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ABStRACt

Aims and background: Chronic pain has many emotional and psychological pressures and is a complex 
psychological experience. The purpose of the study was to investigate the relationship of pain-related beliefs and 
pain anxiety with depression in patients with rheumatoid arthritis. 
Materials and methods: It was a descriptive-correlational study thus, among patients with rheumatoid arthritis 
in Esfahan who has been visited in rheumatology clinics in spring 2018, 240 patients were selected according 
to inclusion and exclusion criterias. Participants in the study completed depression inventory, pain beliefs 
and perceptions inventory and pain-related anxiety questionnaire. Also, the data were analyzed using Pearson 
correlation coefficient and stepwise regression analysis.
Findings: Correlation analysis showed that there was a significant relationship between pain belief and pain 
anxiety with depression. Also, based on regression analysis, beliefs associated with pain and anxiety would 
predict depression in patients with rheumatoid arthritis. 
Conclusion: Rheumatoid arthritis is a progressive, chronic disease that also affects the psychological functions 
of patients. Therefore, special attention is paid to the psychological well-being of patients in the treatment of this 
disease.
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مقدمه
ــی  ــای التهاب ــایع ترین بیماری ه ــی از ش ــد یک ــت روماتوئی آرتری
مزمــن اســت)1(. ایــن بیمــاری یــک اختــال مولتــی فاکتوریــال 

اســت، کــه در آن هــم فاکتورهــای ژنتیــک و هــم فاکتورهــای 
غیرژنتیــک )همچــون عفونت هــا، هورمون هــا و محیــط( در 
ــوارض  ــده اند)2(. ع ــناخته ش ــم ش ــه آن مه ــا ب ــتعداد ابت اس

رابطه باورهای مرتبط با درد و اضطراب درد با افسردگی در بیماران مبتال 
به آرتریت روماتوئید

فاطمه امینی1، ایلناز سجادیان*2، منصور ثالثی3

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسامی واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایران  .1
عضو هیئت علمی گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسامی واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایران     .2

دانشیار روماتولوژی، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. ایران  .3

چکیده
زمینــه و هــدف: درد مزمــن فشــارهای عاطفــی و روانــی بســیاری را بــه همــراه دارد و یــک تجربــه روانشــناختی پیچیــده اســت. بنابراین ایــن پژوهش 

بــا هــدف بررســی رابطــه باورهــای مرتبــط بــا درد و اضطــراب درد بــا افســردگی در بیمــاران مبتــا بــه آرتریــت روماتوئیــد انجام شــد.
مــواد و روش هــا: روش پژوهــش توصیفــی از نــوع همبســتگی بــود. بدیــن منظــور از میــان بیمــاران مبتــا بــه آرتریــت روماتوئیــد شــهر اصفهــان 
کــه در بهــار 1397 بــه کلینیک هــای روماتولــوژی مراجعــه کردنــد،240  بیمــار بــه صــورت در  دســترس انتخــاب شــدند. شــرکت کنندگان در پژوهــش 
بــه پرسشــنامه های افســردگی، ادراک و باورهــای درد و اضطــراب مرتبــط بــا درد پاســخ دادنــد. همچنیــن داده هــای حاصــل از پژوهــش بــا اســتفاده 

از ضرایــب همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون گام بــه گام مــورد بررســی قــرار گرفــت.
یافته هــا: نتایــج تحلیــل همبســتگی نشــان داد، باورهــای مرتبــط بــا درد و اضطــراب درد بــا افســردگی رابطــه معنــادار داشــتند. همچنیــن باورهــای 

مرتبــط بــا درد و اضطــراب درد تــوان پیش بینــی افســردگی را در بیمــاران مبتــا بــه آرتریــت روماتوئیــد داشــتند. 
ــرار  ــده اســت، کــه عملکردهــای روانشــناختی بیمــاران را نیــز تحــت تأثیــر ق ــری: آرتریــت روماتوئیــد یــک بیمــاری مزمــن، پیــش رون نتیجه گی

ــه ســامت روانشــناختی بیمــاران پیشــنهاد می شــود. ــن بیمــاری توجــه خــاص ب ــان ای ــرای درم ــن ب می دهــد. بنابرای
واژه های کلیدی: باورهای مرتبط با درد، اضطراب درد، افسردگی، آرتریت روماتوئید
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ــی و کاهــش  ــه ناتوان ــج ناخوشــایند، از جمل ــه افســردگی نتای ب
ــن  ــد و ممک ــرده دارن ــر افس ــراد غی ــه اف ــبت ب ــامتی را نس س
اســت، افســردگی منجــر بــه درگیــری زناشــویی، کاهــش 
ارتباطــات اجتماعــی بیمــاران و جلوگیــری از دریافــت حمایــت 
اجتماعــی در ایــن بیمــاران شــود)14(. از ســوی دیگــر بیمــاران 
ــن شــدت و تداخــل درد بیشــتر،  ــه درد مزم ــا ب افســرده مبت
ــتفاده  ــی و اس ــر زندگ ــر ب ــرل کمت ــر، کنت ــای دردناک ت رفتاره
ــبت  ــی را نس ــه- اجتناب ــه منفعان ــای مقابل ــتر از راهکاره بیش
بــه بیمــاران بــدون افســردگی گــزارش می دهنــد)15(. باورهــای 
مرتبــط بــا درد در بیمــاران مبتــا بــه آرتریــت روماتوئیــد یــک 
ــه طــور کلــی پیش بینــی کننــده ی  مشــکل اساســی اســت و ب
ــر  ــاوه ب ــی می باشــد)16(. ع ــی و اجتماع ــامت روان مهــم س
ــه آرتریــت روماتوئیــد، مدیریــت  ــرای بیمــاران مبتــا ب ایــن، ب
ــر  ــی ب ــه راحت ــد ب ــا درد می توان ــط ب ــای مرتب ــاری و باوره بیم
ــا درد  ــط ب ــای مرتب ــع باوره ــذارد)17(. در واق ــر گ ــرد تأثی عملک
گمانه هایــی دربــاره درد و یــا آمایــه ای اســت، کــه در پرتــو آن 
ــر و تفســیر می شــود)18(. اگــر بیمــار دچــار اضطــراب  درد تعبی
و فاجعــه عاطفــی و همچنیــن باورهــا و افــکار منفــی و بدبینانــه 
در مــورد تجربــه درد باشــد، باورهــای منفــی مربــوط بــه 
ــک  ــورد درد کم ــم در م ــوء تفاه ــزه و س ــش انگی ــه کاه درد ب
ــامت  ــر س ــی ب ــر منف ــی درد تأثی ــای منف ــد)19(. باوره می کنن
ــه  ــا مداخل ــد)20( و ب ــرد دارن ــدی و عملک ــی، خودکارآم عموم
برنامــه ی خودمراقبتــی ماننــد ورزش و آرامــش در مبتایــان بــه 
ــی درد  ــای منف ــت در باوره ــرات مثب ــد، تغیی ــت روماتوئی آرتری
ــا بهبــود خودکارآمــدی ارتبــاط دارد)21(.  بوجــود می آیــد، کــه ب
همچنیــن زمینه هــای فرهنگــی متفــاوت بــر نگرش هــا و 
ــارات در  ــاران و انتظ ــادات بیم ــه درد و اعتق ــبت ب ــا نس باوره
نیــز  درد  اضطــراب  می گذارنــد)22(.  تأثیــر  درد  درمان هــای 
یکــی از متغیر هــای روانشــناختی درد اســت، کــه در ادراک 
و ســازگاری بــا درد مؤثــر اســت. اضطــراب مرتبــط بــا درد یــک 
ــه ای از  ــت و در دامن ــان اس ــی در انس ــر و عموم ــه فراگی تجرب
کــم تــا شــدید رخ می دهــد)23(. همچنیــن اضطــراب مرتبــط بــا 
درد بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن متغیرهــای ســهیم در ایجــاد 
ــی اســکلتی مطــرح اســت)24(.  ــدن دردهــای عضان ــی مان و باق

