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چکیده
زمینــه و هــدف :مطالعــات مختلــف نشــان دادهانــد کــه درد مزمــن کیفیــت زندگــی افــراد را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد امــا مکانیــزم ایــن
اثرگــذاری روشــن نیســت .تئــوری دلبســتگی از جملــه چارچوبهــای نظــری بــرای درک ایــن تاثیــرات میباشــد.
مــواد و روشهــا :ایــن مطالعــه از جملــه طرحهــای توصیفــی و از نــوع همبســتگی میباشــد .بــه شــیوه نمونــه گیــری در دســترس 345 ،بیمــار
مبتــا بــه درد مزمــن کــه در فاصلــه بیــن زمســتان  1395تــا تابســتان  1396بــه کلینیکهــای درد ،روماتولــوژی و طــب ســوزنی شــهر مشــهد
مراجعــه کردنــد ،انتخــاب شــدند و پرسشــنامههای کیفیــت زندگــی( )QOL-SEو دلبســتگی()RQرا تکمیــل نمودنــد.
یافتههــا :تحلیــل رگرســیون گام بــه گام نشــان داد کــه ســبک ایمــن و دلمشــغول میتوانــد مقیاسهــای روابــط اجتماعــی ،ســامت روان و
ســامت جســمانی ایــن گــروه از بیمــاران را پیشبینــی نمایــد .در خصــوص مقیــاس ســامت محیطــی ،عــاوه بــر دو ســبک دلبســتگی فوقالذکــر
ســبک دلبســتگی بیمنــاک نیــز توانســت از جملــه عوامــل پیشبینــی کننــده باشــد.
نتیجهگیــری :ســبکهای دلبســتگی یــک متغیــر اثرگــذار در کیفیــت زندگــی بیمــاران درد مزمــن میباشــد و طرحریــزی مداخــات هیجــان
مــدار بــرای حــوزه ســامت نیــز میتوانــد بــه ارتقــای کیفیــت زندگــی بیمــاران منجــر گــردد.
واژههای کلیدی :دردمزمن ،سبکهای دلبستگی ،کیفیت زندگی

مقدمه
درد مزمــن یکــی از مهــم تریــن موضوعــات عمومــی ســامت
از حیــث شــیوع ،کیفیــت زندگــی و هزینــه اســت .در یــک
پیمایــش بینالمللــی کــه  18کشــور را در بــر میگرفــت،
شــیوع  12ماهــه درد مزمــن در کشــورهای توســعه یافتــه
نویسنده مسئول :آدیس کراسکیان ،استادیار دانشگاه آزاد کرج
پست الکترونیکadiskraskian@yahoo.com :

 %37و در کشــورهای در حــال توســعه  %41بــود  .در ســده
بیســتم میــادی و بــه دنبــال ناکافــی بــودن درمانهــای طبــی
و معرفــی ابعــاد ســه گانــه درد توســط ملــزاک و وال( )1956در
نظریــه کنتــرل دروازه درد ،کــه شــدت و ماهیــت درد را تابعــی
()1
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زهرا بهفر و همکاران

مختلفــی بــه نقــش عوامــل اجتماعــی و روانشــناختی در درد
مزمــن پرداختــه انــد .یکــی از ایــن مدلهــا ،مــدل دلبســتگی
میباشــد .ایــن تئــوری توضیــح میدهــد کــه روابــط صمیمانــه
و مراقبــت چگونــه شــکل میگیــرد .رابطــه دلبســتگی یــک
پیونــد عاطفــی اســت کــه حمایــت و مراقبــت ایــدهآل و مطلوب
بــه هنــگام بیمــاری یــا تهدیــد فراهــم میکنــد و احســاس
امنیــت و ســامت ایجــاد میکنــد.
مــدل گرایــش دلبســتگی بــه درد مزمــن ،کــه بــه تاثیــر دوجانبه
درد و دلبســتگی میپــردازد( )5بیــان مــیدارد کــه دلبســتگی
ناایمــن زمینــه ســاز رشــد و گســترش درد مزمــن اســت .افــراد
دلبســته ناایمن نشــانگان افســردگی بیشــتری گــزارش میکنند،
راهبردهــای مواجهــه غیــر انطباقــی و خودکارآمــدی کمتــری
نســبت بــه افــراد دلبســته ایمــن دارنــد( .)6مطالعــات چنــدی
بــه بررســی روابــط همبســتگی بیــن دلبســتگی و متغیرهــای
مربــوط بــه درد از جملــه باورهــای خودبیمارانــگاری( )7گــوش
بــه زنگــی بیــش از حــد نســبت بــه درد ،ترسهــای افزایشــی
مرتبــط بــا درد( )8کاهــش آســتانه درد( )9و مقابلــه ضعیــف بــا
درد( )10پرداختهانــد .ایــن نتایــج نشــان میدهنــد کــه کیفیــت
زندگــی بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن نســبت بــه افــراد ســالم
متفــاوت و احتمــاال ضعیفتــر اســت .ســازمان بهداشــت جهانــی
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

