زندگــی ،هــوش معنــوی بــر ارتقــاء کیفیــت زندگــی و پذیــرش
بــر ارتقــاء کیفیــت زندگــی مــورد تاییــد قــرار میگیــرد .امــا
مقــدار قــدر مطلــق آمــاره ( t-valueیــا نســبت بحرانــی)C.R ،
تاثیــر متغیــر هــوش معنــوی بــر پذیــرش کمتــر از  1/96اســت،
بنابرایــن ایــن ضریــب اثــر در ســطح اطمینــان  %95معنــادار

نبــوده (معنــاداری بزرگتــر از  )0/05و تاثیــر متغیــر هــوش
معنــوی بــر پذیــرش مــورد تاییــد قــرار نمیگیــرد.
بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف پیشبینــی ارتقــاء کیفیــت زندگــی
بــر اســاس ابــراز هیجــان و هــوش معنــوی بــا واســطهگری
پذیــرش درد در زنــان مبتــا بــه بیمــاری فیبرومیالژیــا بــه
صــورت یــک مــدل انجــام گردیــد.
تجزیــه و تحلیــل دادههــای پژوهــش ،مــدل تایید شــده ،نشــانگر
تاثیــر مســتقیم هــوش معنــوی ،ابــراز هیجــان و پذیــرش درد
بــر کیفیــت زندگــی و تاثیــر ابــراز هیجــان بــه واســطه پذیــرش
درد بــر کیفیــت زندگــی اســت امــا تاثیــر متغیــر هــوش معنــوی
بــر پذیــرش مــورد تاییــد قــرار نمیگیــرد .نتایــج ایــن پژوهــش
تأثیــر هــوش معنــوی بــر کیفیــت زندگــی را نشــان داد.
در پژوهشــی کــه توســط بیچــری و همــکاران( )31بــا هــدف
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،8شماره  ،4تابستان 1397
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جــدول ( )3-1بــرآورد ضرایــب رگرســیونی اســتاندارد را نشــان
میدهــد کــه همــان بــار عاملیهایــی هســتند کــه بــر روی
مــدل بــا ضرائــب اســتاندارد نیــز نوشــته شــدهاند .ضرائــب

67

68

شهرزاد حاجی محمد کاظمی و همکاران

تجربــه درد در ســندرم فیبرومیالژیــا :نقشــی از الکســی
تایمــی و پریشــانی شــناختی انجــام گرفــت ،نتایــج حضــور
ســطوح باالیــی از درد و پریشــانی روانشــناختی در بیمــاران
مبتــا بــه فیبرومیالژیــا الکســی تایمیــک نســبت بــه بیمــاران
مبتــا بــه فیبرومیالژیــا بــدون الکســی تایمــی را نشــان داد.
در پژوهشــی کــه توســط میدنــدورپ و همــکاران( )26بــا هــدف
بررســی هیجانــات و راهبردهــای هیجانــی در زنــان مبتــا بــه
فیبرومیالژیــا انجــام گرفــت ،نتایــج نشــان داد کــه راهبردهــای
اجتنــاب هیجانــی در بیمــاران بطــور زیــادی بــا پریشــانی
عاطفــی و بطــور متوســطی بــا درد و خســتگی مربــوط بودنــد
در صورتــی کــه تجربــه شــدید هیجانــات بــه درد بیشــتری در
بیمارانــی کــه ناتوانــی کمــی در توصیــف هیجانــات داشــتند،
مربــوط میشــد .هیجانــات منفــی در صورتــی منجــر بــه
افزایــش درد در افــراد میگردنــد کــه فــرد نتوانــد آنهــا را
ابــراز نمایــد .بنابرایــن عــدم ابرازگــری هیجانــات میتوانــد بــه
کاهــش ســامت روانــی و جســمی منجــر شــود و باعــث ناتوانــی
عملکــردی شــخص میگــردد و ایــن امــر ســبب کاهــش کیفیت
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