ــا   ــن آن ه ــوده و از اصلی تری ــدد ب ــاری متع ــن بیم ــل از ای حاص
درد مزمــن، تــورم مفاصــل، حســاس و ســفت شــدن مفاصــل، 
اختــال در تحــرک فیزیکــی، خســتگی، تغییــر در ایفــای 
نقــش، اختــال در تصویــر ذهنــی فــرد از خــود و مختــل شــدن 
ــا  ــاران مبت ــن بیم ــت)3(. همچنی ــس اس ــه نف ــس اعتمادب ح
ــت  ــت درد، خســتگی، محدودی ــه عل ــد ب ــت روماتوئی ــه آرتری ب
حرکــت و فعالیــت روزانــه دچــار اختــال در عملکــرد جســمانی، 
اجتماعــی، روانــی و احساســات می شــوند و در نتیجــه در کیفیت 
زندگــی آنــان اختــال بــه وجــود می آیــد)4(. بنابرایــن آرتریــت 
روماتوئیــد ممکــن اســت، بــه یــک کاهــش شــدید در وضعیــت 
عملکــردی و کاهــش امیــد بــه زندگــی منجــر شــود بــه عــاوه 
ــی  ــی و ارتباط ــکات اجتماع ــه مش ــد، ب ــاری می توان ــن بیم ای
ــت  ــای نقش هــای اجتماعــی، محدودی ــل اختــال در ایف از قبی
توانایــی در شــرکت در فعالیت هــای اجتماعــی، مشــکات 
جنســی و عاطفــی و بدشــکلی های جســمی منجــر شــود)5(. در 
ــای آن در  ــاری و پیامده ــن بیم ــای مزم ــع درد و ویژگی ه واق
زندگــی بیمــاران مبتــا بــه آرتریــت روماتوئیــد و خانواده هــای 
آن هــا قابــل توجــه اســت و می توانــد عائــم و نشــانه های 
ــد)6(.  ــژه اضطــراب و افســردگی را ایجــاد کن ــه وی روانپریشــی ب
ــه  ــک تجرب ــا آن، ی ــی ب ــه زندگ ــن و تجرب ــن درد مزم همچنی
ــای  ــرد از درد از متغیره ــت و ادراک ف ــرد اس ــه ف ــر ب منحص
ــع  ــرد)7(. در واق ــر می پذی ــی تأثی ــی و اجتماع ــمانی، روان جس
اغلــب درد جســمانی بــه درد روانــی تبدیــل می شــود)8( و 
شــایع ترین اختــاالت روانپزشــکی همــراه بــا درد مزمــن، 
ــس از  ــن پ ــت)9(. بنابرای ــده اس ــر ش ــراب ذک ــردگی و اضط افس
ــه  ــردگی ب ــروز افس ــال ب ــد احتم ــت روماتوئی ــه آرتری ــا ب ابت
طــور قابــل توجهــی افزایــش می یابــد)10(. همچنیــن در بیمــاران 
مبتــا بــه آرتریــت روماتوئیــد خطــر افســردگی در زنــان بیشــتر 
ــت  ــانه های آرتری ــردگی نش ــع افس ــت)11(. در واق ــردان اس از م
ــج  ــال در نتای ــه اخت ــر ب ــرده و منج ــدید ک ــد را تش روماتوئی
ــراب،  ــردگی و اضط ــود افس ــود)12(. وج ــم می ش ــردی مه عملک
موجــب کاهــش آســتانه درد شــده و شــخص نســبت بــه 
ــاس تر  ــن، حس ــای مزم ــی از بیمار ی ه ــمی ناش ــای جس درده
ــا  ــد مبت ــت روماتوئی ــاران آرتری ــن بیم ــود)13(. همچنی می ش
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

ــان و مــردان مبتــا  جامعــه آمــاری در ایــن پژوهــش شــامل زن
بــه آرتریــت روماتوئیــد شــهر اصفهــان بــوده اســت، کــه در بهــار 
ــه  ــان مراجع ــهر اصفه ــوژی ش ــای روماتول ــه کلینیک ه 1397 ب
ــوژی  ــای روماتول ــان کلینیک ه ــش از می ــن پژوه ــد. در ای کردن
ــه صــورت در دســترس انتخــاب  ــک ب ــان دو کلینی ــهر اصفه ش
شــد. همچنیــن از آنجــا کــه در ایــن پژوهــش اطــاع دقیقــی از 
ــر اســاس معیــار  ــی ب حجــم جامعــه آمــاری وجــود نداشــت، ول
مربــوط بــه رعایــت حداقــل نســبت بیــن تعــداد متغیــر پیش بین 
بــا تعــداد نمونــه ی مــورد نیــاز بــه ازای هــر متغیــر پیش بیــن و 
اینکــه حداقــل 10 تــا 30 نفــر بــه ازای هــر متغیــر پیش بیــن در 
ــه در  تحلیــل رگرســیون پیشــنهاد شــده اســت)31(، حجــم نمون
ایــن پژوهــش بــا وجــود 8 متغیــر پیش بیــن )باورهــای مرتبــط 
بــا درد )اســرارآمیز بــودن درد، ســرزنش کــردن خــود، بــاور بــه 
ــه اســتمرار درد در آینــده(،  ــاور ب ثبــات درد در زمــان حــال و ب
اضطــراب درد )عائــم اضطــراب شــناختی مرتبــط با تجربــه درد، 
رفتــار فــرار و اجتنــاب مرتبــط بــا کاهــش درد، ارزیابــی ترســناک 
از درد و عائــم اضطــراب فیزیولوژیــک مرتبــط بــا درد( و بــه ازای 
هــر متغیــر پیش بیــن 30 نفــر 240 نفــر در نظــر گرفتــه شــد. 
بنابرایــن از میــان زنــان و مــردان مبتــا بــه آرتریــت روماتوئیــد 
مراجعه کننــده بــه کلینیک هــای مــورد نظــر 240 نفــر بــر 
اســاس معیارهــای ورود انتخــاب شــدند و پرسشــنامه ها جهــت 
پاســخگویی در اختیــار آن هــا قــرار گرفــت. پــس از جمــع آوری 
پرسشــنامه ها 19 پرسشــنامه بــه دلیــل نقــص و عــدم دقــت در 
پاســخگویی کنــار گذاشــته شــد و حجــم نمونــه نهایــی 221 نفــر 
ــن پژوهــش  ــرخ بازگشــت پرسشــنامه ها در ای شــد. همچنیــن ن
ــراد  ــرای اف ــای ورود ب ــت. معیا ره ــده اس ــت آم ــد بدس 92 درص
شــامل: تشــخیص بیمــاری آرتریــت روماتوئیــد توســط پزشــک 
متخصــص، دارا بــودن محــدوده ی ســنی20 تــا 70  ســال، 
ــاد  ــاالت ح ــدم اخت ــیکل، ع ــات س ــل تحصی ــودن حداق دارا ب
روانپزشــکی، عــدم مصــرف داروهــای ضــد افســردگی و اضطــراب 
و عــدم ابتــا بــه اختــال اعتیــاد. همچنیــن معیارهــای خــروج 
افــراد شــامل: عــدم تمایــل بــه همــکاری در تکمیل پرسشــنامه ها 