مطالعــه ســوزا و همــکاران( )2011نســان داد بیمــاران مبتــا
بــه دردهــای لگنــی کــه از شــدت درد بیشــتری رنــج میبرنــد،
کیفیــت زندگــی پایینتــری دارنــد(.)4
در ایــن میــان نکتــه حائــز اهمیــت بخصــوص در روانشناســی
ســامت ،یافتــن متغیرهایــی اســت کــه میتوانــد کیفیــت
زندگــی بیمــاران را علیرغــم رنجــی کــه از درد میبرنــد ،تحــت
تاثیــر قــرار دهــد و از آنجــا کــه تئــوری دلبســتگی یکــی از
عمیــق تریــن نظریــات در توضیــح روابــط اجتماعــی افــراد بــه
شــمار م ـیرود و روابــط اجتماعــی در ادراک افــراد از کیفیــت
زندگــی خــود ،از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت لــذا در
ایــن پژوهــش قصــد داریــم تــا نقــش ســبکهای دلبســتگی
را در کیفیــت زندگــی بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن مــورد
بررســی قــرار دهیــم .ایــن قبیــل مطالعــات میتوانــد راه را
بــرای طراحــی مداخــات روانشــناختی کــه در آنهــا متغیرهــای
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از ســاز و کارهــای حســی ،عاطفــی و شــناختی میدانســتند،
نقــش عوامــل روانشــناختی و درمانهــای مربــوط بــه ایــن
عوامــل اهمیــت پیــدا کردنــد(.)2
درد مزمــن ،بهزیســتی ،توانایــی حفظ ســبک زندگی مســتقالنه،
بهــره وری و روابــط اجتماعــی افــراد را تحــت تاثیــر قــرار
میدهــد .بیمــاران مبتــا بــه درد مرمــن معمــوال افســردگی،
آشــفتگی در روابــط بیــن فــردی بــه ویــژه روابــط خانوادگــی،
آشــفتگی در خــواب ،خســتگی و کاهــش کارکردهــای فیزیکــی
و روانشــناختی را تجربــه میکننــد( .)3از آنجــا کــه درد مزمــن
میتوانــد عملکــرد و کیفیــت زندگــی افــراد را تحــت تاثیــر قــرار
دهــد ،شناســایی ایــن مجموعــه عوامــل روانشــناختی اهمیــت
دارد .پژوهشهــا نشــان میدهنــد کــه زمینههــای خانوادگــی
و اجتماعــی کــه درد در آنهــا تــداوم مییابــد نیــز نقشــی در
اســتمرار ناتوانــی ناشــی از درد بــه عهــده دارنــد( .)4مدلهــای

