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AbSTrACT
The purpose of this study was to determine the role of marital intimacy and spiritual intelligence in predicting 
pain after elective cesarean section surgery. This research was a descriptive-correlation type. The statistical 
population of the study consisted of all women who underwent elective cesarean section in Qom governmental  
hospitals during the summer of 1397 who were selected by non-random sampling 200 people and evaluated by 
questionnaire on matters of matrimonial intimacy (Bagarozi 2001), spiritual intelligence (2008) and McGill’s 
Pain Questionnaire (1997). Data were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics including 
Pearson correlation and simultaneous regression. The results showed that there was a negative and significant 
relationship between marital intimacy, spiritual intelligence and postpartum pain, and marital intimacy and 
spiritual intelligence wer 0.17 share in the prediction of pain after cesarean section.
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چکیده
ــا هــدف تعییــن نقــش صمیمیــت زناشــویی و هــوش معنــوی در پیش بینــی درد پــس از جراحــی ســزارین انجــام شــد. ایــن  پژوهــش حاضــر ب
پژوهــش از نــوع توصیفی-همبســتگی بــود. جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل کلیــه زنانــی بــود کــه در بیمارســتان های دولتــی شــهر قــم در تابســتان 
1397 تحــت عمــل جراحــی ســزارین انتخابــی قــرار گرفتــه بودنــد و بــا روش نمونــه گیــری غیــر تصادفــی در دســترس 200 نفــر انتخــاب شــدند، 
و بــا پرسشــنامه صمیمیــت زناشــویی بــاگاروزی)2001(، پرسشــنامه هــوش معنــوی کینــگ)2008( و پرسشــنامه درد مــک گیــل) 1997( مــورد 
ارزیابــی قــرار گرفتنــد. داده هــا بــا اســتفاده از آزمــون همبســتگی پیرســون و رگرســیون چندگانــه مــورد  تحلیــل قــرار گرفــت. نتایــج نشــان داد 
بیــن صمیمیــت زناشــویی و هوشــی معنــوی بــا درد پــس از زایمــان رابطــه منفــی و معنــاداری وجــود دارد، و صمیمیــت زناشــویی و هــوش معنــوی 

0/17 درصــد ســهم در پیش بینــی درد پــس از جراحــی ســزارین دارنــد.
واژه های کلیدی: صمیمت زناشویی، هوش معنوی، درد

نویسنده مسئول: سحر توکلی، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، تهران، ایران 
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مقـاله پژوهشـی

تاریخ پذیرش: 1398/11/18تاریخ بازبینی: 1398/11/1 تاریخ دریافت: 1398/4/23

ــده  ــک پدی ــت. درد، ی ــی اس ــات رحم ــاء و انقباض ــاع احش اتس
مشــترك پــس از تمــام اعمــال جراحــی و یکــی از دغدغه هــای 
ــاران  ــیاری از بیم ــه بس ــوری ک ــه ط ــت، ب ــاران اس ــده بیم عم
ــه  ــن تجرب ــوان تلخ تری ــه عن ــی، ب ــل جراح ــد از عم از درد بع
جراحــی یــاد می کننــد)1(. درد حــاد پــس از عمــل، جــزء 
ــر  ــد و ه ــل می کن ــان تحم ــه انس ــت ک ــی اس ــن دردهای بدتری
ــک و  ــخ های همودینامی ــد، پاس ــدیدتر باش ــن درد ش ــدر ای چق