ــود. ــه پرسشــنامه ها ب ــت در پاســخگویی ب ــدم دق و ع
تجزیــه و تحلیــل داده هــای حاصــل از ایــن پژوهــش بــا اســتفاده 

کویــک و همــکاران)25( در پژوهشــی نشــان دادنــد، کــه شــیوع 
ــد  ــت روماتوئی ــاران آرتری ــاالی افســردگی و اضطــراب در بیم ب
ــایع تری  ــای ش ــه برآورده ــن مطالع ــن ای ــود دارد و همچنی وج
ــد،  ــراب درد می توان ــع اضط ــان داد. در واق ــراب را نش از اضط
ادراک درد را افزایــش دهــد)26( و کاهــش دامنــه تحــرک و 
ــتر  ــی بیش ــی عموم ــردگی، ناتوان ــمانی، افس ــای جس فعالیت ه
ــط  ــراب مرتب ــن اضط ــد)27(. همچنی ــته باش ــال داش ــه دنب را ب
ــن  ــت و همچنی ــاب از فعالی ــه اجتن ــر ب ــد منج ــا درد می توان ب
ــه زنگــی نســبت بــه محرک هــای درد گــردد و باعــث  گــوش ب
ــم و آینــده بیمــاری مضطــرب و  شــود، بیمــاران در مــورد عائ
ــاب از  ــاب موجــب اجتن ــرس و اجتن ــع ت ــران شــوند. در واق نگ
فعالیــت و در نتیجــه ناتوانــی بیشــتر در بیمــاران می گــردد)28(. 
از ســوی دیگــر اضـــطراب بـــر اســـاس شــواهد بالینــی، منجــر 
ــده  ــد کنن ــای تهدی ــه محرک ه ــبت ب ــی نس ــه انتخاب ــه توج ب
بــه محرک هــای  می شــود)29(. ســوگیری و توجــه نســبت 
تهدید کننــده، باعــث شناســـایی ســـریع ایــن محـرک هـــا و در 
نتیجـــه، شـکل گیری و تـــداوم اضـطراب مـی گـــردد. همچنین 
اضطــراب درد بیشــتر از اضطــراب عمومــی و کلـــی، ناتوانــی و 
اجتنـــاب را فـــراهم مـی کنـــد)30(. بیمــاری آرتریــت روماتوئیــد 
یــک بیمــاری مزمــن و ناتــوان کننــده اســت و اصــوالً در 
ــادی  ــرات زی ــد، تغیی ــن دارن ــت مزم ــه ماهی ــی ک بیماری های
ــود  ــناختی بوج ــای روانش ــار و عملکرده ــرد بیم ــی ف در زندگ
ــت  ــز تح ــار را نی ــوی بیم ــق و خ ــد خل ــه می توان ــد ک می آی
شــعاع قــرار دهــد و افســردگی را بــه دنبــال داشــته باشــد. در 
ایــن میــان بررســی و توجــه بــه عملکردهــای روانشــناختی کــه 
ــا افســردگی در ایــن افــراد رابطــه داشــته باشــند،  می تواننــد ب
بــه ســبب ارتقــای ســامت جســمانی و روانــی بیمــاران آرتریــت 
روماتوئیــد ضــرورت و اهمیــت دارد. از ایــن رو ایــن پژوهــش بــا 
هــدف بررســی رابطــه بیــن باورهــای مرتبــط بــا درد و اضطــراب 
ــد  ــت روماتوئی ــه آرتری ــا ب ــاران مبت ــا افســردگی در بیم درد ب

انجــام شــده اســت.

مواد و روش 
ــت.  ــوده اس ــتگی ب ــوع همبس ــی از ن ــر توصیف ــش حاض پژوه

فاطمه امینی و همکاران 28
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ــود.  ــدی می ش ــره1( درجه بن ــم )نم ــًا مخالف ــا کام ــره4( ت )نم
ــایی  ــور شناس ــه منظ ــترده ای ب ــور گس ــور بط ــنامه مذک پرسش
باورهــای مرتبــط بــه درد مزمــن در افــراد، بــکار مــی رود. حداقــل 
نمــره 15 و حداکثــر نمــره 60  بــوده اســت و نمــره باالتــر، بیانگر 
بــاور عمیق تــر فــرد بــه موضــوع مــورد نظــر اســت)34(. در 
پژوهشــی روایــی پرسشــنامه بــا اســتفاده از روش تحلیــل عاملــی 
ــرده 0/61  ــل نامب ــرای 4 عام ــت و ب ــرار گرف ــون ق ــورد آزم م
واریانــس مشــترک را تعییــن شــد و همچنیــن آلفــای کرونبــاخ 
بــرای خــرده مقیاس هــا 0/70 بدســت آمــد)35(. در ایــن پژوهــش 
آلفــای کرونبــاخ کل بــرای ایــن پرسشــنامه 0/634 و بــرای خرده 
ــود،  ــردن خ ــرزنش ک ــودن درد، س ــز ب ــرار آمی ــای اس مقیاس ه
ــاور بــه اســتمرار درد در  ــاور بــه ثبــات درد در زمــان حــال و ب ب
آینــده بــه ترتیــب 0/596، 0/653، 0/553 و 0/594 بدســت آمد.

مقیاس اضطراب مرتبط با درد
)PASS یا  Pain Anxiety Symptoms Scale(

 مقیــاس عائــم اضطــراب مرتبــط بــا درد یــک ابزار خودگزارشــی 
اســت، کــه بــرای ارزیابــی اضطــراب و واکنش هــای تــرس مرتبــط 
بــا درد در افــراد مبتــا بــه دردهــای مزمــن توســط مــک کراکن، 
ــن  ــت. ای ــده اس ــاخته ش ــال 1992 س ــراس در س ــرت و ک زایف
ــد  ــی می کن ــا درد را ارزیاب ــط ب ــراب مرتب ــم اضط ــاس عائ مقی
ــط  ــناختی مرتب ــراب ش ــم اضط ــاس، عائ ــر مقی ــامل 4 زی و ش
ــا تجربــه درد، رفتــار فــرار و اجتنــاب مرتبــط بــا کاهــش درد،  ب
ارزیابــی ترســناک از درد و عائــم اضطــراب فیزیولوژیــک مرتبــط 
بــا درد اســت)36(. فــرم کوتــاه ایــن مقیــاس دارای 20 مــاده بــوده 
ــر اســاس مقیــاس اصلــی  و توســط مــک کراکــن و دینگــرا  و ب
ــد،  ــان داده ان ــا نش ــت. پژوهش ه ــده اس ــاخته ش ــوالی س 40 س
ــی از فــرم اصلــی مقیــاس اســت  ــاه اقتبــاس خوب کــه فــرم کوت
و همبســتگی متقابــل بیــن دو فــرم کوتــاه و بلنــد ایــن مقیــاس 
0/95 بدســت آمــده اســت. زیــر مقیاس هــای فــرم کوتــاه 
ــی  ــاب، ارزیاب ــامل اجتن ــز ش ــراب درد  نی ــم اضط ــاس عائ مقی
ــت.  ــک اس ــش فیزیولوژی ــناختی و واکن ــراب ش ــناک، اضط ترس
همچنیــن دامنــه ی نمــرات فــرم کوتــاه بیــن 0 تــا 100 اســت و 
ــه(  ــا 5 )همیش ــز( ت ــای از 0 )هرگ ــد در دامنه ه ــا بای آزمودنی ه

از بســته آمــاری بــرای علــوم اجتماعــی نســخه 23 انجــام شــده 
اســت. بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا در ســطح آمــار توصیفــی 
از میانگیــن و انحــراف اســتاندارد و در ســطح آمــار اســتنباطی از 
ضرایــب همبســتگی و آزمــون رگرســیون چنــد متغیــره  به روش 

گام بــه گام اســتفاده شــد. 

