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 چکیده 
فاجعه سازی درد در پذیرش درد بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید است.  نقش بررسی حاضر پژوهش از هدف

 روماتولوژی مراکز به کننده مراجعه روماتوئید ارتریت به مبتال بیماران کلیه شامل پژوهش این آماری  جامعه

 را پژوهش به ورود های مالک که نفر 210 آنها بین از که بود 1396 سال در تهران شهر 2،3،5،6،7،18 مناطق

 سازی فاجعه پرسشنامه طریق از پژوهش های داده. شدند انتخاب دردسترس گیری نمونه روش با داشتند

( 2004) وولز و کراکن مک( CPAQ)مزمن درد پذیرش پرسشنامه و( 1995)همکاران و سالیوان( PCS)درد

 نتایج.  گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSS افزار نرم کمک به استخراج از پس خام های داده و شد آوری جمع

متغیر فاجعه سازی  همچنین .دارد معنادار مثبت رابطه فاجعه سازی درد با پذیرش درد در این بیماران داد نشان

 فاجعه که داد نشان پژوهش این نتایج  بررسی .بود دارا را درد پذیرش واریانس از ددرص66بینی پیش توانایی درد

 نظر در روماتوئید آرتریت به مبتال بیماران کلی سالمت تعیین و درد پذیرش در مهم عوامل عنوان به درد سازی

 را خود زندگی کیفیت و ندنمای حفظ را خود کارکردی توانایی و شناختی روان سالمت بتوانند افراد این  تا گرفت،

 بخشند. بهبود
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 مقدمه 

بیماری های عضالتی اسکلتی از جمله شایع ترین و پرهزینه ترین بیماری ها در همه گروههای سنی و در جوامع مختلف واز جمله جامعه 

ناتوانی،از کار افتادگی،بازنشستگی زودرس و از دست دادن شغل میشوند. بیماری های روماتیسمی، بیماری ما به حساب می آیند که باعث 

(. بیماریهای روماتیسمی شامل انواع 2016، 1اسکلتی عضالنی هستند که از اختالالت بافت همبند محسوب می شوند )چونها، ریبیرو و آندر

ید، کمردرد، سندرم شوگرن و ئوآرتریت، آرتریت روماتوئوی سیستمیک، نقرس، فیبرومیالژیا، استزیادی از بیماری ها،از جمله لوپوس اریتمات

 ،. این بیماریاسـتعضالتی اسکلتی  یها یماریب نیعتریشا از یکی 2دیروماتوئ تیآرتراسکولیت ها و رماتیسم غیرمفصلی است. 

 و سیبائ زاده غالم ی،نوروز) دیشد التهاب با و منتشر بدن سرتاسر رد سرعت به که بوده تیآرتر نوع نیتر کننده ناتوان و نیدردناکتر

شیوع این بیماری در جهان حدود یک . یک بیماری سیستمیک و مزمن است روماتیسم مفصلی ای 4آرتریت روماتوئید .(3،2016ییبرزو

چندین سیستم بدن است که به  بـا درگیری پیشرونده و یک بیماری مـــزمن .که در زنان سه برابر شایعتر از مــردان است درصد است

شود میدلیل کاهش توانایی فعالیت های شغلی و فردی، در صورت عدم درمان موجب از کار افتادگی و هزینه های گزاف درمانی 

ان شیوع با باال میز .درصد( 2/1تا  3/0یک درصد در جمعیت است )بین تا   5/0میزان شیوع آرتریت روماتوئید، در حدود (. 1390)اولیاء،

سیر  (.1395زاده،زاده و کریم)محمدخانی شودهای سنی باالتر، کم مییابد و تفاوت ابتالی زنان و مردان در گروهرفتن سن افزایش می

ر عین حال آرتریت روماتوئید کامالً متغیر و پیش بینی آن در هر بیمار، دشوار است. در بیشتر بیماران، فعالیت بیماری به صورت مداوم و د

درصد  20سال، درکمتر از  12تا  10باشد. پس از های مفصلی و اختالالت عملکردی میمواج بوده، همراه با درجات متغیری از ناهنجاری

ای هبیماران، هیچ شواهدی از ناتوانی یا ناهنجاری مفصلی نخواهند داشت. میزان امید به زندگی در افراد مبتال به آرتریت روماتوئید با میان