مقدمه
هــر ســاله اعمــال جراحــی زیــادی بــا اهــداف مختلــف درمانــی، 
تشــخیصی و ترمیمــی انجــام می شــود. یکــی از اعمــال جراحــی 
ــر رو  ــال های اخی ــزارین در س ــل س ــزارین اســت. عم ــج، س رای
ــران  ــزارین در ای ــل س ــط عم ــار متوس ــت، آم ــش اس ــه افزای ب
)0/42( تقریبــاً 3 برابــر آمــار بهداشــت جهانــی اســت. از جملــه 
مشــکالت بیمــار ســزارینی، بــروز درد ناشــی از آســیب بافتــی، 
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می شــود می توانــد ســبب افزایــش شــادی و امیــد باشــد. 
صمیمیــت زناشــویی بــر ابعــاد مختلفــی از ســالمت فــردی موثر 
اســت تــا جایــی کــه تحقیقــات نشــان داده در افــراد جــوان کــه 
ســرطان پســتان دارنــد و از صمیمیــت زناشــویی باالیــی بهــره 
مندنــد کیفیــت زندگــی و میــزان بهبــودی باالتــری دارنــد)11(.
ــزان ادراك  ــا می ــد ب ــه می توان ــای ک ــر از متغیره ــی دیگ یک
درد ارتبــاط داشــته باشــد هــوش معنــوی اســت. جایــن 
و پورهیــت)12(، هــوش معنــوی را توانایــی تجربــه شــده ای 
ــم  ــش و فه ــه دان ــتیابی ب ــکان دس ــراد ام ــه اف ــه ب ــد ک می دانن
ــال و  ــه کم ــیدن ب ــرای رس ــه را ب ــد و زمین ــتر را می ده بیش
ترقــی در زندگــی فراهــم می ســازد. از دیــدگاه کینــگ)13(، 
ــادی،  ــر وجــودی انتق ــه تفک ــار مؤلف ــوی دارای چه هــوش معن
ــی  ــت هشــیاری و آگاه ــوم شــخصی، گســترش حال ــه مفه ارائ
ــه  ــد ک ــازه می ده ــا اج ــه م ــوی ب ــوش معن ــت. ه ــی اس متعال
ــر  ــا بهت ــر و ی ــت را تغیی ــه ممکــن اســت موقعی ــی ک ــا آنجای ت
ــا موقعیــت را  ــا اجــازه می دهــد کــه م ــه م ــع ب کــرده و در واق
ــائل  ــکالت و مس ــل مش ــرای ح ــوی ب ــوش معن ــم. ه اداره کنی
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــها م ــی و ارزش ــای زندگ ــه معن ــوط ب مرب
ــه پرســیدن  ــوط ب ــن هــوش بیشــتر مرب ــع ای ــرد. در واق می گی
اســت تــا پاســخ دادن، بدیــن معنــا کــه فــرد ســؤاالت بیشــتری 
ــرح  ــود مط ــون خ ــان پیرام ــی و جه ــود و زندگ ــورد خ را در م
می کنــد. فریدمــن، مــک دونالــد و المــر)14(، در مطالعــه ای 
ــه هــوش  ــد ک ــت و ســالمت دریافتن ــاط معنوی ــوان ارتب ــا عن ب
ــه و  ــش یافت ــاری کاه ــزان بیم ــود، می ــث می ش ــوی باع معن
ــه  ــه ب ــرادی ک ــد اف ــه نظرمی رس ــد. ب ــش یاب ــر افزای ــول عم ط
معنویــت تمایــل دارنــد بــه هنــگام مواجهــه بــا آســیب و ترومــا 
بــه درمــان بهتــر پاســخ می دهنــد، و بهتــر برخــورد می-کننــد 
ــه در  ــی ک ــد. مطالعات ــری دارن ــردگی و درد کمت ــزان افس و می
ــای روان شــناختی  ــا ویژگی ه ــوی ب ــوش معن ــه رابطــه ه زمین
ــه  ــد ک ــان می ده ــده اند، نش ــام ش ــمانی انج ــای جس و پیامده

ــود. ــش درد می ش ــث کاه ــت باع ــوی و معنوی ــوش معن ه
مطالعــه لیســن و همــکاران)15( نشــان داد کــه معنویــت، مقاومت 
افــراد را در برابــر درد افزایــش می دهــد. و همچنیــن تحقیقــات 
ــل  ــوی مث ــای معن ــه فعالیت ه ــن ب ــه پرداخت ــرده ک ــات ک اثب

ــه  ــک تجرب ــد. درد ی ــاد می کن ــری ایج ــک نامطلوب ت متابولی
کامــاًل ذهنــی اســت، کــه پاســخ های همودینامیــک و متابولیــک 