نتیجه گیری
در مجمــوع میتــوان عنــوان نمــود کــه پذیــرش درد شــیوه
مناســبی در جــدا کــردن جنبههــای دردنــاک زندگــی از
جنبههــای غیــر دردنــاک آن اســت و میتوانــد بــه فــرد در
ســازگاری بهتــر بــا درد مزمــن و بهبــود کیفیــت زندگــی او
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تأثیــر معنویــت بــر راهبردهــای مقابلــهای و کیفیــت زندگــی
زنــان مبتــا بــه فیبرومیالژیــا انجــام گرفــت .نتایــج نشــان
داد کــه ســطح باالیــی از معنویــت باعــث بوجــود آمــدن
کاربــرد راهبردهــای مقابلــهای مســاله مــدار و رضایــت از
زندگــی میشــود .باورهــا و اعمــال مذهبــی تأثیــر مثبتــی
در پیشگیــری و بهبــود بیماریهــای جســمی و روانــی و
افزایــش کیفیــت و رضامنــدی از زندگــی دارد.
از ســوی دیگــر ،داشــتن امیــد ،ســامت جســمی و روانــی را
پیشبینــی میکنــد .افــراد امیــدوار ســالمتر و شــادترند،
دســتگاههای ایمنــی آنهــا بهتــر کار میکننــد و بــا راهبردهــای
کنارآمــدن بــا فشــارهای روانــی بهتــر کنــار میآینــد و در
نهایــت ،از رضایتمنــدی بیشــتری از زندگــی برخوردارنــد .در
ایــن پژوهــش نیــز تاثیــر هــوش معنــوی بــر ارتقــاء کیفیــت
زندگــی بیمــاران مبتــا بــه فیبرومیالژیــا نشــان داده شــد.
نتایــج دیگــر پژوهــش نشــان دهنــده تاثیــر ابــراز هیجــان بــر
کیفیــت زندگــی اســت.
()43
در پژوهشــی کــه توســط تــا و همــکاران بــا هــدف بررســی

زندگــی میشــود .در ایــن پژوهــش نیــز تاثیــر ابــراز هیجــان
بــر ارتقــاء کیفیــت زندگــی بیمــاران مبیــا بــه فیبرومیالژیــا
نشــان داده شــد .نتایــج دیگــر پژوهــش نیــز نشــاندهنده
تاثیــر پذیــرش درد بــر کیفیــت زندگــی اســت .در پژوهشــی
کــه توســط الســون و همــکاران( )18بــا هــدف بررســی درمــان
مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد در مبتالیــان بــه فیبرومیالژیــا
انجــام گرفــت ،نتایــج پیشــرفت معن ـیدار در توانایــی بــه درد
در بیمــاران تحــت درمــان را نســبت بــه گــروه کنتــرل نشــان
داد .همچنیــن پیشــرفت معنــادار ســامت ذهنــی کیفیــت
زندگــی آنهــا نیــز نشــان داده شــد .در پژوهشــی کــه توســط
ولــز و مــک کراکــن( )44بــا هــدف اثربخشــی درمــان پذیــرش
و تعهــد بــر درد مزمــن ،فاجعهســازی درد ،اضطــراب مرتبــط
بــا درد ،ناتوانــی درد ،تعــداد مراجعــات پزشــکی ،وضعیــت کلــی
ســامتی و عملکــرد جســمانی پرداختنــد .نتایــج نشــان داد کــه
پذیــرش درد و ارزشــهای فــرد بــه صــورت قابــل مالحظــهای
بــا کاهــش درد ،ناراحتــی مرتبــط بــا درد ،اضطــراب مرتبــط
بــا درد و اجتنــاب ،افســردگی ،افســردگی مربــوط بــه تداخــل
بــا عملکــرد و معلولیــت جســمی و روانــی همــراه بــود .در واقــع،
پذیــرش درد اولیــن گام در جهــت ســازگاری بــا تغییــرات ایجاد
شــده در زندگــی اســت ،بــه صورتیکــه باعــث میشــود فــرد در
محیــط زندگــی بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد و در عیــن حــال،
بــرای کنتــرل درد نیــز تــاش کنــد .بــه دنبــال پذیــرش درد،
فــرد اقدامــات غیــر مؤثــر بــرای کاهــش درد را متوقــف نمــوده
و بــه جــای آن بــر مشــارکت در فعالیتهــای ارزشــمند و
پیگیــری اهــداف مناســب شــخصی خــود تمرکــز میکنــد و در
نتیجــه ،عملکــرد روانــی و جســمی مناس ـبتری خواهدداشــت.
در ایــن پژوهــش نیــز تاثیــر پذیــرش درد بــر ارتقــاء کیفیــت
زندگــی بیمــاران مبتــا بــه فیبرومیالژیــا نشــان داده شــد.

مدل پیشبینی ارتقاء کیفیت زندگی بر اساس ابراز هیجان ...

بــه دلیــل خــاص بــودن شــرایط افــراد نمونــه ،اســتفاده از
نمونهگیــری در دســترس و جم ـعآوری دادههــا بــا اســتفاده از
پرسشــنامه و بــه صــورت خــود گزارشــی میباشــد .در همیــن
راســتا پیشــنهاد میشــود کــه در تحقیقــات آتــی ،از روش
نمونهگیــری تصادفــی اســتفاده شــود.
تقدیر و تشکر
ایــن مقالــه برگرفتــه از پایاننامــه دوره دکتــری شــهرزاد
حاجــی محمــد کاظمــی میباشــد .در پایــان الزم اســت از
تمــام عزیزانــی کــه مــا را در انجــام ایــن پژوهــش یــاری دادنــد،
بــه ویــژه بیمــاران مبتــا بــه فیبرومیالژیــا کــه علیرغــم
وجــود درد بــا صبــر و حوصلــه بــه ســؤاالت تحقیــق پاســخ
گفتنــد ،قدردانــی نمــوده و بــرای همگــی آنــان آرزوی صحــت
و ســامتی کــرد.