پرسشنامه افسردگی بک
)BDI II یا  Beck Depression Inventory(

پرسشــنامه افســردگی بــک ویرایــش دوم شــکل بازنگــری شــده 
ــردگی در  ــنجش افس ــت س ــه جه ــت، ک ــک اس ــنامه ب پرسش
جمعیــت بــاالی 13 ســال تدویــن شــده اســت. ایــن پرسشــنامه، 
ــت  ــده اس ــکیل ش ــوال تش ــت از 21 س ــش نخس ــد ویرای همانن
ــناختی و  ــانه های ش ــی، نش ــانه های عاطف ــروه نش ــه گ و در س
ــرای  ــی ب ــود. آزمودن ــدی می ش ــمانی طبقه بن ــانه های جس نش
هــر ســوال یکــی از 4 گزینــه ای را کــه شــدت عامــت افســردگی 
ــک  ــاس ی ــر اس ــوأالت ب ــد و س ــد، بر می گزین ــان می ده را نش
طیــف 4 درجــه ای لیکــرت از 0 تــا 3  نمره گــذاری شــده 
ــن  ــا 63 دارد. ای ــه ای از 0 ت اســت. نمــره ی کل پرسشــنامه دامن
ــه  ــت، ب ــوردار اس ــی برخ ــی مطلوب ــار و روای ــنامه از اعتب پرسش
ــای  ــا 0/92 و آلف ــزار 0/73 ت ــن اب ــی ای ــات درون ــه ثب طــوری ک
کرونبــاخ آن بــرای گــروه بیمــار 0/86 و غیــر بیمــار 0/81 گزارش 
شــده اســت)32(. در ایــران در پژوهشــی ضریــب آلفــای کرونبــاخ  
0/92 بــرای بیمــاران ســرپایی و 0/93 را بــرای دانشــجویان 
بدســت آمــده اســت)33(. آلفــای کرونبــاخ ایــن پرسشــنامه در ایــن 

ــد. پژوهــش 0/886 بدســت آم

پرسشنامه ادراک و باورهای درد
)Perception and Pain Belief Questionnaire(

ــن پرسشــنامه توســط اســترانگ و همــکاران در ســال 1992  ای
طراحــی شــد و شــامل 15 گویــه اســت. ایــن پرسشــنامه چهــار 
ــاده(، ســرزنش کــردن خــود  ــودن درد )4 م ــل اســرارآمیز ب عام
)3 مــاده(، بــاور بــه ثبــات درد در زمــان حــال )4 مــاده(، و بــاور 
ــاده  ــر م ــنجد. ه ــاده( را می س ــده )4 م ــتمرار درد در آین ــه اس ب
بــا اســتفاده از مقیــاس لیکــرت چهــار درجــه ای از کامــًا موافقــم 

29رابطه باورهای مرتبط با درد و اضطراب درد با افسردگی در بیماران مبتال...
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بــه ســؤال های ایــن مقیــاس پاســخ دهنــد. همچنیــن همســانی 
ــرای کل  ــاخ ب ــای کرونب ــتفاده از آلف ــا اس ــاه ب ــرم کوت ــی ف درون
مقیــاس 0/91 و در زیــر مقیــاس اجتناب 0/75، ارزیابی ترســناک 
0/82 و در اضطــراب شــناختی 0/86 و اضطــراب جســمانی 0/81 
ــار  ــی و چه ــره کل ــک نم ــع ی ــت)37(. در واق ــده اس ــبه ش محاس
ــی  ــه نمــره کل ــد، ک ــاس بدســت می آی ــرای خــرده مقی ــره ب نم
عمومــاً بــا جنبه هــای زیــادی از عملکــرد بیمــاران مرتبــط اســت 
ــاوت  ــای متف ــی جنبه ه ــز در پیش بین ــاس نی ــرده مقی و 4 خ
عملکــرد بیمــاران مفیــد اســت)38(. در ایــران پایایــی پرسشــنامه 
بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای نمــره کل مقیــاس 
ــا  ــن 0/67 ت ــا بی ــرده مقیاس ه ــرای خ ــراب درد 0/88 و ب اضط
0/77 گــزارش شــده اســت)39(. در ایــن پژوهــش آلفــای کرونبــاخ 
کل ایــن پرسشــنامه 0/918 و بــرای خــرده مقیاس هــای عائــم 

اضطــراب شــناختی، رفتــار فــرار و اجتنــاب، ارزیابــی ترســناک از 
درد و  عائــم اضطــراب فیزیولوژیــک مرتبــط بــا درد بــه ترتیــب 

ــد. ــت آم 0/808، 0/754، 0/835 و 0/779 بدس

یافته ها 
در پژوهــش حاضــر 182 نفــر از آزمودنی هــا )82/2 درصــد( 
ــتر  ــات بیش ــد. تحصی ــرد بودن ــد( م ــر )17/6 درص زن و 39 نف
افــراد نمونــه یعنــی 81 نفــر )36/7 درصــد( دیپلــم بــوده اســت. 
همچنیــن 194 نفــر )87/8 درصــد( افــراد شــرکت کننــده 
متأهــل بودنــد. میانگیــن ســن افــراد نیــز 45/67 ســال و انحــراف 
ــوده اســت. همچنیــن میانگیــن مــدت  ــار آن 11/5 ســال ب معی
بیمــاری افــراد نمونــه 9/42 ســال و انحــراف اســتاندارد آن 6/98 

ــوده اســت.  ســال ب

فاطمه امینی و همکاران

جدول 1: یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش

شاخص ها
انحراف میانگینتعدادمتغیر

استاندارد
حداقل
 نمره

حداکثر 
کشیدگیکجینمره

0/0020/782-22140/585/652458ادراک و باورهای درد

0/219-0/183-22111/132/6416اسرار آمیز بودن درد

0/238-2217/052/163120/077سرزنش کردن خود

0/3190/258-22111/652/04616باور به ثبات درد در زمان حال

0/2180/601-22110/842/11416باور به استمرار درد در آینده

0/594-0/196-22155/4523/492100اضطراب مرتبط با درد

0/746-0/274-22114/326/52025عالئم اضطراب شناختی

0/869-0/144-22114/226/85025رفتار فرار و اجتناب

0/967-0/275-22114/287/52025ارزیابی ترسناک از درد

0/938-22112/397/080250/135عالئم اضطراب فیزیولوژیک درد

22120/2410/35055/500/4710/123افسردگی

همچنین اطالعات توصیفی مربوط به باورهای مرتبط به درد و اضطراب مرتبط با درد و ابعادشان در جدول 1 مشاهده می شود. 
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جدول2: نتایج آزمون همبستگی پیرسون