ــد)2(. ــاد می کن ــاران ایج ــرای بیم ــی را ب نامطلوب
ــود.  ــم نمی ش ــمی خت ــای جس ــه پیامد ه ــزارین ب ــوارض س ع
ــرات  ــد اث در مطالعــات ذکــر شــده اســت کــه ســزارین می توان
روانــی منفــی از جملــه احســاس محرومیــت، گنــاه یــا شکســت 
بــه خاطــر نداشــتن زایمــان طبیعــی در بعضــی از زنــان شــود)3(. 
ــه منظــور  ــرل درد پــس از جراحــی ســزارین ب همچنیــن، کنت
مدیریــت بهینــه بیمــاران جهــت افزایــش تحــرك مــادر، حداقل 
ــادر،  ــه م ــرد اولی ــریع عملک ــود س ــوزاد، بهب ــادر و ن ــوارض م ع
تســریع شــیر دهــی بــه نــوزاد و نیــز کاهش افســردگی اســت)4(. 
درد پــس از ســزاین یــک درد قابــل پیش بینــی و واقعــی 
ــل  ــار قاب ــه بیم ــی ب ــود مراقبت ــای خ ــا آموزش ه ــه ب ــت ک اس
ــی  ــالمت عموم ــویی و س ــت زناش ــود)5(. صمیمی ــرل می ش کنت
فــرد رابطــه مســتقیم و معنــاداری بــا هــم دارنــد، تــا جایــی کــه 
عــدم وجــود صمیمیــت و دلزدگــی زوجیــن بــا ضعــف عمومــی، 
پاییــن بــودن سیســتم ایمنــی، و مشــکالت قلبــی عروقــی همراه 
اســت)6(. تــن هاتــن، صمیمیــت  را  توانایــی  برقــراری  ارتبــاط  بــا 
 دیگــری  و  بیــان  عواطــف  تعریــف  می کنــد  و  آن  را  حــق  مســلم  و 

ــد)7(. ــان می دان ــای  طبیعی انس  از  حالته
در طــرف مقابــل، عــدم صمیمیــت زناشــویی از بعــد روانــی، بــا 
افســردگی، اضطــراب، کاهــش سیســتم ایمنــی بــدن، افزایــش 
ادراك درد و گرایــش بــه رفتار هــای آســیب زا در ارتبــاط 
ــت  ــون)9(، صمیمی ــن و الرنس ــاد راوی ــاس اعتق ــت)8(، براس اس
ــته  ــی داش ــرد خوب ــه ازدواج کارک ــود ک ــکار می ش ــی آش زمان
ــه  ــه رابط ــت ک ــن اس ــی از ای ــت حاک ــدان صمیمی ــد و فق باش
بــا کاهــش صمیمیــت  زناشــویی عملکــرد ضعیفــی دارد. 
ــه زندگــی کاهــش و در نتیجــه ناســازگاری  ــد ب زناشــویی، امی
ــتری  ــی بیش ــد و نارضایت ــش می یاب ــمانی افزای ــی و جس روان
حاصــل می شــود و همیــن مشــکالت از مقدمــات طــالق و 
جدایــی محســوب می شــود. نصیــری و جــوکار)10( در یــک 
ــی و  ــت از زندگ ــت، رضای ــد، صمیمی ــن امی ــه بی ــه رابط مطالع
ســالمت روانــی در زنــان را مــورد بررســی قــرار دادنــد، یافته هــا 
نشــان داد، صمیمیــت زناشــویی منجــر بــه رضایــت از زندگــی 
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

بســیار درســت نمــره)3(، تــا حــدودی درســت نمــره)2(، نادرســت 
ــه  ــرد. البت ــق می گی ــره )0( تعل ــت نم ــاًل نادرس ــره)1( و کام نم
ایــن شــیوه نمره گــذاری در مــورد ســوال شــماره 6 بــه صــورت 
معکــوس اســت. بــرای بدســت آوردن امتیــاز مربــوط بــه هــر بعد 
مجمــوع امتیــازات مربــوط بــه تــک تــک ســواالت آن بعــد را بــا 
ــکاران)18(،  ــب و هم ــش رقی ــود)19(. در پژوه ــبه می ش ــم محاس ه
پایایــی ایــن پرسشــنامه بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ 
0/88 بــرآورد شــد. روایــی صــوری و محتوایی پرسشــنامه توســط 
متخصصــان روان شناســی مــورد تاییــد قــرار گرفــت. برای بــرآورد 
ــاب  ــاری بن ــوی غب ــه  معن ــی از پرسشــنامه  تجرب ــی همگرای روای
بــه طــور همزمــان اســتفاده شــده کــه ضرایــب همبســتگی ایــن 
ــرای محاســبه ی  ــه دســت آمــده اســت. ب دو پرسشــنامه 0/66 ب
روایــی ســازه پرسشــنامه از تحلیــل عامــل اکتشــافی و تحلیــل 
عامــل تاییــدی مرتبــه  اول اســتفاده شــد. نتیجه هــای بــه دســت 
آمــده نشــان داد کــه ایــن پرسشــنامه ابــزاری پایــا برای ســنجش 
هــوش معنــوی اســت و بــا توجــه بــه روایــی و پایایــی مناســب، 
آن را می تــوان در محیط هــای آموزشــی و پژوهشــی ماننــد 