درصد  30تا  15برابری دارد و آرتریت روماتوئید به خودی خود در  5/2یابد. میزان مرگ و میر، افزایشی سال کاهش می 7تا  3معادل 

را محدود و فرد  یفرد ینو روابط ب یاجتماع یتهایقرار داده، فعال یررا به شدت تحت تاث یزندگ یفیتک یماریب ینا. موارد آن سهیم است

 به جامعه شود یاضاف یها ینههز یلو تحم یدمف یموجب از دست رفتن ساعات کار یتواندم ینهمچن .یکندبه استراحت در بستر م را وادار

رود. ضایعات تخریبی استخوان و با گذشت زمان آرتریت روماتوئید به سمت تخریب و تغییر شکل مفصل پیش می (.2005، 5)فیرستین

آرتریت روماتوئید یک بیماری سیستمیک است و . شوندها دیده میر بررسی آسیب شناسی حاشیهغضروف، هم در پرتو نگاری و هم د

 فوسی،شوند ولی همه از اهمیت بالینی برخوردار نیستند )عالئم گوناگون خارج مفصلی دارد و با آن که این تظاهرات به طور شایع دیده می

 (.  1395 منتظری، ترجمه ،2015 لوسکالزو، و لونگو

 بر تن و روان تأثر و تأثیر طریقه و روان تنی اختالالت سبب شناسی خصوص در روانپزشکی و روانشناسی مختلف هایحوزه ندیشمندانا

 میان که نمود بسنده مطلب این دانستن به تنها (1900فروید ) زیگموند .کرده اند مطرح را متعددی رویکردهای و ها، مدلهانظریه یکدیگر

 روانزاست، چرا ریشه ی از ناشی تبدیلی هیستری در جسمی ابتالی و دارد وجود رابطه ای بدنی هایواکنش و خودآگاه ناخودآگاه سطوح

، ترجمه رضاعی، 2015)سادوک، سادوک و روئیز، پذیرفت می پایان تعارضات این حل با و آغاز روانی تعارضات با همزمان به طور که

1394.) 
ماهیتی مزمن دارد. پس با توجه به  چنین ماهیتی، افراد مبتال دچار مشکالت روانشناختی زیادی می شوند  دیروماتوئ تیآرتردردِ بیماری 

انجمن قوه می داند)لبا یابافتی حاد  یبو تجربه عاطفی مرتبط با آسینداحساس ناخوشا یکالمللی درد، درد را  ینب انجمن(. 2013)گلدمن، 

 ییتوانا ی،زندگ یفیتدرد فراتر از کاهش درد است، چراکه عالوه بر بهبود ک یریتتوجه داشت که مد باید(. 61979المللی مطالعه درد، بین
                                                           
1 Cunha, Ribeiro, André,   

2 Rheumatoid Arthritis(RA) 

3 Noroozi, Gholamzadeh Baeis & Borzooei 

4 Rheumatoid arthritis 

5 Firestein  

1 International Association for the Study of Pain (IASP)   



 

 

درد، تجربه حسی یا هیجانی ناخوشایند است که با  (.1،2001در بر دارد )هالر یزرا نجهت لذت بردن از زندگی برای اشتغال و مولد بودن 

عد حسی و عاطفی است. بعد حسی درد به شدت درد و بعد عاطفی آن نیز به میزان آسیب واقعی یا بالقوه مرتبط بوده و دارای دو ب

(. این تصور که درد منجر به احساس ناکامی، نگرانی، افسردگی و 1393گردد )پورعباسی، کند، اطالق میناخشنودی که فرد تجربه می

باشد. درد تجربه ای تنش زاست که منجر به کمبود اضطراب می شود، کامالً مشهود است، به خصوص اگر درد ماهیتی مزمن داشته 

رضایت فرد از زندگی می شود و به دنبال آن موجب رنج و ناراحتی، کاهش کیفیت زندگی، اختالل در عملکرد روزانه، بهم ریختن اوضاع 

معاصر  نظریه های در مهم و ارزش با مفاهیم از یکی امروزه، (.2007، 2زندگی می گردد )سان، بورنمن، فرل، پیپر، کوکزیواس و چوی