متغیرها
افسردگی

rمعناداری

0/20/003ادراک و باورهای درد

0/2760/001اسرارآمیز بودن درد

0/140/038سرزنش کردن خود

0/2240/001باور به ثبات درد در زمان حال

0/2560/001باور به استمرار درد در آینده

0/5540/001اضطراب مرتبط با درد

0/4420/001عائم اضطراب شناختی

0/4090/001رفتار فرار و اجتناب

0/510/001ارزیابی ترسناک از درد

0/4960/001عائم اضطراب فیزیولوژیک درد

در جــدول 2 نتایــج آزمــون همبســتگی پیرســون جهــت 
ــج  ــت و نتای ــده اس ــه ش ــا ارائ ــن متغیره ــه بی ــی رابط بررس
ــاد  ــای درد و ابع ــه باوره ــن ادراک ب ــه بی ــه رابط ــان داد، ک نش
ــط  ــراب مرتب ــن اضط ــه بی ــن رابط ــردگی و همچنی ــا افس آن ب

بــا درد و ابعــادش بــا افســردگی مثبــت و معنــادار بــوده اســت 
)p>0/001(. بــه گونــه ای کــه بــا بــاال رفتــن هــر یــک از ابعــاد 
باورهــای درد و اضطــراب درد، میــزان افســردگی بیمــاران نیــز 

افزایــش می یابــد.

رابطه باورهای مرتبط با درد و اضطراب درد با افسردگی در بیماران مبتال...

جدول 3: نتایج تحلیل رگرسیون پیش بینی افسردگی از طریق ابعاد باورهای مرتبط با درد و اضطراب درد

شاخص آماری

متغیرپیش بین
RR2FمعناداریBSEbBetatمعناداریVIFtolerance

عدد ثابت

0/4040/16310/5230/001

15/5975/079-3/0710/002

0/7010/2920/1752/4000/0171/3780/726اسرار آمیز بودن درد

0/6340/3160/1322/0080/0461/1210/892سرزنش کردن خود

1/3280/3250/2614/0860/0011/0570/946باور به ثبات درد در زمان حال

0/7220/3630/1471/9900/0481/4090/710باور به استمرار درد در آینده
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شاخص آماری

متغیرپیش بین
RR2FمعناداریBSEbBetatمعناداریVIFtolerance

عدد ثابت

0/5630/31724/0410/001

7/6001/523-4/9890/001

0/1290/1300/0810/9930/3222/1110/474عالئم اضطراب شناختی

0/0560/1190/0370/4740/6361/9540/512رفتار فرار و اجتناب

0/3750/1190/2733/1450/0022/3760/421ارزیابی ترسناک از درد

0/3740/1140/2563/2640/0011/9370/516عالئم اضطراب فیزیولوژیک درد

فاطمه امینی و همکاران

ــه  ــد، ک ــان می ده ــدول 3 نش ــیون در ج ــل رگرس ــج تحلی نتای
میــزان تــورم واریانــس در ایــن تحلیــل رگرســیون از 2/5 کمتــر 
می باشــد و میــزان تلورانــس نیــز از 0/4 بیشــتر بدســت آمــده 
اســت. بنابرایــن پیــش فرض هــای الزم در ایــن رگرســیون 
ــردگی  ــن افس ــه بی ــتگی چندگان ــت. همبس ــده اس ــد ش تأیی
ــودن درد،  ــز ب ــرار آمی ــا درد )اس ــط ب ــای مرتب ــاد باوره ــا ابع ب
ســرزنش خــود، بــاور بــه ثبــات درد در زمــان حــال و اســتمرار 
درد در آینــده( برابــر بــا 0/404 و معنــادار بــوده اســت. میــزان 
R2 آن نیــز برابــر بــا 0/163 اســت، کــه نشــان می دهــد 16/3 
درصــد از افســردگی بــه صــورت کلــی توســط ابعــاد باورهــای 
مرتبــط بــا درد قابــل پیش بینــی اســت کــه ایــن مقــدار معنــادار 
ــه بیــن افســردگی  ــوده اســت. همچنیــن همبســتگی چندگان ب
ــار  ــناختی، رفت ــم ش ــا درد )عائ ــط ب ــراب مرتب ــاد اضط ــا ابع ب
ــراب  ــم اضط ــناک از درد و عائ ــی ترس ــاب، ارزیاب ــرار و اجتن ف
فیزیولوژیــک مرتبــط بــا درد( برابــر بــا 0/563 و معنــادار بــوده 
ــا 0/317 اســت،  ــر ب ــز براب ــزان R2 آن نی ــن می اســت. همچنی
ــورت  ــه ص ــردگی ب ــد از افس ــد 31/7 درص ــان می ده ــه نش ک
کلــی توســط ابعــاد اضطــراب مرتبــط بــا درد قابــل پیش بینــی 

 .)P>0/05( ــوده اســت اســت، کــه ایــن مقــدار معنــادار ب

بحث 
ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی رابطــه بیــن باورهــای مرتبــط 
ــه  ــا ب ــاران مبت ــردگی در بیم ــا افس ــراب درد ب ــا درد و اضط ب