ــود. بیمارســتان ها و دانشــگاه اســتفاده نم
ــن  ــاگاروزی: ای ــویی ب ــت زناش ــنامه صمیمی 2- پرسش
ــت  ــای صمیمی ــه نیازه ــت ک ــوال اس ــنامه دارای 41 س پرسش
ــی،  ــناختی، عقالن ــی، روانش ــت عاطف ــی صمیمی ــاد آن یعن و ابع
جنســی، جســمانی، معنــوی، زیباشــناختی، اجتماعــی- تفریحــی 
ــرای هشــت بعــد صمیمیــت  ــرار می دهــد. ب را مــورد بررســی ق
نمــرات عــددی محاســبه شــده کــه بــا جمــع نمــرات هــر بعــد 
ــی  ــی و پایای ــد)20(. روای ــت می آی ــی بدس ــت کل ــره صمیمی نم
ــتفاده  ــا اس ــی و آذری)21( ب ــش کربالی ــنامه در پژوه ــن پرسش ای
ــار آن  ــن اعتب ــد. همچنی ــت آم ــاخ 0/93 بدس ــای کرونب از آلف
در بعــد صمیمیــت جســمانی 0/72، صمیمیــت معنــوی 0/85، 
صمیمیــت زیبــا شــناختی 0/86، صمیمیــت اجتماعی-تفریحــی 
0/76، صمیمیــت روانشــناختی 0/82، صمیمیــت عقالنی 0/73 و 

ــد. ــت جنســی 0/76 بدســت آم صمیمی
3-پرسشــنامه درد مــک گیــل: پرسشــنامه درد مــک گیــل 
در ســال 1997 توســط ملــزاك ســاخته شــد. پرسشــنامه فــرم 
کوتــاه مــک گیــل )15 مــاده ای( بــه زبــان فارســی جهــت شــدت 

ــث  ــزارین باع ــی س ــل از جراح ــا قب ــاز و دع ــن و نم مدیتیش
ــد از جراحــی می شــود)16( و  ــوع و اســتفراغ بع کاهــش درد، ته
ــل مهــم در  ــت جــز عوام ــه معنوی ــان می شــود ک ــن بی همچنی
مدیریــت و کنتــرل درد می باشــد و در جهــت بهبــود ســالمت 
عاطفــی و جســمی نقــش مهمــی دارد)17(. بنابرایــن بــا توجــه بــه 
مطالــب ذکــر شــده و اینکــه تاکنــون مطالعاتــی پیرامــون نقــش 
صمیمیــت زناشــویی و هــوش معنــوی بــر درد پــس از جراحــی 
ســزارین صــورت نگرفتــه و نیازمنــد بررســی اســت و بــا توجــه 
بــا اهمیــت موضــوع در ســالمت جامعــه بــرآن شــدیم بــه ایــن 
ــق را  ــی تحقی ــن اســاس، ســوال اصل ــر همی ــم. ب ــم بپردازی مه
ــویی و  ــت زناش ــا صمیمی ــرد: آی ــان ک ــه بی ــن گون ــوان ای می ت
هــوش معنــوی بــر درد پــس از جراحــی ســزارین تاثیــر دارد؟

روش پژوهش
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف کاربــردی و از نظر روش جمــع آوری 
ــت  ــش صمیمی ــن پژوه ــود. در ای ــتگی ب ــوع همبس ــا از ن داده ه
زناشــویی و هــوش معنــوی بــه عنــوان متغیرهــای پیــش بیــن و 
درد پــس از جراحــی ســزارین بــه عنــوان متغیــر مــالك در نظــر 
گرفتــه شــده اســت. جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل کلیــه زنانی 
بــود کــه در بیمارســتان های دولتی شــهر قــم در تابســتان 1397 
تحــت عمــل جراحــی ســزارین انتخابــی قــرار گرفتــه بودنــد کــه 
ــر  ــترس 200 نف ــی در دس ــر تصادف ــری غی ــه گی ــا روش نمون ب
ــردآوری  ــرای گ ــدند. ب ــاب ش ــش انتخ ــه پژوه ــوان نمون ــه عن ب
ــویی  ــت زناش ــنامه صمیمی ــه پرسش ــش از س ــای پژوه داده ه
بــاگاروزی )2001(، پرسشــنامه هــوش معنــوی کینــگ )2008( 
ــت. ــده اس ــتفاده ش ــل )1997( اس ــک گی ــنامه درد م و پرسش