کیفیــت زندگــی را تصــورات افــراد از موقعیــت خــود در زندگــی
بــا توجــه بــه محتــوای فرهنگــی و ارزشــی سیســتمی کــه در
آن زندگــی میکننــد و در رابطــه بــا اهــداف ،اســتانداردها و
نگرانیهــای آنــان تعریفــی میکنــد .کیفیــت زندگــی بــه
عنــوان وازه ای گســترده در بــر گیرنــدهی مفاهیــم متفاوتــی
از قبیــل وضعیــت بدنــی ،انســجام اجتماعــی ،وضعیــت روحــی،
روانــی و درک ســامتی اســت کــه بــر اســاس ارزیابیهــای
پزشــکی مــواردی ماننــد کیفیــت ســامتی ،عملکــرد بیمــار،
تاثیــر درمــان و کارآمــدی ان و مراقبــت از بیمــار توصیــف
میگــردد( .)3اگــر چــه چندیــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه
درد اثــر منفــی بــر کیفیــت زندگــی میگــذارد و میتوانــد بــه
افســردگی و اضطــراب منجــر گــردد امــا مکانیزمهایــی کــه
بیــن نشــانه ذهنــی و درد ارتبــاط برقــرار میکننــد ،چنــدان
روشــن نیســت .برخــاف دردهــای حــاد ،دردهــای مزمــن و
مــداورم معمــوال هیــچ گونــه عملکــرد بیولوژیــک هشــداردهنده
ندارنــد .امــروزه انجمنهــای تحقیقاتــی و ســازمان بهداشــت
جهانــی از مفهــوم کیفیــت زندگــی بــه عنــوان یــک شــاخص
بــرای ارزیابــی موفقیــت برنامههــای بهداشــتی-رفاهی و انــدازه
گیــری وضعیــت ســامت ،ســودمندی درمــان و توصیــف
نتایــج کلــی تشــخیص و درمــان اســتفاده میکننــد( .)4نتایــج
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در پژوهــش حاضــر و خــرده مقیاسهــای آنهــا ( 8تــا) حجــم
نمونــه حداقــل  300نفــر در نظــر گرفتــه شــد.
نمونــه بالینــی کــه شــامل  221نفــر میباشــند از بیــن
مراجعهکننــدگان بــه کلینیــک درد ،روماتولــوژی و طب ســوزنی
بیمارســتان امــام رضــا0ع 9و نیــز چند مطــب روماتولوژی شــهر
مشــهد انتخــاب شــدند کــه از بهمنمــاه  95تــا تیرمــاه  96بــه
ایــن مراکــز مراجعــه کــرده بودنــد( 7مــاه) .بدیــن منظــور ابتــدا
مجــوز انجــام کار از طریــق دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد
گرفتــه شــد .حــدود  124نفــر نمونــه ســاب کلینیــکال از بیــن
افــرادی کــه واجــد مالکهــای درد مزمــن بودنــد امــا جهــت
درمــان مراجعــه نکــرده بودنــد ،انتخــاب شــدند .ایــن افــراد بــه
صــورت زنجیــرهای بــه گون ـهای کــه هــر بیمــار ،فــرد مبتــای
دیگــر را معرفــی مینمــود ،انتخــاب و مــورد ســنجش قــرار
گرفتنــد .مالکهــای ورود بــه ایــن پژوهــش عبــارت بــود
از ســابقه حداقــل ســه ماهــه دردهــای اســکلتی-عضالنی بــا
شــکایت از درد بــه صــورت هــر روزه ،ســن حداقــل  18ســال،
ســواد حداقــل ابتدایــی .مالکهــای خــروج عبــارت بــود
از ســن بــاالی  60ســال یــا زیــر  18ســال ،نداشــتن ســواد
حداقــل ابتدایــی ،داشــتن تابعیــت غیــر ایرانــی و عــدم دریافــت

پرسشنامه سبکهای دلبستگی()RQ
کــه توســط بارتولومیــو و هوروویتــز بــرای ســنجش
ســبکهای دلبســتگی بزرگســالی ســاخته شــد کــه شــامل
 24آیتــم میباشــد و آزمودنــی بــر اســاس مقیــاس لیکــرت
 5درج ـهای در پیوســتاری از کامــا مخالــف تــا کامــا موافــق
بــه آن پاســخ میدهــد کــه ارزش بیشــتر بــه موافقــت
بیشــتر و قویتــر در دلبســتگی تعلــق میگیــرد و چهــار
ســبک ایمــن ،دلمشــغول ،بیمنــاک و انــکار کننــده را نشــان
میدهــد .پایایــی آزمــون بــه ترتیــب ســبکها بــرای زنــان
ایمــن ،0/65دلمشــغول ،0/82بیمنــاک0/79و انکارکننــده 0/75
و بــرای مــردان ایمــن ،0/63دلمشــغول  ،0/54بیمنــاک0/52و
انکارکننــده  0/71گــزارش شــده اســت( .)13پایایــی ایــن
پرسشــنامه در یــک مطالعــه داخلــی بــر اســاس ضریــب آلفــای
کرونبــاخ بــرای ســبکهای دلبســتگی ایمــن  ،0/73انکارکننــده
 ،0/76دلمشــغول  0/71و بیمنــاک  0/77بــه دســت آمــد(.)14

روش مطالعه
مطالعــه حاضــر از جملــه پژوهشهــای توصیفــی و از نــوع
همبســتگی میباشــد .جامعــه مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش
تمامــی بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن بودنــد .نمونهگیــری بــه
شــیوه در دســترس انجــام شــد .بــا توجــه بــه اینکــه حداقــل
حجــم نمونــه در مطالعــات مــدل یابــی  200نفــر اســت بــه
گون ـهای کــه بــرای هــر متغیــر حداقــل  10الــی  30آزمودنــی
الزم اســت( .)11بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه تعــداد متغیرهــا