آرتریــت روماتوئیــد انجــام شــده اســت. نتایج همبســتگی نشــان 
داد، کــه رابطــه بیــن افســردگی بــا ابعــاد باورهــای مرتبــط بــا 
ــت.  ــوده اس ــادار ب ــا درد معن ــط ب ــراب مرتب ــاد اضط درد و ابع
ــر  ــا پژوهش هــای بی ــت نشــد، ام ــه یاف ــن زمین پژوهشــی در ای
ــراب  ــردگی و اضط ــکاران)25( افس ــک و هم ــکاران)26( کوی و هم
در بیمــاران آرتریــت روماتوئیــد را نشــان دادنــد. باورهــای 
ــد  ــت روماتوئی ــه آرتری ــا ب ــاران مبت ــا درد در بیم ــط ب مرتب
اجتماعــی  و  روانــی  ســامت  مهــم  پیش بینی کننــده ی 
ــی  ــای ذهن ــه ها، ارزیابی ه ــی از اندیش ــا ناش ــد)16(. باوره می باش
و درک وقایــع هســتند. در واقــع در بیمــاران آرتریــت روماتوئیــد 
باورهــا و نگرش هــا و انتظاراتــی ماننــد عــدم کنتــرل درد، 
ــا  ــازگاری ب ــدم س ــرباری، ع ــی، س ــی، ناتوان ــاس درماندگ احس
ــت،  ــی اس ــت بدیه ــه در نهای ــرد، ک ــکل می گی ــره ش درد و غی
کــه ایــن باورهــا بــه مــرور می تواننــد زمینــه افزایــش افســردگی 
ــه  ــن رابط ــا تبیی ــاط ب ــد. در ارتب ــم کن ــار  فراه ــرد بیم را در ف
ــت  ــوان گف ــردگی می ت ــا افس ــودن درد ب ــز ب ــرار آمی ــد اس بع
اســرار آمیز بــودن و بــاور بــه ناشــناخته بــودن درد منجــر 
ــتورات  ــری از دس ــروی کمت ــار پی ــه بیم ــود، ک ــن می ش ــه ای ب
درمانــی داشــته باشــد. ایــن باورهــای غلــط بیمــار را از مســیر 
ــه پیشــرفت بیمــاری  ــان خــارج کــرده و منجــر ب صحیــح درم
ــرده تر  ــق افس ــه خل ــتر و در نتیج ــای بیش ــاد ناراحتی ه و ایج
ــی  ــر ســبک زندگ ــه خاط ــار ب ــی بیم ــن گاه می شــود. همچنی
ــت  ــد. در حقیق گذشــته اش، خــود را ســرزنش و مقصــر می دان
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ــه  ــار در گذشــته و ب بیمــار بیمــاری و درد خــود را نتیجــه رفت
عبارتــی کوتاهــی در مراقبــت از ســامتی خــود می دانــد. ایــن 
ســرزنش خــود باعــث می شــود عــزت نفــس و خــود بــاوری در 
فــرد کاهــش یابــد و زمینــه را بــرای  افســردگی فراهــم  کنــد. 
ــاور  ــال و ب ــان ح ــات درد در زم ــه ثب ــاور ب ــن رابطــه ب در تبیی
ــان  ــوان بی ــا افســردگی نیــز می ت ــه اســتمرار درد در آینــده ب ب
ــده  ــودی در حــال و آین ــه بهب ــاور ب ــار ب ــی بیم ــه وقت ــرد، ک ک
نداشــته باشــد یعنــی تســلیم بیمــاری شــده و خــود را مغلــوب 
ــرات  ــه ایجــاد تغیی ــن شــرایط بیمــار تاشــی ب ــد. در ای می دان
مثبــت نمی کنــد و اغلــب شــرایط را تحمیــل بــر خــود دانســته 
و همانگونــه کــه هســت می پذیــرد. بــه عبــارت دیگــر داشــتن 
ــرای بیمــار  ــه آن، مســیر را ب ــرای رســیدن ب هــدف و تــاش ب
ــودی  ــه بهب ــدی ب ــه امی ــاری ک ــی بیم ــد، ول ــان تر می کن آس
در حــال و آینــده نداشــته باشــد وضعیــت افســردگی بــرای آن 

ــورد. ــم می خ رق
اضطــراب مرتبــط بــا درد کاهــش دامنــه تحــرک و فعالیت هــای 
ــال  ــه دنب ــتر را ب ــی بیش ــی عموم ــردگی، ناتوان ــمانی، افس جس
ــد  ــی و تهدی ــاس ناامن ــان، احس ــی انس ــد)27(. وقت ــته باش داش
ــز  ــرایط تهدید آمی ــه ش ــی ب ــراب پاســخی طبیع ــد، اضط می کن
اســت. بیمــاران آرتریــت روماتوئیــد عمومــاً بــه علــت تــرس از 
ــار  ــل، دچ ــی در مفاص ــت حرکت ــی از محدودی ــاری و نگران بیم
اضطــراب می شــوند. همچنیــن اضطــراب درد و ناراحتــی ناشــی 
از بیمــاری بــر ویژگی هــای روانــی بیمــاران بســیار تأثیــر 
ــت  ــد. آرتری ــه وجــود می آی می گــذارد و افســردگی در بیمــار ب
روماتوئیــد بــه جهــت اینکــه یــک بیمــاری مزمــن اســت و حالت 
ــد  ــع تهدی ــک موض ــار ی ــرای بیم ــر روز ب ــده دارد، ه پیش رون
کننــده می باشــد و باعــث کاهــش عملکــرد جســمی و روحــی 
ــن نگرانی هــا باعــث می شــود کــه افســردگی ایجــاد  شــود و ای
ــر درک و  ــن اضطــراب ناشــی از بیمــاری ب ــن ای شــود. همچنی
شــناخت بیمــار از موقعیت هــا و همچنیــن ادراکــش از وضعیــت 
بیمــاری تأثیــر می گــذارد. در واقــع اضطــراب شــناختی ذهــن 
بیمــار را درگیــر می کنــد و پیش بینی کننــده ی افســردگی 
می شــود. در تبییــن رابطــه بعــد فــرار و اجتنــاب بــا افســردگی 
می تــوان بیــان کــرد، اضطــراب مرتبــط بــا درد می توانــد منجــر 

رابطه باورهای مرتبط با درد و اضطراب درد با افسردگی در بیماران مبتال...

ــه زنگــی نســبت  ــه اجتنــاب از فعالیــت و همچنیــن گــوش ب ب
ــع بیمــار  ــه محرک هــای درد گــردد و باعــث شــود)28(. در واق ب
بــرای انجــام فعالیــت دچــار اضطــراب می شــود و بــرای رهایــی 
از اضطــراب از موقعیت هایــی کــه برایــش ایجــاد اضطــراب 
می کنــد، گریــزان می شــود. شــاید در ابتــدا ایــن فــرار و 
اجتنــاب اضطــراب را کاهــش دهــد، ولــی بــه مــرور عملکردهای 
بیمــار محدودتــر می شــود و تــوان مقابلــه بــا شــرایط اضطــراب 
ــی و  ــا نگران ــه ب ــی ک ــن اضطراب ــد. همچنی ــم کاهــش می یاب ه
ــای  ــرور روی فعالیت ه ــه م ــد، ب ــراه باش ــاری هم ــرس از بیم ت
ــن  ــر می گــذارد و باعــث از دســت رفت ــرد اث ــه طبیعــی ف روزان
ــار  ــن بیم ــود. بنابرای ــی می ش ــش زندگ ــذت بخ ــای ل فرصت ه
ــت و  ــر اس ــود درگی ــاری خ ــناک از بیم ــکار ترس ــا اف ــب ب اغل
ایــن ارزیابــی ترســناک از درد زمینــه ســاز افســردگی می شــود. 
ــا  ــا درد ب ــط ب ــک مرتب ــراب فیزیولوژی ــه اضط ــن رابط در تبیی
افســردگی می تــوان اذعــان کــرد، بیمارانــی کــه نگرانــی بیــش 
ــترس زا  ــای اس ــا محرک ه ــا ی ــه موقعیت ه ــد، ب ــدازه دارن از ان
ناشــی از درد و ناراحتــی بســیار ســریع و شــدید واکنــش 
ــرس و  ــا ت ــدازه ی ــش از ان ــی بی ــت نگران ــد. در حقیق می دهن
ــد  اضطــراب وقتــی اینقــدر غیرمنطقــی شــود، کــه بیمــار نتوان
ــان آور می شــوند  ــد، زی ــز و فکــر کن ــت مســائل تمرک ــر واقعی ب
و اثــرات جســمی اضطــراب مشــهود می شــود. در ایــن شــرایط 
بیمــار از چندیــن موضــع آســیب می بینــد، یــک درد و ناراحتــی 
ناشــی از بیمــاری آرتریــت روماتوئیــد و دیگــری ناراحتی هــای 
ــه صــورت  ــه ب ــک ناشــی از اضطــراب ک جســمانی و فیزیولوژی
ــرات  ــار تغیی ــن بیم ــت. بنابرای ــده اس ــل ش ــر او تحمی ــازاد ب م
خلــق و خــو بواســطه ی ایــن شــرایط ناخوشــایند پیــدا می کنــد 