1- پرسشــنامه هــوش معنــوی کینــگ: پرسشــنامه هــوش 
معنــوی کینــگ در ســال 2008 توســط کینــگ طراحــی و 
ســاخته شــد. ایــن پرسشــنامه دارای24 گویــه اســت و چهــار زیر 
مقیــاس دارد: تفکــر وجــودی انتقــادی، تولیــد معنــای شــخصی، 
آگاهــی متعالــی و بســط حالــت هشــیاری . هــر چــه فــرد نمــره 
باالتــری در ایــن پرسشــنامه بگیــرد دارای هوش معنوی بیشــتری 
اســت)18(. روش نمره گــذاری ایــن پرسشــنامه بــر اســاس لیکــرت 
ــره)4(،  ــاًل درســت نم ــه کام ــه گزین ــه ب ــوده ک ــه ای ب ــج گزین پن
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جدول 2. نتایج ماتریس همبستگی متغیرهای صمیمیت زناشویی و هوش معنوی با درد پس از جراحی سزارین

سطح معناداریضریب همبستگیمتغیر مالکمتغیر پیش بین 

0/1570/041-درد پس از جراحی صمیمیت زناشویی

0/3450/000-درد پس از جراحیهوش معنوی

نقش صمیمیت زناشویی و هوش معنوی در پیش بینی درد ...

درد بــا دو زیــر مقیــاس دو بعــد حســی و عاطفــی اســت. نحــوه 
اجــرا قلــم کاغــذی- جمعــی- خــود گزارشــی اســت. ســئواالت 
در یــک مقیــاس لیکــرت 4 درجــه ای از بــدون درد 0 تــا شــدید 
ــی،  ــی، عاطف ــره )حس ــه نم ــه س ــوند. ک ــذاری می ش 3 نمره گ
ــل زاده  ــن پرسشــنامه توســط وکی ــد)22(. ای ــی( بدســت می آی کل
ــورد  ــنجان م ــکی رفس ــوم پزش ــگاه عل ــی)1389( در دانش نخع
ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت. همســانی درونــی از طریــق ضریــب 
ــورد  ــنامه م ــتگی پرسش ــب همبس ــز ضری ــاخ و نی ــای کرونب آلف
ــرار گرفــت.  تحلیــل عامــل اکتشــافی و تإییــدی مــورد تاییــد ق
آلفــای کرونبــاخ در مورد کل پرسشــنامه 0/87 بوده اســت و برای 

ابعــاد شــدت درد و واکنش بــه ترتیب 0/87و 0/89 بوده اســت)22(.

یافته ها
ــتگی  ــب همبس ــا از ضری ــن متغیره ــه بی ــی رابط ــرای بررس ب
ــزارین  ــی س ــس از جراح ــی درد پ ــرای پیش بین ــون و ب پیرس
ــوی از  ــوش معن ــویی و ه ــت زناش ــای صمیمی از روی متغیره
ــه  ــی فرضی ــل از بررس ــد. قب ــتفاده ش ــه اس ــیون چندگان رگرس
ــه  ــا پرداخت ــع داده ه ــودن توزی ــال ب ــه بررســی نرم پژوهــش، ب
ــه  ــمیرنف، ب ــروف- اس ــون کولموگ ــج آزم ــدول 1 نتای ــد، ج ش
منظــور بررســی نرمــال بــودن توزیــع متغیرهــا را نشــان می دهد.

جدول 1. نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنف، به منظور بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها

سطح معنی داریمقدار آماره کلموگروف-اسمیرنوفمتغیرها

5/060/000صمیمیت زناشویی

1/270/131هوش معنوی

2/170/000درد پس از جراحی سزارین

ــروف-  ــون کلموگ ــا آزم ــرات را ب ــع نم ــی توزی ــدول 1، ارزیاب ج
کــه مالحظــه  نشــان می دهــد. همان گونــه  را  اســمیرنوف 
می شــود، ســطح معنــاداری آزمــون بــرای متغیرهــای صمیمیــت 
زناشــویی، هــوش معنــوی و درد پــس از جراحــی ســزارین 
ــون  ــی داری آزم ــوارد ســطح معن ــه م ــی دار نیســت. در هم معن
ــر از  ــده بزرگ ت ــاد ش ــای ی ــا در متغیره ــودن داده ه ــال ب نرم