()12

پرسشنامه کیفیت زندگی()WHOQOL-BREF
ایــن پرسشــنامه خــود گزارشــی کــه عمدتــا جهــت بررســی
کیفیــت زندگــی و ســامت اســتفاده میشــود .یــک پرسشــنامه
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مهــم و تاثیرگــذار ،آمــاج مداخلــه قــرار میگیرنــد ،بــاز کنــد.
از ســوی دیگــر علیرغــم پژوهشهــای مختلــف در زمینــه
درد مزمــن ،عوامــل روانشــناختی موثــر در ارتقــای ســامت و
بهزیســتی روانشــناختی بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن هنــوز
بــه طــور کامــل شناســایی نشــده اســت و مطالعــات بیشــتری
را میطلبــد.

تشــخیص درد مزمن(عــدم تــداوم درد در ســه مــاه گذشــته).
طیف ســنی نمونه از  18تا  60ســال با میانگین  42/5میباشــد.
همــه آزمودنیهــا ابزارهــای پژوهشــی را تحــت نظــر پزوهشــگر
یــا دســتیار وی تکمیــل نمودنــد .در ابتــدا بــه توضیــح طــرح و
موافقــت شــفاهی بیمــاران پرداختــه شــد و ســپس آنهــا فــرم
رضایــت کتبــی آگاهانــه را کامــل نمــوده و امضــا میزدنــد.
چنانچــه بیمارانــی مایــل بــه شــرکت در پژوهــش نبودنــد با ذکر
اینکــه ایــن عــدم رضایــت خللــی در فراینــد پذیــرش و درمــان
انهــا در کلینیــک مربوطــه ایجــاد نخواهــد کــرد ،مــورد ســنجش
روانشــناختی قــرار نمــی گرفتنــد .بیمارانــی کــه اعــام رضایــت
کتبــی کــرده بودنــد بــه اتاقــی کــه شــرایط مناســبی داشــت،
هدایــت شــده و پرسشــنامهها در اختیــار آنــان قــرار میگرفــت.
ایــن پرسشــنامهها عبارتنــد از پرسشــنامه کیفیــت زندگــی
( )QLQ-26و پرسشــنامه ســبکهای دلبســتگی (.)RQ-24

40
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یافتهها
پرسشــنامههای  345بیمــار کــه بــه طــور کامــل پــر شــده بــود
بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSS-24مــورد تحلیــل قــرار گرفــت.
 %64از حجــم نمونــه را نمونــه بالینــی و  %35/9را نمونــه شــبه
بالینــی تشــکیل میدهنــد %77/5 .را زنــان ( 265نفــر) و %22/5
را مــردان (77نفــر) تشــکیل میدهنــد.

تحصیــات کارشناســی و  %11/8کارشناســی ارشــد داشــتند.
 %2/4نیــز از حجــم نمونــه به افــراد در حال تخصیص تعلــق دارد.
 %81افــراد نمونــه متاهــل %13/5 ،مجــرد و  %6/5بیــوه ،مطلقه یا
متارکـهای بودنــد .از نظــر وضعیــت شــغلی  %48/8بیــکار%45/3 ،
شــاغل و  %5/9مشــغول بــه تحصیــل بودنــد %32 .از بیمــاران،
دچــار درد مزمــن در اندامهــای تحتانــی و  %68در اندامهــای
فوقانــی بودنــد .میانگیــن ســنی نمونــه  42/5ســال اســت.
در ابتــدا بــا اســتفاده از آزمون  tمســتقل در خصــوص متغیرهای
پژوهــش مشــخص گردیــد کــه بیــن دو گــروه بالینــی و شــبه
بالینــی از ایــن لحــاظ تفاوتــی وجــود نــدارد و ایــن دو گــروه در
واقــع یــک گــروه میباشــند لــذا دادههــای حاصــل از هــر دو
گــروه بــه صــورت یــک جــا در تحلیــل رگرســیون وارد گردیــد.
بــا توجــه بــه اینکــه کیفیــت زندگــی دارای  4خــرده مقیــاس
جداگانــه میباشــد ،رگرســیون چندگانــه بــرای هــر یــک از
ایــن متغیرهــای مــاک بــه طــور جداگانــه انجــام گردیــد.