 به تجربه تمایل درد با (. پذیرش2003، 3است )مک کراکن و ایکلستون پذیرش درد مزمن، درد با فرد سازگاری و واکنش چگونگی پیرامون

و  کراکن )مک شود می تعریف درد علیرغم وجود رضایت با زندگی برای تالش به تعهد آن و شناختی و هیجانی های پیامد و درد ی

 و  4درد ی تجربه به تمایل یا اساسی گشودگی جزء دو شامل پذیرش شود، می تعریف استنتاج این در که (. همانطور2005 ایکلستون،

 (.1395می شود )آقایوسفی، ترخان، محمدی و افشار،  درد وجود با اهداف راستای در 5به فعالیت تعهد

 سالمت آنها قیطر از بتوانند مزمن درد به مبتال افراد تا دهتالش ش یا گارانهسازی ها زمیمکان ییشناسا جهت دردر سال های اخیر 

 اولین درد پذیرش واقع، (. یکی از این مکانیزم ها پذیرش درد است. در1395)مظاهری،  کنند حفظ را خود یکارکرد ییتوانا و یروانشناخت

 دهد ادامه خود فعالیت به زندگی محیط در فرد باعث می شود تیکهصور به است، زندگی در شده ایجاد تغییرات سازگاری با جهت در گام

 فرد درد، پذیرش عالوه، به دنبال به (.2003، 6کند )ریدسون، ایکلستون، کرمبز و مک کراکن تالش نیز درد کنترل برای حال، عین و در

 شخصی مناسب اهداف پیگیری و ت های ارزشمندفعالی در مشارکت بر آن جای به و نموده متوقف درد را کاهش برای مؤثر غیر اقدامات

 همین در (.2004و ایکلستون،  7خواهد داشت )مک کراکن، ولوز مناسب تری جسمی و روانی عملکرد نتیجه، در می کند. و تمرکز خود

 درد پذیرش صورتیکه، به حمایت می کنند. مزمن، دردهای به مبتال افراد روزانه کارکرد در پذیرش درد نقش از متعددی مطالعات زمینه،

 -دارد )مک کارکن و ژائو ارتباط بیشتر روان شناختی بهزیستی و کمتر جسمانی ناتوانایی های و شناختی درد، مشکالت روان تجربه با

 کلستن،یا ن،کرومبز،یوا) همراه است بهتری شناختی روان و جسمی اجتماعی، کارکرد درد با بیشتر پذیرش به عالوه، (.2010، 8ابرین

 سطح و روزانه زندگی در درد تداخل میزان بر پیش بینی عالوه می تواند درد پذیرش سطح دیگر، طرف . از( 9،2004یو یس ید و ولدرید

 (.2009، 10نماید )ویکسل، ملین، لکندر و السون پیش بینی نیز، را درد شدت شناختی، روان و سالمت جسمی

 محیط در فرد شودی م باعـث که یصورت بــه است، یزندگ در شده جادیا تغییرات با یســازگار جهــت در گام اولیــن 11درد ــرشیپذ

 به وه،الع بـه. (1395ی و همکاران، رازیش) ـدینما شالتـ نیـز، درد کنتـرل یبـرا حـال، عیـن در و داده ادامــه خود فعالیت بـه یزندگ

                                                           
1 Haller 

2 Sun , Borneman , Ferrell , Piper , Koczywas, Choi 

3 McCracken  & Eccleston 

4 pain willing 

5 activity engagement 

6 Risdon, Eccleston, Crombez  & McCracken 

7 Vowles 

8 Zhao‐O'Brien 

9 Viane , Crombez, Eccleston , Devulder & De CW 

10 Wicksell, Melin, Lekander  & Olsson 

11 Pain acceptance 



 

 

 ارزشـمندی هـا تیفعال در مشـارکت بـر آن یجـا بـه و نمـوده متوقـف را ردد کاهش یبـرا مؤثر ـریغ اقدامات فـرد درد، ـرشیپذ دنبـال

، یمنوچهر) داشـت خواهـد یمناسبتر یجسم و یروانـ عملکـرد جـه،ینت در و کندی م تمرکز خود یشـخص مناسـب اهداف یریگیپ و

ده گرفتن درد یا افزایش فعالیت رفتاری با هدف نادی تسلیم، (. پذیرش شکل دیگری از مقابله،1393 ،یریزای و تفرش ی، زاغریرازیش