همانگونـه کـه نتایـج جـدول 2 نشـان می دهـد، همبسـتگی بین 
صمیمیـت زناشـویی بـا درد پـس از جراحـی سـزارین بـا ضریـب 
همبسـتگی 0/157 در سـطح 0/041 معنـی دار اسـت. بـا توجـه 

ــا اطمینــان 0/95 درصــد می تــوان  )p>0/05( اســت. بنابرایــن ب
بیــان نمــود کــه متغیرهــای صمیمیــت زناشــویی، هــوش 
ــال  ــه نرم ــزارین از مفروض ــی س ــس از جراح ــوی و درد پ معن
بــودن برخــوردار هســتند، یعنــی توزیــع نمره هــا نرمــال اســت. 
ــون  ــت آزم ــک جه ــای پارامتری ــوان از آزمون ه ــن می ت بنابرای

ــود. ــتفاده نم ــش اس ــه  پژوه فرضی

بـه اینکـه جهـت همبسـتگی بـه دسـت آمـده منفـی اسـت، لـذا 
اسـتنباط می شـود رابطـه بین صمیمیت زناشـویی بـا درد پس از 
جراحـی سـزارین منفـی اسـت. همچنیـن همبسـتگی بین هوش 
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

معنـوی بـا درد پـس از جراحـی سـزارین بـا ضریـب همبسـتگی 
0/345 در سـطح 0/000 معنی دار اسـت. با توجـه به اینکه جهت 
همبسـتگی بـه دسـت آمـده منفی اسـت، لذا اسـتنباط می شـود 
رابطـه بیـن هـوش معنوی بـا درد پـس از جراحی سـزارین منفی 

اسـت. در ادامه برای تبیین سـهم هریـک از متغیر های پیش بینی 
یعنـی )صمیمیت زناشـویی و هوش معنـوی( در پیش بینی متغیر 
مـالك )درد پـس از جراحـی سـزارین( و نیز ترکیب آنهـا از روش 

رگرسـیون چند متغیره اسـتفاده شـده اسـت.

سحر توکلی و همکاران

جدول 3. خالصه مدل

خطای استانداردمجذور تنظیم شده rمجذورrrمدل

10/1730/0300/0182/73

نتایــج جــدول 3 مقــدار R نشــان داد کــه ایــن مــدل می توانــد 0/17 درصــد ســهم در درد پــس از جراحــی ســزارین را پیش بینــی نمایــد.

جدول4. رگرسیون چند متغیری بر اساس سهم هر یک از متغیرها در پیش بینی متغیر مالك

سطح معناداریbSEbetaTمتغیرها

0/1220/0110/1572/050/041صمیمیت زناشویی

0/2160/0170/1732/540/011هوش معنوی

ــویی و  ــت زناش ــای صمیمی ــه متغیره ــی داری رابط ــد از معن بع
هــوش معنــوی، همبســتگی تفکیکــی متغیرهــای پیش بیــن و 
مــالك مــورد بررســی قــرار گرفــت. بررســی تفکیکــی مقادیــر 
بتــا نشــان  دهنــده آن اســت کــه صمیمیــت زناشــویی بــا مقــدار 
بتــا حاصلــه 0/157 در ســطح آلفــای 0/05 پیش بینــی کننــده 
درد پــس از جراحــی ســزارین اســت و همچنیــن بررســی 
تفکیکــی مقادیــر بتــا نشــان  دهنده آن اســت کــه هــوش 
معنــوی بــا مقــدار بتــا حاصلــه 0/173 در ســطح آلفــای 0/05 

ــت. ــزارین اس ــی س ــس از جراح ــده درد پ ــی کنن پیش بین

بحث و نتیجه گیری 
ــت زناشــویی و  ــدف بررســی نقــش صمیمی ــا ه ــن پژوهــش ب ای
هــوش معنــوی در پیش بینــی درد پــس از جراحــی ســزارین انجام 
شــد. نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه بیــن صمیمیــت زناشــویی و 
هــوش معنــوی بــا درد پــس از جراحــی ســزارین رابطــه معنــاداری 
وجــود دارد و همچنیــن بررســی نتایــج نشــان داد کــه صمیمیــت 
ــه 0/157 در ســطح آلفــای 0/05  ــا حاصل ــا مقــدار بت زناشــویی ب
پیش بینــی کننــده درد پــس از جراحــی ســزارین اســت و 