جدول :1تحلیل واریانس و مدل رگرسیون چندگانه گام به گام متغیر پیش بین سبکهای دلبستگی و
خرده مقیاس روابط اجتماعی کیفیت زندگی
مدل رگرسیون

درجه آزادیdf

نمرهF

سطح معناداری

R

R2

Adj R

رگرسیون(سبک ایمن)

1

90/079

0/000

0/456

0/208

0/206

باقیمانده

343

کل

344

رگرسیون(دلمشغول)

2

باقیمانده

342

کل

344

56/283

نتایــج جــدول شــماره  1نشــان میدهــد کــه ســبکهای
دلبســتگی میتواننــد  %24از ســهم واریانــس خــرده مقیــاس
روابــط اجتماعــی پرسشــنامه کیفیــت زندگــی بیمــاران مبتــا
بــه درد مزمــن را تبییــن نمایــد .ایــن ســهم تبییــن مختــص دو
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

0/000

0/498

0/248

0/243

ســبک دلبســتگی ایمــن و دلمشــغول میباشــد امــا آزمــونF

مربــوط بــه دو ســبک ناایمــن بیمنــاک و بیتفــاوت معنــادار
نبــود .بنابرایــن ایــن دو ســبک از قــدرت پیشبینــی روابــط
اجتماعــی بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن برخــوردار نبودنــد.

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 9:16 IRST on Tuesday October 23rd 2018

 26ســوالی اســت کــه کیفیــت زندگــی کلــی و عمومــی فــرد را
میســنجد .ایــن مقیــاس در ســال  1996توســط گروهــی از
کارشناســان ســازمان بهداشــت جهانــی و بــا تعدیــل گویههــای
فــرم  100ســوالی ســاخته شــد .ایــن پرسشــنامه دارای 4
زیرمقیــاس و یــک نمــره کلــی اســت .ایــن زیــر مقیاسهــا
عبارتنــد از :ســامت جســمی ،ســامت روان ،روابــط اجتماعــی
و ســامت محیطــی .در ابتــدا یــک نمــره خــام بــرای هــر
زیــر مقیــاس بــه دســت میآیــد کــه بایــد از طریــق یــک
فرمــول بــه نمــره ای اســتاندارد بیــن  0تــا  100تبدیــل شــود.
نمــره باالتــر نشــاندهنده کیفیــت زندگــی بیشــتر اســت(.)15

 %57از افــراد نمونــه ،تحصیــات دیپلــم و زیــر دیپلــم%28/1 ،

نقش سبکهای دلبستگی در کیفیت زندگی بیماران مبتال به ...

وزن ضرایــب بتــای بــه دســت آمــده بــرای ســبک ایمــن بیــش
از ســبک دلمشــغول میباشــد.

جدول :2تحلیل واریانس و مدل رگرسیون چندگانه گام بهگام متغیر پیش بین سبکهای دلبستگی و
خرده مقیاس سالمت روان کیفیت زندگی
مدل رگرسیون

درجه آزادیdf

نمرهF

سطح معناداری

R

R2

Adj R

رگرسیون(سبک ایمن)

1

56/839

0/000

0/377

0/142

0/140

باقیمانده

343

کل

344

رگرسیون(دلمشغول)

2

باقیمانده

342

کل

344

43/138

نتایج جدول شـماره  2نشـان میدهد که سـبکهای دلبسـتگی
میتواننـد  %0/20از سـهم واریانـس خـرده مقیـاس سلامت
روان پرسشـنامه کیفیـت زندگـی بیمـاران مبتلا بـه درد مزمن
را تبییـن نمایـد .هماننـد مقیـاس روابـط اجتماعـی نیـز ضرایب
بتـای مربـوط بـه سـبک ایمـن ( )0/377بـود که با ورود سـبک

0/000

0/449

0/201

0/197

دلمشـغول بـه معادلـه رگرسـیون بـه ( )0/345کاهـش یافت که
نشـان از وزن بتای سـبک دلمشـغول ( )-0/245دارد اما ضرایب
 Fمربـوط بـه دو سـبک ناایمـن بیمنـاک و بیتفـاوت معنـادار
نبـود .بنابرایـن ایـن دو سـبک قادر بـه پیشبینی سلامت روان
بیمـاران مبتلا بـه درد مزمن نمیباشـند.