کنترل درد نیست، بلکه منظور از پذیرش، تغییر هدف کنترل از رویدادهای کنترل ناپذیر)خود درد و هیجانات منفی همراه با آن( به سمت 

نگرش  (.1393درد است )پورعباسی،تغییر رفتاری که متضمن کارکرد روزانه بهتر بر خالف وجود  عوامل قابل کنترل است؛به عبارت دیگر،

ها و باورهای فرد و نیز منابع و شیوهای مقابله با درد بر چگونگی گزارش آنها نسبت به درد موثر است )اروس، کرایمت، گینن، جکوبز، 

جتناب از فعالیت ، افکاری هستند که سبب توجه افراطی فرد بر عالیم بدنی و در نتیجه ا2(. باورهای فاجعه سازی درد2003، 1بیجلسما

های روزمره اش می گردد که این اجتناب با پیامدهای بعدی درد مثل ناتوانی و اختالل عملکرد جسمانی و هیجانی مرتبط است 

فاجعه سازی درد به عنوان عنصر شناختی فرایند ترس از درد تصور می شود که با ناتوانی  (.2007)جهانگیری، منتظری و محمدیان، 

عاطفی منفی است  –فاجعه سازی، فرایند شناختی  (.2005و همکاران،  3در بیماران مبتال به درد مزمن همراه است )سالیوانمرتبط با درد 

که شامل مولفه های بزرگنمایی، درماندگی و نشخوار فکری می باشد. میزان فاجعه سازی یکی از مهمترین پیش بینی کننده های نتایج 

زاده،  و مومن اجتناب می باشد )رفیعی، فروغی –رفتاری و مدل ترس  -ر کلیدی در رویکردهای شناختیدرمانی درد است و همچنین متغی

 انطباق هبرد را این .دارد منفی اثر درد عملکرد بر که می کند، توصیف را اسنادی شناختی سبک یک درد آفرینی فاجعه(. 1390

 (.1995، 4درماندگی )سالیوان، بیشاپ و پیویک و گنمایی بزر درد، به راجع ذهنی نشخوار :باشد می بعد سه شامل ناسازگارانه

و  5دارد )گیسر رابطه افسردگی تأثیر از مستقل درد با مرتبط ناتوانی و درد با داری معنی طور به آفرینی فاجعه که دادند نشان مطالعات

و  6راستا مطالعه وبی همین در ناتوانی. تا است، دارا درد را شدت با تری قوی ارتباط آفرینی فاجعه این، بر (. عالوه2003همکاران، 

 این که دهد، تغییر دردش شدت از را فرد درک است ممکن آفرینی فاجعه که می دهد نشان (2007و همکاران،  7همکاران )به نقل از لیو

شود )لیو و  می درمانده زندگی سبک یک به منجر نهایت در و دهد می قرار تأثیر تحت را رفتاری های تصمیم مداوم طور به ادراک

(. گرایش به فاجعه سازی در طی تحریک دردناک در شدت بخشیدن به درد و افزایش ناراحتی هیجانی نقش دارد 2007همکاران، 

(. فاجعه سازی به طور گسترده ای به 1394؛ به نقل از صفری، کاوسی، جویباری، ثناگو و محمدی، 1995)سالیوان، بیشاپ و پیویک، 

وان یک آمایه ذهنی منفی اغراق شده است که در طی وقوع تجربه درد واقعی یا مورد انتظار پدید می آید. فاجعه سازی باعث می شود عن

که فرد توجه انتخابی به محرک ها داشته باشد. این افراد اشتغال ذهنی زیادی به درد دارند و با توجه به پیش بینی درد، عملکرد شناختی 

مختل می کنند. این افراد، در مورد احساسات بدنی خودشان سردرگم هستند و حتی فاجعه سازی می تواند مستقیما بر  و جسمی خود را

 (.2008، 8فرایند درد  در دستگاه عصبی مرکزی اثر بگذارد )بوناور، ادواردز، اسمیت، گراملینگ و هایترونتویت

 ،(1391نرگسی و موال ، ، سخت، پورسی مظفری زرگر، ؛ داوودی،1392نام،به و مقیمی مسجدی،چوب پژوهش های قبلی )مانند قوشچیان