ــد. ــش می یاب ــردگی افزای ــی آن افس و در پ
ــوارد  ــن م ــه ای ــوان ب ــش می ت ــن پژوه ــای ای از محدودیت ه
ــه  ــا ب ــاران مبت ــر روی بیم ــش ب ــن پژوه ــود:  ای ــاره نم اش
ــل  آرتریــت روماتوئیــد انجــام شــده اســت، بنابرایــن نتایــج قاب
ــا ســایر درد هــای مزمــن دیگــر نیســت.  ــه بیمــاران ب تعمیــم ب
ــن  ــده در ای ــل اینکــه بیمــاران شــرکت کنن ــه دلی ــن ب همچنی
ــه صــورت در دســترس  ــای خصوصــی ب ــش از کلینیک ه پژوه
ــه  ــا ب ــراد مبت ــه اف ــه هم ــج ب ــم نتای ــدند، تعمی ــاب ش انتخ
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آرتریــت روماتوئیــد بایــد بــا احتیــاط صــورت گیــرد. همچنیــن 
ــط  ــوده و رواب ــتگی ب ــه همبس ــه روش رابط ــش ب ــن پژوه ای
ــی بیــن متغیرهــا بررســی نشــده اســت. بنابرایــن پیشــنهاد  علّ
می شــود، کــه بــرای اعتبــار بخشــی بیشــتر بــه نتایــج، پژوهــش 
ــن در  ــرد. همچنی ــام گی ــز انج ــر نی ــای بزرگت ــر روی نمونه ه ب
پژوهش هــای آینــده از طرح هــای تجربــی یــا طولــی کــه 
ــی را بیــن عوامــل  ــی و معلول ــط علّ امــکان اســتنتاج یــک رواب
روانشــناختی و افســردگی می دهنــد، اســتفاده گــردد. از ســوی 
دیگــر شناســایی و آگاهــی از مکانیزم هایــی درد و بیمــاری کــه 
بــر ســیر پیشــرفت اضطــراب در مراحــل اولیــه بیمــاری مؤثــر 
اســت، پیشــنهاد می شــود. زیــرا می توانــد در پیش بینــی و 
شــاید جلوگیــری از عــوارض و پیامدهــای بلندمــدت و نامطلــوب 
ناشــی از اضطــراب در بیمــاران آرتریــت روماتوئیــد بســیار 
ارزشــمند باشــد. ایجــاد انجمن هــای حمایتــی از بیمــاران 
آرتریــت روماتوئیــد و تشــکیل جلســات و همایش هــای گروهــی 
بــرای بیمــاران بــه جهــت آشــنایی بــا بیمــاری و ارتبــاط مابیــن 
بیمــاران بــا هــدف تغییــر باورهــای منفــی بیمــاران نســبت بــه 
بیمــاری و کاهــش افســردگی و اضطــراب نیز پیشــنهاد می شــود.

نتیجه گیری
آرتریــت روماتوئیــد یــک بیمــاری مزمــن، پیش رونــده و از بیــن 
برنــده سیســتم ایمنــی بــدن بــه شــیوه خــود ایمنــی اســت. در 
ــاری،  ــاد بیم ــه در مراحــل ح ــی اســت ک ــل پیش بین ــع قاب واق
زندگــی بــرای مبتایــان دشــوار می شــود و عملکردهــای 
روانشــناختی آن هــا نیــز تحــت تأثیــر قــرار می گیــرد. در 
حقیقــت ایــن بیمــاری همــراه بــا درد اســت و شــرایط بیمــاری 
باعــث رنجــش و ناراحتــی بیمــار می شــود و زمینــه افســردگی 
ــه  ــش توج ــن پژوه ــج ای ــه نتای ــه ب ــا توج ــود. ب ــم می ش فراه
خــاص بــه ســامت روانشــناختی این بیمــاران در جهــت کاهش 
ــت اســت. ــز اهمی ــوارض ناشــی از بیمــاری و افســردگی حائ ع

تقدیر و تشکر
در پایــان الزم اســت از تمــام عزیزانــی کــه مــا را در انجــام ایــن 

ــه ویــژه بیمــاران آرتریــت روماتوئیــد  ــد، ب پژوهــش یــاری دادن
ــا  ــر م ــه یاریگ ــر و حوصل ــا صب ــود درد ب ــم وج ــی ارغ ــه عل ک

ــی شــود. ــد، تشــکر و قدردان بودن

منابع مالی
ارشــد  کارشناســی  نامــه  پایــان  از  برگرفتــه  مقالــه  ایــن 
ــی  ــه راهنمای ــی، ب ــه امین ــم فاطم ــی خان ــی عموم روانشناس
ــد  ــا ک ــه ب ــد ک ــجادیان می باش ــاز س ــر ایلن ــم دکت ــرکار خان س
شناســایی23820705952155 در شــورای پژوهشــی دانشــگاه 
ــیده  ــب رس ــگان(به تصوی ــد اصفهان)خوراس ــامی واح آزاد اس

ــت. اس

فاطمه امینی و همکاران 34

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

p.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 13

http://jap.iums.ac.ir/article-1-5458-fa.html


فصلنامـه علمـی پژوهشـی بیهوشـی و درد، دوره 11، شـماره 1، بهـار 1399 

disorders; results from a longitudinal population-
based study. J Psychosom Res 2010; 68(2):187-193.

11. Jacob L, Rockel T, Kostev K. Depression Risk in 
Patients with Rheumatoid Arthritis in the United 
Kingdom. Rheumatology and Terapy 2017; 4(1): 
195-200. 

12. Nicassio PM, Ormseth SR, Custodio M, Irwin MR, 
Olmstead R, Weisman MH. A multidimensional 
model of fatigue in patients with rheumatoid arthritis. 
J Rheumatol 2012; 39(9):1807-1813.

13. Jain A, Bhadauria D. Evaluation of efficacy of 
fluoxetine in the management of major depression 
and arthritis in patients of rheumatoid arthritis. 
Indian J Rheumatol 2013; 8 (6): 165- 169.

14. Morris A, Yelin EH, Panopalis P. Long-term patterns 
of depression and associations with health and 
function in a panel study of rheumatoid arthritis. J 
Health Psychol 2011; 16(4):667-677.

15. Baker TA, Buchanan NT, Small BJ, Hines RD, 
Whitfield KE. Identifying the relationship between 
chronic pain, depression, and life satisfaction in older 
African Americans. Res Aging 2011; 33 (4):426-
443.

16. Courvoisier DS, Agoritsas T, Glauser J. Pain as an 
important predictor of psychosocial health in patients 
with rheumatoid arthritis. Arthritis Care Res 2012; 
64 (2): 190–196.

17. Somers TJ, Shelby RA Keefe FG. Disease severity 
and domain-specific arthritis self-efficacy: 
relationships to pain and functioning in patients with 
rheumatoid arthritis. Arthritis Care Res 2010; 62 (6): 
848–856.

18. Modesto-Lowe V, Girard L, Chaplin M. Cancer pain 
in the opioid-addicted patient: can we treat it right? J 
Opioid Manag 2013; 8 (3):167-175.

19. Ramond A, Bouton C, Richard I. Psychosocial risk 
factors for chronic low back pain in primary carea 

References
1. Smolen JS, Aletaha D, McInnes IB. Rheumatoid 

arthritis. Lancet 2016; 388 (10055):2023–2038.