جدول :3تحلیل واریانس و مدل رگرسیون چندگانه گام به گام متغیر پیش بین سبکهای دلبستگی و
خرده مقیاس سالمت جسمی کیفیت زندگی
مدل رگرسیون

درجه آزادیdf

نمرهF

سطح معناداری

R

R2

Adj R

رگرسیون(سبک ایمن)

1

26/666

0/000

0/269

0/072

0/069

باقیمانده

343

کل

344

رگرسیون(دلمشغول)

2

باقیمانده

342

کل

344

22/103

0/000

0/338

0/114

0/109
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ضریــب بتــا بــرای ســبک ایمــن ( )0/456بــود کــه بــا ورود
ســبک دلمشــغول  -0/20کاهــش یافــت .مقایســه  tبــه دســت
آمــده بــرای ایــن دو حاکــی از معنــاداری ایــن ضرایــب دارد امــا

41
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جدول :4تحلیل واریانس و مدل رگرسیون چندگانه گام به گام متغیر پیش بین سبکهای دلبستگی و
خرده مقیاس سالمت محیط کیفیت زندگی
مدل رگرسیون

درجه آزادیdf

نمرهF

سطح معناداری

R

R2

Adj R

رگرسیون(سبک ایمن)

1

39/683

0/000

0/322

0/104

0/101

باقیمانده

343

کل

344

رگرسیون(دلمشغول)

2

باقیمانده

342

کل

344

رگرسیون(بیمناک)

3

باقیمانده

341

کل

344

26/989

19/867

نتایــج جــدول شــماره  4نشــان میدهــد کــه ســبکهای
دلبســتگی میتواننــد  %14از ســهم واریانــس خــرده مقیــاس
ســامت محیطــی پرسشــنامه کیفیــت زندگــی بیمــاران مبتــا
بــه درد مزمــن را تبییــن نمایــد .در ایــن رابطــه عــاوه بــر دو
ســبک دلبســتگی ایمــن و دلمشــغول کــه آزمــون  Fنشــان از
معنــاداری آنهــا دارد ،ســبک بیمنــاک هــم توانســت قــدرت
پیشبینــی نشــان دهــد .ضریــب بتــای ســبک دلبســتگی
ایمــن ( )0/322بــا ورود ســبک دلمشــغول ( )-0/131و
بیمنــاک ( )-0/131بــه  0/263کاهــش یافــت .ایــن یافتههــا
نســان دهــد کــه ایــن ســه ســبک بــا هــم قــادر بــه پیشبینــی
ســامت محیــط بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن میباشــند.
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران
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بحث
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ســبکهای دلبســتگی میتوانــد
کیفیــت زندگــی بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن را پیشبینــی
نمایــد .ایــن قــدرت تبییــن و پیشبینیکنندگــی بــه ترتیــب
در دو مقیــاس روابــط اجتماعــی و ســامت روان بیشــتر از
مقیاسهــای ســامت جســمی و ســامت محیطــی میباشــد.
ایــن نتایــج بــا تحقیقــات دیگــری کــه در خصــوص ســبکهای
دلبســتگی در حــوزه ســامت و بیماریهــای جســمی انجــام
شــده اســت ،همخوانــی دارد ،هــر چنــد کــه ایــن تحقیقــات در
زمینــه درد مزمــن نبــوده امــا همیــن گوناگونــی حوزههــای
بیماریهــای جســمی حکایــت از نقــش کلیــدی و اثرگــذار
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نتایــج جــدول شــماره  3نشــان میدهــد کــه ســبکهای
دلبســتگی میتواننــد  %11از ســهم واریانــس خــرده مقیــاس
ســامت جســمی پرسشــنامه کیفیــت زندگــی بیمــاران مبتــا
بــه درد مزمــن را تبییــن نمایــد .در ایــن رابطــه نیــز هماننــد دو
خــرده مقیــاس قبلــی تنها ســبک دلبســتگی ایمن و دلمشــغول

قــادر بــه پیشبینــی تغییــرات متغیــر ســامت جســمی بودنــد.
ضرایــب بتــا در متغیــر ایمــن( )0/249و دلبســتگی دلمشــغول
( )-0/207بــا توجــه بــه مقــدار  tدر ســطح  P>0/01معنــادار
میباشــد امــا ضرایــب بتــا و آزمــون  Fمتغیرهــای دو ســبک
دلبســتگی بیمنــاک و بیتفــاوت معنــادار نبــود.

نقش سبکهای دلبستگی در کیفیت زندگی بیماران مبتال به ...