رابطه بین متغیرهای روانشناختی را در سازگاری و پذیرش درد به طور جداگانه و با استفاده از تحلیل رگرسیونی، مورد بررسی قرار داده 

                                                           
1 Evers , Kraaimaat. , Geenen , Jacobs, Bijlsma 

2 Pain catastrophizing 

3 Sullivan 

4 Sullivan, Bishop  & Pivik 

5 Geisser 

6 Woby 

7 Leeuw 

8 Buenaver,   Edwards,   Smith,   Gramling  & Haythornthwaite 



 

 

فاجعه پذیرش درد را در بیماران آرتریت روماتوئید بر اساس  می توان به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا در پژوهش حاضر  اند،

 پیش بینی کرد؟ سازی درد

 

 روش تحقیق 
 مراجعه روماتوئید ارتریت به مبتال بیماران کلیه شامل پژوهش این آماری  جامعه .است همبستگی نوع از و توصیفی حاضر پژوهش روش

 را پژوهش به ورود های مالک که نفر 210 آنها بین از که بود 1396 سال در تهران رشه 2،3،5،6،7،18 مناطق روماتولوژی مراکز به کننده

 و سالیوان( PCS)درد سازی فاجعه پرسشنامه طریق از پژوهش های داده. شدند انتخاب دردسترس گیری نمونه روش با داشتند

 شد. آوری جمع( 2004) وولز و کراکن مک( CPAQ)مزمن درد پذیرش پرسشنامه و( 1995)همکاران

( ساخته شد و هدف 1995پرسشنامه فاجعه سازی درد توسط سالیوان و همکاران) (:1PCSپرسشنامه فاجعه سازی درد)

سوالی دارای سه خرده مقیاس  13آن ارزیابی ابعاد مختلف فاجعه سازی درد و مکانیزم اثر این فاجعه سازی درد بود. این مقیاس 

باشد و این سه خرده مقیاس افکار منفی یا درد مرتبط را ارزیابی می کنند. پرسشنامه به  نشخوار، بزرگ نمایی و درماندگی می

احساس و فکر متفاوت  13)همیشه( می باشد و شرکت کنندگان از بین آن ها برای توصیف  4)هیچ وقت( تا  0صورت لیکرتی از 

جعه سازی کمتر می باشد. نمره کلی یا جمع کردن پاسخ مرتبط با تجربه درد انتخاب می کنند. نمرات پایین تر نشان دهنده ی فا

( آلفای کرونباخ در خرده مقیاس 2013به دست می آید. در پژوهش محمدی و همکاران) 52تا  0های داده شده به هر آیتم یا دامنه 

گزارش شد، در  84/0یاس برابر با و در نمره کل مق 81/0، در درماندگی برابر با 53/0، در بزرگ نمایی برابر با 65/0نشخوار برابر با 

 برای کل مقیاس به دست امد. 84/0و  83/0، 77/0، 89/0مطالعه حاضر نیز مقدار آلفای کرونباخ به ترتیب 

( 2004) 3توسط مک کراکن و وولز 2004در سال  2پرسشنامه پذیرش درد مزمن: (CPAQ)پرسشنامه پذیرش درد مزمن

مورد تشکیل شده  20گیرد. این پرسشنامه از های مرتبط با درد مزمن مورد استفاده قرار میتهیّه شد و به طور گسترده در پژوهش

شود: الف( شوند. پرسش نامه پذیرش درد مزمن شامل دو خرده مقیاس میای نمره گذاری میدرجه 7است که هر یک در مقیاس 

ها برای اجتناب و ب( پذیرش درد )یعنی عدم وجود نسبی تالش های روزانه با وجود دردها )یعنی پیگیری فعالیتدرگیری در فعالیّت

ها نمره آیتم درگیری در فعالیت 9شود. درحالی که عبارت این پرسشنامه مربوط به و مستقیم نمره گذاری می 11یا کنترل درد(. 