همچنیــن بررســی تفکیکــی مقادیــر بتــا نشــان  دهنــده آن اســت 
کــه هــوش معنــوی بــا مقــدار بتــا حاصلــه 0/173 در ســطح آلفای 
0/05 پیش بینــی کننــده درد پــس از جراحــی ســزارین اســت. در 
مجمــوع صمیمیــت زناشــویی و هــوش معنــوی می تواننــد 0/17 
ــی  ــزارین را پیش بین ــی س ــس از جراح ــهم در، درد پ ــد س درص
ــره ور و  ــات چه ــا مطالع ــه پژوهــش همســو ب ــن یافت ــد. ای نماین
ــینی و  ــش، حس ــاج بخ ــکاران)24(، ت ــن و هم ــکاران)23(، الرس هم
ــکاران)27(  ــژاد و هم ــکاران)26( و مصالن ــلطانی و هم ــذر)25(، س رهگ
اســت. در تبییــن نقــش صمیمیــت زناشــویی در پیش بینــی 
ــه  ــوان گفــت؛ صمیمیــت پای درد پــس از جراحــی ســزارین می ت
و اســاس رابطــۀ زناشــویی اســت. صمیمیــت، یــک فرآینــد پویــا 
ــل  ــرام متقاب ــان و احت ــاس اطمین ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس و تعامل
شــکل می گیــرد. طبــق دیــدگاه رشــد فارمــن)28(، توانایــی بــرای 
صـــمیمیت، از طـــریق یــک فرآیند مبادلــه ای انجام می شــود. فرد 
بایــد بتوانــد هیجانــات شــدید، کــه بخــش غیرقابــل تفکیــک یــک 
رابطــه نزدیــک اســت را، آزادانــه در میــان بگــذارد. ســرانجام فــرد 
بایــد توانایــی خودافشــایی، تقابــل بالغانــه، حساســیت نســبت بـــه 
احساســات دیـــگران، و عالقــه بــه خــوب بــودن دیگــران را داشــته 
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ــد صمیمیــت  ــان کردن ــو و کیــس)6( در مطالعــه ای بی باشــد. آمات
زناشــویی و ســالمت عمومــی فــرد رابطــه مســتقیم و معنــاداری با 
هــم دارنــد. صمیمیــت منبــع قدرتمنــد حمایــت عاطفــی و روانــی 
محســوب می شــود و هماننــد یــک ســپر حمایتــی طرفیــن زوج 
را در برابــر آســیب ها حمایــت می کنــد و ایــن بــه گونــه ای اســت 
زوج هایــی کــه میــزان باالتــری از صمیمیــت را گــزارش می کننــد 

ــد. ــان می دهن ــا را نش ــکالت و تنش ه ــری از مش ــرخ پایین ت ن
ــی  ــوی در پیش بین ــوش معن ــش ه ــن نق ــن در تبیی و همچنی
درد پــس از جراحــی ســزارین می تــوان گفــت؛ هــوش معنــوی، 
ــع معنــوی  بیانگــر مجموعــه ای از توانایی هــا، ظرفیت هــا و مناب
ــث  ــد باع ــره می توان ــی روزم ــا در زندگ ــرد آنه ــه کارب ــت ک اس
افزایــش انطبــاق پذیــری فــرد شــود. بــه ویــژه نقــش آن در حل 
مســائل وجــودی و یافتــن معنــا و هــدف در رویدادهــای زندگــی 
روزمــره تأکیــد شــده اســت. بــه نظــر می رســد هــوش معنــوی 
از روابــط فیزیکــی و شــناختی فــرد بــا محیــط پیرامــون خــود 
فراتــر رفتــه و وارد حیطــه شــهودی و متعالــی دیــدگاه فــرد بــه 
زندگــی خــود می گــردد. ایــن دیــدگاه شــامل همــۀ رویدادهــا و 
تجــارب فــرد می شــود کــه تحــت تأثیــر یــک نــگاه کلــی قــرار 
ــرای چارچوب دهــی  ــن هــوش ب ــد از ای ــرد می توان ــد. ف گرفته ان
و تفســیر مجــدد تجــارب خــود بهــره گیــرد. ایــن فراینــد قــادر 
ــرد  ــا و تجــارب ف ــه رویداده اســت از لحــاظ پدیدارشــناختی ب