را تبییــن نماینــد .در یــک مطالعــه کــه بــه بررســی رابطــه
ســبکهای دلبســتگی و رضایــت از روابــط و بهزیســتی زنــان
پرداختــه بــود ،نتایــج نشــان داد کــه روابــط اجتماعــی گــروه
مــورد (چــه روابــط در خانــه و چــه محــل کار) بــر کیفیــت
زندگــی آنــان اثــر میگــذارد( .)16در کیفیــت ایــن روابــط نقــش
ســبکهای دلبســتگی انکارناپذیــر اســت .بنابرایــن طبیعــی
اســت کــه ســبکهای دلبســتگی بتوانــد بــا قــدرت بیشــتری
مقیــاس روابــط اجتماعــی کیفیــت زندگــی بیمــاران مبتــا بــه
درد مزمــن را پیشبینــی نمایــد.
در مطالع ـهای کــه بــر روی زنــان نجــات یافتــه از ســرطان در
مقایســه بــا همتایــان ســالم آنهــا انجــام شــد .نتایــج حاکــی از
آن بــود کــه بیــن دلبســتگی ناایمــن و کیفیــت زندگــی رابطــه

معکــوس وجــود داردیعنــی کــه نجــات یافتــگان ســرطانی کــه
دلبســتگی ناایمــن داشــتند در مقایســه بــا آنهــا کــه دلبســتگی
ایمــن داشــتند از کیفیــت زندگــی ضعیــف تــری برخــوردار
بودنــد(.)17
در مطالعــه دیگــری کــه بــر روی بیمــاران مبتــا بــه التهــاب
روده انجــام شــد نیــز ســبک دلبســتگی ناایمــن بــه عنــوان
یــک پیشبینــی کننــده مهــم کیفیــت زندگــی ایــن بیمــاران
توصیــف گردیــد .در ایــن مطالعــه ســبکهای دلبســتگی
(هــم در بعــد اعتمــاد و هــم در بعــد دلمشــغولی) قــادر بــه
پیشبینــی ســامت روان (از خــرده مقیاسهــای کیفیــت
زندگــی) بیمــاران بــود امــا در خصــوص ســامت جســمانی
عامــل دلبســتگی نقــش پیشبینــی کننــده نداشــت(.)18
در مطالعــه حاضــر هــم قــدرت تبییــن و پیشبینیکنندگــی
ســبکهای دلبســتگی در خصــوص ســامت روان بیــش از
ســامت جســمی بــود کــه بــا نتایــج مطالعــات بــاال همخوانــی
دارد ،امــا اینکــه چطــور چنیــن نتیجـهای رقــم میخورد بیشــتر
بــه جنــس متغیرهــای مــورد بررســی قــرار میگیــرد چــرا کــه
در حــوزه ســامت جســم عوامــل فیزیکــی اثرگــذار بســیارند
امــا ســبکهای دلبســتگی یــک متغیــر روانشــناختی اســت
و طبیعــی اســت کــه بــا ســامت روان همبســتگی بیشــتری
داشــته و در نهایــت از قــدرت تبییــن باالتــری برخــوردار باشــد.
نکتــه قابــل بحــث در ایــن یافتههــا ایــن اســت کــه در ســه
خــرده مقیــاس پرسشــنامه کیفیــت زندگــی یعنــی روابــط
اجتماعــی ،ســامت روانــی و ســامت جســمی تنهــا دو ســبک
دلبســتگی ایمــن و دلمشــغول دارای قــدرت پیشبینــی بودنــد
امــا دو ســبک ناایمــن دیگــر یعنــی بیمنــاک و بــی تفــاوت از
چنیــن قدرتــی برخــوردار نبودنــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه در
پرسشــنامه بارتولومیــو و هورویتــز ســبک اجتنابــی شــامل دو
نــوع بیمنــاک و بــی تفــاوت میباشــد و حــال بــا توجــه بــه
نتایــج بــه دســت آمــده در ایــن پژوهــش میتــوان گفــت کــه
ســبک اجتنابــی از قــدرت پیشبینــی برخــوردار نبــوده اســت.
اینکــه چگونــه چنیــن نتیجــه ای رقــم میخــورد نکتـهای اســت
کــه جــای بررســی بیشــتری دارد .بــا طراحــی مطالعاتــی کــه بــا
اســتفاده از ســایر مقیاسهــای ارزیابــی ســبکهای دلبســتگی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،8شماره  ،4تابستان 1397
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ســبکهای دلبســتگی بــه عنــوان یکــی از تعییــن کنندههــای
کیفیــت زندگــی بیمــاران جســمی دارد.
از آن جــا کــه نظریــه دلبســتگی یــک چارچــوب نظــری بــرای
ارزیابــی کیفیــت روابــط بیــن فــردی نزدیــک و صمیمانــه
در بســتر بیماریهــای مزمــن میباشــد و در حــوزه درد
مزمــن نیــز بــه صــورت یــک مــدل مفهومــی اثرگــذار مطــرح
شــده اســت( )5و از ســوی دیگــر نقــش روابــط اجتماعــی بــه
عنــوان یــک عامــل محافظــت کننــده در برابــر اســترسها و
بیماریهــا در ادبیــات پژوهشــی روانشــناختی مطــرح و مــورد
تاییــد بــوده و هســت پــس طبعــا میتــوان انتظــار داشــت
کــه عامــل ســبک دلبســتگی از طریــق تاثیرگــذاری بــر روابــط
اجتماعــی موجبــات ارتقــای کیفیــت زندگــی بیمــاران را فراهــم
نمایــد.
از زاویــهای دیگــر بیمــاری مزمــن یــک عامــل اســترس زا
اســت کــه خــود مجموع ـهای از رفتارهــای دلبســتگی را فعــال
مینمایــد بنابرایــن ســبک دلبســتگی میتوانــد متغیــر
تبیینکننــدهای در فهــم رفتــار یــا واکنشهــای ســالم یــا
بیمارگونــه افــراد باشــد کــه مجموعــه ایــن رفتارهــا کیفیــت
زندگــی آنــان را رقــم خواهــد زد .بیشــترین قــدرت پیشبینــی
در ایــن مطالعــه مربــوط بــه مقیــاس روابــط اجتماعــی کیفیــت
زندگــی میباشــد کــه ســبکهای ایمــن و دلمشــغول
توانســتند روی هــم  %24از واریانــس ایــن خــرده مقیــاس
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زهرا بهفر و همکاران