فعالیت و پذیرش درد به ترتیب  ( برای درگیری در2009) 4کنند.پایایی این پرسشنامه توسط کاسکاریالگذاری معکوس دریافت می

به دست آمد  74/0گزارش شده است. در مطالعه پایلوت، پایایی درونی با استفاده از روش آلفای کرونباخ این مقیاس  75/0و  79/0

 پذیرش درد 0(. این پرسشنامه به خوبی یک همسانی درونی مطلوب را با 1393)انوری، ابراهیمی، نشاط دوست، افشار و عابدی، 

هایی از (. همچنین این پرسشنامه همبستگی باالیی با مقیاس79/0(. درگیری در فعالیت )آلفای82/0نشان داده است )آلفای

دهد. از دو ماده این پرسشنامه پیش بینی مناسبی از درد مرتبط با ناتوانی و اجتناب،آشفتگی روانی و کارکردهای روزانه نشان می

، بنابراین نشان دهنده روایی پیش بین این آزمون است. مطالعه حاضر نیز برای بررسی پایایی ابزار آشفتگی روانی به دست آمده است

به ترتیب برای پذیرش درد، درگیری در فعالیت و نمره کل به  79/0و  88/0، 86/0از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار 

 دست آمد.

                                                           
Pain Catastrophizing Scale1   

2 CPAQ (chronic pain acceptance questionnaire) 

3 McCrachen, & vowles 

4 Cascarilla 



 

 

 

  یافته ها

 های تحقیق حاضرمتغیر یفیتوص یها شاخص: 1 جدول

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین متغیر

 95/18 35/79 129 41 پذیرش درد

 34/14 65/27 48 1 فاجعه سازی درد

 

 پژوهش یرهایمتغ : چولگی و کشیدگی2 جدول

 کشیدگی چولگی متغیر

 40/2 -54/1 پذیرش درد

 42/4 -13/2 فاجعه سازی درد

می باشد. همچنین قدر مطلق کشیدگی نیز برای تمامی  3، قدر مطلق چولگی برای تمامی متغیرها کمتر از 2با توجه به جدول شماره    

 می باشد. با توجه به این یافته ها می توان گفت که توزیع تمامی متغیرها نرمال می باشد. 10متغیرها کمتر از 

 

 

 نامه فاجعه سازی دردبارهای عاملی و واریانس مشترک برآورد شده سواالت پرسش: 3جدول 

 2R بارعاملی گویه 2R بارعاملی گویه

1 78/0 68/0 8 91/0 81/0 

2 75/0 72/0 9 80/0 77/0 

3 91/0 84/0 10 93/0 86/0 

4 80/0 78/0 11 90/0 81/0 

5 87/0 78/0 12 92/0 80/0 

6 65/0 84/0 13 79/0 60/0 

7 84/0 83/0    

 لی پذیرش درد نشان داده شده است.در ادامه شاخص های برازش مدل عام

 

 مشخصه های نکویی برازش پرسشنامه پذیرش درد :4 جدول

 برآورد مشخصه

 03/1 (df2X/نسبت مجذور خی به درجه آزادی )

 03/0 (RMSEAجذر برآورد واریانس خطای تقریب )

 90/0 (GFIشاخص نکویی برازش )

 91/0 (AGFIشاخص تعدیل شده نکویی برازش )

 

آمده است. همانطور که این جدول نشان میدهد داده های این پژوهش  4مشخصه های نیکویی برازش پرسشنامه پذیرش درد در جدول     

 با ساختار عاملی این مقیاس برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسویی سواالت با سازه پذیرش درد است.

به میزان  5آنها را نشان می دهد. با توجه به بارهای عاملی ارائه شده در جدول بارهای عاملی سواالت و واریانس تبیین شده  5جدول    

 اهمیت هرکدام از متغیرهای مشاهده شده به عنوان شاخصی از سازه پذیرش درد پی می بریم.

 

 



 

 

 

 بارهای عاملی و واریانس مشترک برآورد شده سواالت پرسشنامه پذیرش درد: 5جدول 

 2R ملیبارعا گویه 2R بارعاملی گویه

1 90/0 80/0 11 91/0 81/0 

2 48/0 60/0 12 80/0 77/0 

3 85/0 78/0 13 93/0 86/0 

4 42/0 61/0 14 90/0 81/0 

5 91/0 84/0 15 92/0 80/0 

6 80/0 78/0 16 79/0 60/0 

7 87/0 78/0 17 91/0 81/0 

8 65/0 84/0 18 80/0 77/0 

9 91/0 84/0 19 88/0 73/0 

10 90/0 80/0 20 69/0 59/0 

 نشان می دهد که بارهای عاملی سواالت پرسشنامه پذیرش درد مناسب می باشند. 5نتایج جدول 