محدودیتها و پیشنهادهای پژوهش
ایــن پژوهــش بــه دلیــل شــرایط خــاص جســمی و روانــی
بیمــاران فیبرومیالژیــا درچندیــن حــوزه دارای محدودیتهایــی
هــم چــون دشــواری تعمیمدهــی نتایــج آن بــه ســایر اقشــار
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کمــک کنــد .در ارتبــاط بــا ابــراز هیجــان الزم بــه ذکــر اســت
کــه یکــی از ابعــاد مهــم ســامت انســان ســامت هیجانــی او
اســت و فــرد دارای ســامت هیجانــی قــادر اســت احســاسهای
خــود را تشــخیص دهــد و بطــور مناســبی آنهــا را ابــراز کنــد،
و توانایــی موفــق در نحــوه ابــراز هیجانــات از مؤلفههــای کنــش
ســازگارانه افــراد بــه حســاب میآیــد و ســبب افزایــش توانایــی
فــرد در برابــر بیمــاری میشــود و ایــن نیــز خــود باعــث بهبــود
کیفیــت زندگــی فــرد میگــردد .در ارتبــاط بــا هــوش معنــوی
الزم بــه ذکــر اســت کــه بیمــاری کیفیــت زندگــی بیمــاران
را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و از طــرف دیگــر معنویــت
میتوانــد در کنتــرل بیمــاری ،کاهــش احســاس درد و رنــج
و همچنیــن بهبــود کیفیــت زندگــی بیمــاران نقــش مهمــی
داشــته باشــد زیــرا افــرادی کــه هــوش معنــوی باالیــی داشــته
باشــند ،ابعــاد زندگــی را بــر اســاس قوانیــن طبیعــی و معنــوی
بنــا میکننــد کــه همیــن باعــث کیفیــت زندگــی مطلــوب
در زندگــی میگــردد .از ایــن رو ،میتــوان عنــوان نمــود
کــه متغیرهــای پذیــرش درد ،ابــراز هیجــان و هــوش معنــوی
بــه عنــوان مکانیزمهــای ســازگارنهای عمــل میکننــد کــه
باعــث بهبــود کیفیــت زندگــی بیمــاران مبتــا بــه فیبرومیالژیــا
میشــوند .امــروزه توافــق عمومــی و فزاینــدهای وجــود دارد کــه
بهبــود کیفیــت زندگــی بایــد یکــی از اهــداف اصلــی درمــان در
بیماریهــای مزمــن باشــد .نــه تنهــا بایــد بــه کاهــش مــرگ ومیر
و افزایــش طــول عمــر بیمــاران توجــه شــود ،بلکــه بایــد بــرای
ایجــاد کیفیــت زندگــی قابــل پذیــرش بــرای آنهــا و شــناخت
عوامــل تأثیرگــذار روی آن نیــز تــاش گــردد و براســاس نتایــج
حاصــل از ایــن پژوهــش چنیــن نتیجــه گیــری میشــود کــه
میتــوان بــا بهرهگیــری از درمانهــای روا نشــناختی در کنــار
درمانهــای دارویــی و پزشــکی ،ســامت روانــی و جســمی و
بهبــود کیفیــت زندگــی ایــن بیمــاران را تأمیــن نمــود.
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Abstract
Aims and background: The aim of the present study was prediction of quality of life promotion in female
patients with fibromyalgia on the basis of emotion expression, and spiritual intelligence with mediating of pain
acceptance as a model.
Materials and methods: This research is descriptive and correlational. We used available sampling for selecting
300 female patients with fibromyalgia as the study population including female patients with fibromyalgia referred
to Shiraz private clinics. Research Tools included Quality of Life questionnaire, Pain acceptance questionnaire,
Emotion expression questionnaire and King spiritual intelligence scale.The data was analyzed by AMOS and
with help of structural equation modeling.
Findings: The results indicated the influence of emotion expression on pain acceptance, spiritual intelligence
on quality of life, and pain acceptance on quality of life ; however it did not indicate any influence of spiritual
intelligence on pain acceptance.
Conclusion: Emotion expression, Spiritual intelligence and Pain acceptance are involved in quality of life in
female patients with fibromyalgia and it is important to pay attention to use therapy on the basis of these variables.
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