انجــام شــود ،میتوانبــه بررســی ایــن موضــوع پرداخــت.

کیفیــت زندگــی بیمــاران درد مزمنــی باشــد .بنابرایــن تمرکــز
بــر راهبردهایــی کــه بتوانــد منجــر بــه بازســازی روابــط بیــن
فــردی افــراد شــود ،میتوانــد بــه بهبــود کیفیــت زندگــی ایــن
بیمــاران بینجامــد.

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران
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نتیجه گیری
در مجمــوع بــه نظــر میرســد ســبکهای دلبســتگی کــه از
جملــه متغیرهــای بســیار مهــم در ســامت روانشــناختی افــراد
اســت ،در حــوزه ســامت جســمی و بیماریهــای مزمــن و بــه
ویــژه درد مزمــن نیــز از نقــش شــایان توجهــی برخــوردار اســت
کــه توجــه بــه ایــن عامــل میتوانــد گامــی در جهــت ارتقــای

تشکر و قدردانی
مقالــه حاضــر منتــج از پایــان نامــه دکتــری تخصصــی میباشــد
کــه بــا حمایــت معاونــت پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
مشــهد انجــام شــده اســت .نویســندگان بدیــن وســیله مراتــب
تشــکر و قدردانــی خــود را از معاونــت پژوهشــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی مشــهد و جنــاب آقــای دکتــر مهــرداد مکــرم (کلینیک
درد) خانــم دکتــر شــریعتی و خانــم دکتــر رضایــی (کلینیــک
روماتولــوژی) و آقــای دکتــر خرســند ،آقــای دکتــر بدیعــی و
خانــم دکتــر عزیــزی (طــب ســوزنی) بــه خاطــر همــکاری
بــی شــائبه در نمونهگیــری ،ابــراز میدارنــد .ضمنــا یــادآور
میگــردد کــه موضــوع ایــن پژوهــش در راســتای منافــع
نویســندگان نمیباشــد.
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Abstract
Aims and background: Various studies have shown that chronic pain affects quality of life is n people, but the
mechanism of this effect is not clear. Attachment theory is one of the theoretical frameworks explaining these
effects.
Materials and methods: In this correlational study a sample of 345 patients with chronic pain referred to pain,
rheumatoid and acupuncture clinics (Mashhad-Iran) were selected. The patients completed these questionnaires:
Quality of life(QOL-SF) and Relational questionnaire(RQ).
Findings: A stepwise regression analysis showed that secure and preoccupied style could predict social relationships,
mental health, and physical health in patients. In addition to the two other styles, one of the most promising factors
in terms of environmental health is the fearful style.
Conclusion: Attachment styles are effective variables in the quality of life among patients with chronic pain.
Utilization of emotional interventions for health can also be effective in improving the quality of life of these
patients.
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