  آزمون مدل ساختاری جینتا: 6 جدول

 سطح معنی داری آماره تی ضریب مسیر

27/0- 62/3- 001/0 

( می باشد که -62/3د. آماره تی مربوط به این اثر نیز )( می باش-27/0اثر مستقیم استاندارد شده برای این مسیر ) 6با توجه به جدول    

منفی و معنی دار است. بنابراین فرضیه اول پژوهش تایید می شود یعنی با افزایش نمرات فاجعه سازی درد، میزان نمرات  001/0در سطح 

 پذیرش درد کاهش پیدا می کند و برعکس.

 
 

  گیریبحث و نتیجه
( می باشد. آماره تی مربوط -27/0اثر مستقیم استاندارد شده برای مسیر فاجعه سازی درد بر پذیرش آن ) نتایج بررسی آماری نشان داد،

پژوهش تایید شد؛ یعنی با افزایش دار است. به این ترتیب فرضیه  منفی و معنی 001/0( می باشد که در سطح -62/3به این اثر نیز )

، همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد  کاهش پیدا می کند و برعکس. نمرات فاجعه سازی درد، میزان نمرات پذیرش درد

 توانایی پیش بینی پذیرش درد را دارد. 001/0، در سطح -27/0فاجعه سازی درد با ضریب 

ضرغام  و ئیان، ابراهیمی(، رضا1394(، وصال، مالزاده، تقوی و نظری نیا )1395این یافته با نتایج پژوهش های یوسفی، نوریان و نوریان )

، (1388) کهن فالح سلطانی و کافی، افشارنژاد، (، رضایی،1391(، حبیبیان )1392بهنام ) و مقیمی چوبمسجدی، ، قوشچیان(1393)

دز و ( ؛ ادوار2004دیکسون، ترون و وارد ) (2014(، توبی، نیوتن جان و مایک، )2010(، اونگ، زوترا و رید )2014کانینگهام و همکاران )

 همسویی دارد. (2005کمپل) 

 در درد میزان افزایش در مهم شناختی متغیرهای عنوان به «درد سازی فاجعه» و «شده آمیز فاجعه شناخت» ،«درد از ترس»  متغیرهای

 دارد. اثر منفی درد عملکرد بر که می کند، توصیف را اسنادی سبک شناختی یک درد آفرینی فاجعه. موثر هستند آرتریت روماتوئید بیماران

درماندگی. نشخوار ذهنی در مورد درد،  و گنمایی بزر درد، به راجع ذهنی نشخوار باشد: بعد می سه شامل ناسازگارانه انطباق هبرد را این

آن، بر موجب می شود بیمار مبتال به درد مزمن به جای به کارگیری راهبردهای مثبت و موثر برای کنترل درد و هیجانات منفی همراه با 



 

 

درد و ناتوانی همراه با آن تمرکز کند، این مساله موجب می شود وی درد بیشتری را تجربه کند، میزان درد تجربه شده را بیشتر از حد 

است(، این ادراک تحریف شده از درد، می تواند رفتارهای  دارا درد شدت با تری ارتباط قوی آفرینی واقعی آن ادراک نماید )چرا که فاجعه

مار را تحت تاثیر قرار داده و موجب درماندگی وی شود، به این ترتیب وی توان مدیریت و پذیرش درد را از خود سلب می کند و هر چه بی

بیشتر دچار درد و درماندگی می شود. نتیجه پژوهش حاضر مبنی بر اینکه یعنی با افزایش نمرات فاجعه سازی درد، میزان نمرات پذیرش 

فاجعه  رشد باورهای همسویی دارد که نشان داده اند( 2014) همکاران و  کند و برعکس؛ با نتایج پژوهش کانینگهام درد کاهش پیدا می

 .گیرد کار به را استرس و درد با مقابله مناسب راهبردهای و کند مقاومت درد برابر در خوبی موجب می شود فرد نتواند به درد سازی

 اند داده همخوانی دارد که نشان (2014؛ توبی، نیوتن جان و مایک، 2010شین )اونگ، زوترا و رید،های پیهمچنین با یافته های پژوهش

روند، با درد ناشی از بیماری بهتر سازش می می پیش سازیسمت فاجعه به کمتر یا ندارند درد به نسبت سازیکه افرادی که نگرش فاجعه

 یابند.