2. Cutolo M, Otsa K, Uprus M. Vitamin D in rheumatoid 
arthritis. Autoimmun Rev 2007; 7(1): 59-64.

3. Feldthusen C, Bjork M, Forsblad-d’Elia H, 
Mannerkorpi K, Care UoGCfP-C. Perception, 
consequences, communication, and strategies 
for handling fatigue in persons with rheumatoid 
arthritis of working age-a focus group study. Clinical 
Rheumatology 2013; 32 (5): 557-566.

4. Kingsley G, Scott IC, Scott DL. Quality of life and 
the outcome of established rheumatoid arthritis. Best 
Pract Res Clin Rheumatol 2011; 25(4): 585-606.

5. Ovayolu O, Ovayolu N, Karadag G. The relationship 
between self-care agency, disability levels and 
factors regarding these situations among patient with 
rheumatoid arthritis. J Clin Nurs 2012; 21(1-2):101-
110.

6. McBain H, Shipley M, Newman S. The impact of 
appearance concerns on depression and anxiety in 
rheumatoid arthritis. Musculoskeletal Care 2013; 
11(1): 19-30.

7. Peters KM, Killinger KA, Jaeger C, Chen C. Pilot 
Study Exploring Chronic Pudendal Neuromodulation 
as a Treatment Option for Pain Associated with 
Pudendal Neuralgia. Low Urin Tract Symptoms 
2015; 7(3):138-142.

8. Costa MA, Trentini CA, Schafranski MD, Pipino 
O, Gomes RZ, Reis ES. Factors Associated with the 
Development of Chronic Post-Sternotomy Pain: a 
Case-Control Study. Braz J Cardiovasc Surg 2015; 
30 (5):552-556.

9. Greenwood M. Essentials of medical history-taking 
in dental patients. Dent Update 2015; 42 (4):308-
310.

10. Van’t Land H, Verdurmen J, Ten Have M, et al. 
The association between arthritis and psychiatric 

35رابطه باورهای مرتبط با درد و اضطراب درد با افسردگی در بیماران مبتال...

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

p.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 13

http://jap.iums.ac.ir/article-1-5458-fa.html


انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

systematic review. Fam Pract 2011; 28 (1): 12–21.

20. Main CJ, Foster N, Buchbinder R. How important 
are back pain beliefs and expectations for satisfactory 
recovery from back pain? Best Pract Res Clin 
Rheumatol 2010; 24 (2): 205–217.

21. Hurley MV, Walsh N, Bhavnani V, Britten N, 
Stevenson F. Health beliefs before and after 
participation on an exercised-based rehabilitation 
programme for chronic knee pain: doing is believing. 
BMC Musculoskelet Disord 2010; 11: 31.

22. Monsivais DB, Engebretson JC. Cultural cues: 
review of qualitative evidence of patientcentered 
care in patients with nonmalignant chronic pain. 
Rehabil Nurs 2011; 36 (4):166–171.

23. Asmundson GJG, Collimore KC, Bernstein A, 
Zvolensky MJ, Hadjistavropoulos HD. Is the latent 
structure of fear of pain continuous or discontinuous 
among pain patients? Taxometric analysis of the pain 
anxiety symptoms scale. J Pain 2007; 8(5): 387-395.

24. Carleton R N, Abrams M P, Asmundson GJG, Antony 
MM, McCabe R. Pain – relate anxiety and anxiety 
sensitivity across anxiety and depressive disorders. J 
anxiety disord 2009; 23(6): 791-798. 

25. Covic T, Cumming SR, Pallant JF, Manolios N, 
Emery P, Conaghan PG, et al. Depression and anxiety 
in patients with rheumatoid arthritis: prevalence rates 
based on a comparison of the Depression, Anxiety 
and Stress Scale (DASS) and the hospital, Anxiety 
and Depression Scale (HADS). BMC Psychiatry 
2012; 24: 12-6.

26. Bair MJ, Wu, Damush TM, Sutherland JM, Kroenke 
K. Association of depression and anxiety alone and 
in combination with chronic musculoskeletal pain in 
primary care patients. Psychosom Med 2008; 70 (8): 
890-897.

27. Knaster P, Estlander AM, Karlsson H, Kaprio J, 
Kalso E. Temperament traits and chronic pain: the 
association of harm avoidance and pain-related 
anxiety. PLoS One 2012; 7 (10): 645-672.

28. Boersma K, Linton SJ. Psychological processes 
underlying the development of a chronic pain 
problem: A prospective study of the relationship 
between profiles of Psychological variable in fear 
avoidance model in disability. Clin J pain 2006; 
22(2): 160-166. 

29. Bardel MH, Woodman T, Perreaut-Pierre E, Barizien 
N. The role of athletes’ pain-related anxiety in pain-
related attentional processes. Anxiety Stress Coping 
2013; 26(5): 573-583.

30. Richards HJ, Benson V, Donnelly N, Hadwin JA. 
Exploring the function of selective attention and 
hypervigilance for threat in anxiety. Clin Psychol 
Rev 2014; 34 (1): 1-13.

31. Knofczynski GT, Mundfrom D. Sample size when 
using multiple linear regression for prediction. Educ 
Psychol Meas 2008; 68 (3): 431-442. 

32. Beck A T, Steer RA, Brown G K. Manual for the 
Beck Depression Inventory–II. San Antonio, TX 
Psychological Corporation; 1996.

33. Dobson K, MohammadKhani P. Psychometric 
Coordinates of Beck Depression Inventory 2 in 
a large sample of patients with major depressive 
disorder. Archives of Rehabilitation 2008; 29: 86-80.

34. Strong J, Ashton R, Chant D. The measurement of 
attitudes towards and Beliefs about pain. Pain 1992; 
48 (2):227-236.

35. Asghari Moghaddam M, Karimzade N, Amarloo 
P. The role of pain-related beliefs in adaptation to 
cancer. Biannual Journal of Training & Learning 
Researches 2005; 12 (13): 1-23.

36. McCracken LM, Zayfert C, Gross RT. The pain 
anxiety symptoms scale: development and validation 
of a scale to measure fear of pain. Pain 1992; 50(1): 
67-73.

37. McCracken LM, Dhingra L. A short version of 
the Pain Anxiety Symptom Scale (PASS-20): 
Preliminary development and validity. Pain res 
manag 2002; 7(1): 45-50.

فاطمه امینی و همکاران 36

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

p.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 13

http://jap.iums.ac.ir/article-1-5458-fa.html


فصلنامـه علمـی پژوهشـی بیهوشـی و درد، دوره 11، شـماره 1، بهـار 1399 

38. Roelofs J, McCracken L, Peters ML, Crombez G, 
Van Breukelen G, Vlaeyen JWS. Psychometric 
Evaluation of the Pain Anxiety Symptoms Scale 
(PASS) in Chronic Pain Patients. J Behav Med 2004; 
27 (2): 167-183.

39. Davoudi I, Zargari Y, Mozaffari Poursakhy E, 
Nargesi F, Molah K. The Relationship between 
Pain Catastrophizing, Social Support, pain-related 
Anxiety, Coping Strategies and Neuroticism, with 
Functional Disability in Rheumatic patients. Health 
Psychology 2012; 1: 59-73.

37رابطه باورهای مرتبط با درد و اضطراب درد با افسردگی در بیماران مبتال...

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

p.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            13 / 13

http://jap.iums.ac.ir/article-1-5458-fa.html
http://www.tcpdf.org