معنــا و ارزش شــخصی بیشــتری بدهــد)29(.
مطالعـه لیسـن و همـکاران)15( نشـان داد کـه معنویـت، مقاومت 
افـراد را در برابـر درد افزایـش می دهـد. در طـب و روانشناسـی، 
تـاب آور بـودن، نشـان دهنده مقاومـت جسـمانی، بهبـود خـود 
انگیختـه پدیـده و توانایـی برقرارسـازی مجـدد تعـادل هیجانـی 
در موقعیت هـای اسـترس آمیز اسـت و سـطوح باالتر تـاب آوری، 
هیجان هـای مثبـت و منفـی را پیش بینـی می کنـد. در رو بـه رو 
شـدن بـا اسـترس، تولید معنای شـخصی )مؤلفه هـوش معنوی( 
بـه فـرد امـکان می دهـد تا بـا ایجـاد شـرایط جدیدی کـه حتی 
اگـر اسـترس آور و نگران کننـده باشـد، معنـا یـا هدفـی را در آن 
بیابـد و بتواند با شـرایط جدیدش سـازگار شـود و بـه این طریق، 
عامـل اسـترس زا را تغییـر داده و تأثیـرات منفـی آن را کاهـش 
می دهـد. بـه طـور مشـابه، هنـگام مواجهـه بـا یـک وضعیـت 

سـخت، تولیـد معنـای شـخصی ممکـن اسـت فـرد را به سـمت 
یـک راه حـل معنـا محـور هدایـت کـرده و به صـورت یک روش 
حل مسـأله مؤثـر عمل کنـد. فیلیپجی و همـکاران)17( در مطالعه 
بـر روی معنویـت و درد بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بیمارانـی 
کـه از سـطوح معنـوی باالتـر برخـور دارنـد، توانایـی باالیـی در 
مدیریـت و کنتـرل درد دارنـد. ایجاد معنای شـخصی در زندگی، 
با تحمل درد و فشـار همراه اسـت. افرادی که تمایل به سـزارین 
دارنـد، مفهـوم درد را بـه معنـای ارزشـمندی و تحمـل آن را بـه 
عنـوان فـردی کـه می توانـد در برابـر سـختی ها تـاب آور باشـد، 
می پذیرنـد. بـه نظر می رسـد کـه ارتقاء هـوش معنـوی می تواند 
باعـث افزایـش تـاب آوری زنان در هنگام جراحی سـزارین شـود. 
انجــام ایــن مطالعــه بــا محدودیت هایــی همــراه بــود، از 
ــی  ــی - روان ــای روح ــردی و وضعیت ه ــای ف ــه تفاوت ه جمل
آزمودنی هــای پژوهــش کــه از کنتــرل پژوهشــگر خــارج بــود و 
ایــن پژوهــش محــدود بــه شــهر قــم بــود و در تعمیــم نتایــج آن 
بــه ســایر اســتان ها بایــد احتیــاط الزم صــورت گیــرد. در پایــان 
پیشــنهاد می شــود آموزش هــا و مداخــالت روانشــناختی در 
جهــت کاهــش درد پــس از جراحی ســزارین در بیمارســتان های 
ــزاری  ــر در برگ ــش حاض ــج پژوه ــود و از نتای ــه ش ــان ارائ زن
کارگاه هــای مثــل )آمــوزش هــوش معنــوی و صمیمیــت 
زناشــویی( بــرای زنــان متقاضی جراحی ســزارین اســتفاده شــود.

سپاسگزاری
ایـن مقالـه بخشـی از نتایـج پایان نامه کارشناسـی ارشـد رشـته 
تهـران  واحـد  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  در  تربیتـی  روانشناسـی 
از مسـئولین محتـرم  پژوهشـگران،  بدینوسـیله  اسـت.  جنـوب 
بـرای  همـکاری  بخاطـر  قـم  شـهر  دولتـی  بیمارسـتان های 
دسترسـی بـه نمونه هـای پژوهـش و از زنـان شـرکت کننـده در 
ایـن پژوهـش کـه با همـکاری خـود انجام ایـن مطالعه را میسـر 

کردنـد، کمـال تشـکر و قدردانـی را دارنـد.
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نویســندگان مقالــه اعــالم می دارنــد کــه در نــگارش ایــن مقالــه 

هیچگونــه تضــاد منافــع وجود نــدارد.
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