از  ارزیابی یک درد، به مبتال بیماران که است آن مزمن، بر درد آفرینی فاجعه تأثیر ترین مهمچنین همانطور که در فصل دوم ذکر شد مه

 احساسات تجربه ترس از و تهدیدآمیز یا دردناک احساسات به نسبت آنها به زنگی گوش باعث است ممکن که می آورند دست به دردشان

 دردناک کهای محر حضور از را که افراد است دردناک کهای محر بر تمرکزم زیاد توجه به زنگی، گوش رو این از شود. آینده در دردناک

 کهای آسیب زایی محر به را بیشتری تهدید به درد، مربوط زیاد ترس خاطر به بیماران که شود می باعث این آگاهی و کند می آگاه بیشتر

 (.1390اقریان سرارودی، ؛ سجادیان، طاهر نشاط دوست، مولوی، ب2009، 1دردناک نسبت دهند )رولمن غیر

 بعالوه، همسو با یافته پژوهش حاضر مبنی بر اینکه فاجعه سازی با پذیرش درد به طور منفی رابطه دارد، در پژوهش قوشچیان

 درد تبیین شد که بر این اساس، مشخصا تجربه درد، عاطفی -شناختی مدل (؛ نیز این مساله بر اساس1392بهنام ) و مقیمی چوبمسجدی،

و عواطف دارد؛ به طوریکه شناخت افراد از طریق باورهایی مانند فاجعه سازی درد، می تواند به طور مستقیم بر   شناخت باط نزدیکی با ارت

میزان پذیرش درد آنها تاثیر داشته باشد. همچنین تاثیر فاجعه سازی درد بر میزان پذیرش درد می تواند غیر مستقیم و از طریق افسردگی 

این یافته را می توان به این صورت  با نتایج پژوهش  (.1394بتال به درد مزمن اعمال شود )وصال، مالزاده، تقوی و نظری نیا ،بیماران م

حاضر مطابقت داد که استفاده از فاجعه سازی درد موجب می شود، فرد هیجانات منفی را تجربه کند و قادر به کنترل هیجانات منفی 

 این مساله عالوه بر افزایش خلق افسرده بیمار مبتال به درد مزمن، پذیرش درد را هم در وی کاهش می دهد.ناشی از درد نیز نباشد، 

باشد، درد  و پذیرش ناکارآمدترین راهبرد مقابله در کنترلجزو فاجعه انگاری در حقیقت به نظر می رسد بر اساس نتایج پژوهش حاضر، 

 بر اساس یافته های رضایی و همکاران، همسویی دارد. (1388) کهن فالح سلطانی و کافی، اد،افشارنژ نتیجه ای که با یافته های رضایی،

این  استفاده از راهبردهای مقابله انطباقی )گفتگو با خود و توجه بر گردانی( و غیرانطباقی )فاجعه انگاری( در ایجاد خلق افسرده موثر است.

تعدیل بوده و می تواند هدف اقدامات درمانی برای کاهش افسردگی در بیماران مبتال به درد  راهبردهای مقابله به طور بالقوه قابل اصالح و

که بر اصالح باورهای ناسازگار تاکید های شناختی  درمانو میزان پذیرش درد را تحت تاثیر قرار دهد. از همین روست که  مزمن باشد

بر نظام  ،ی مفهوم پردازی و مداخله در نشانه های جسمی تاکید می کندبر ارزیاب که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی دارند یا

و به افراد کمک می کند با پذیرش درد و کاهش فاجعه سازی  (1395)یوسفی، نوریان و نوریان،  شناختی و پردازش اطالعات اثر می گذارد

این مساله،  .ت درد را بر زندگی روزانه خود به حداقل برساندو احساس کنند می توانند اثرا های مقابله موثرتری را ایجاد کنند مهارتدرد، 

 با تاثیر باورهای شناختی ناسازگار مانند فاجعه سازی درد بر پذیرش آن که جزو نتایج پژوهش حاضر بود همخوانی دارد.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Rollman 
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