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خالصه

هاي اخیر، گرا، در سالشناسی مثبتبه روان افزایندهدر پی عالقه :مقدمه

. اندرشد سریعی داشته ،هاي مربوط به بخشودگی و ارتباط آن با سالمتپژوهش

بینبخشودگیحاضر نیز بررسی نقش يراستا با این مطالعات، هدف مطالعههم

  .مزمن بوددردبهمبتالبیماراندردشدتوآوريبینی تابپیشدرفردي

بیمار مبتال به درد مزمن از  218همبستگی- توصیفیدر این پژوهش:کارروش

با  1393چند مرکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 

ينامهپرسشابزار پژوهش، سه. گیري در دسترس انتخاب شدندروش نمونه

-CD(دیویسونوکانرآوريتابمقیاس،)IFI(  فرديبینبخشودگیمقیاس

RISC (مزمندردچندوجهیيسیاههو  )MPI (آماريروشباهاداده. بود

تحلیل 20ي نسخه SPSSافزار با نرمچندگانهرگرسیونوهمبستگیضریب

  .شدند

آوري در بیماران مبتال به درد مزمن، با تابفرديبینبخشودگی: هایافته

و سن که با شدت درددر حالی ) P>05/0(داري داشته ي مثبت و معنیرابطه

چنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد هم. داري نداشتاین بیماران ارتباط معنی

آوري را درصد نمرات تاب 42توانند میفرديبینهاي بخشودگیکه مولفه

  .بینی کنندبیماران مبتال به درد مزمن پیش

-سازگاري مثبت همگسترش فهم مفاهیم ، نتایج این مطالعهبنا بر :گیرينتیجه

- کمک ،آوري در بیماران مبتال به درد مزمنچون بخشودگی بین فردي و تاب

  .کننده است

  آوري، درد مزمنتاب ،بخشودگی:هاي کلیديواژه

  

  

  :نوشتپی

ودرمانیمراکزکارکنانپزشکان،تماماز. استبا منافع نویسندگان نداشته ارتباطی نهاد خاصی انجام شده است و هیچ گونه  یحمایت مال بدون این پژوهش

.گرددمیقدردانیکردند،یاريپژوهشاینانجامدرکهبیمارانی
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مقدمه

درد مزمن از شرایط مزمن سالمتی است که امروزه به عنوان یک مشکل 

و در ) 1(در صد جمعیت بزرگسال  21تا  9در ایران . جهانی مطرح است

- از درد مزمن رنج می) 2،3(درصد جمعیت عمومی  5/46تا  15جهان 

درد مزمن به دلیل ویژگی عود و مستمر بودن، علت مراجعات مکرر . برند

هاي باشد که غیر از تحمیل هزینهافراد نسبتا زیادي به سیستم درمانی می

از طرفی ). 4(باال، مشکالت زیستی، روانی و اجتماعی را به همراه دارد 

کست درمان قطعی براي آن وجود ندارد و اغلب راهکارهاي درمانی با ش

ي سازگاري و ، بنابراین هر گونه تحقیق در زمینه)3(شود مواجه می

  .کندعملکرد بهتر این بیماران، اطالعات ارزشمندي فراهم می

گراشناسی مثبتاخیر کاربرد رویکرد روانهايسالدر
1

هاي در زمینه 

هاي مزمن توجه پژوهشگران شناسی سالمت از جمله بیماريمختلف روان

هاي را به خود جلب کرده است، به نحوي که هر روز پیشرفتبسیاري 

- هاي پژوهشی و درمانی این رویکرد به چشم میچشمگیري در زمینه

گرا روي استعداد و توانمندي انسان به جاي شناسی مثبتدر روان. خورد

بنابراین عواملی که بیشترین تطابق با . شودناهنجاري و اختالل تاکید می

شوند، موضوعات کلیدي این یدهاي آدمی را موجب مینیازها و تهد

  ).5(باشند رویکرد می

، )7(، امید )6(بینی چون خوشاکنون مفاهیم سازگاري متعددي هم

شناسی ي رواندر حوزه) 9(، خردمندي و شادي )8(کیفیت زندگی 

شناختیآوري روانتاب. گرا مطرح شده استمثبت
2

نیز یک مفهوم  

آوري ي تاببا تحقیقات غنی در زمینه. زه استکلیدي در این حو

- ي مجدد به سازگاري و روان، عالقه1980تا  1970هاي کودکان در دهه

ي مفید بودن نظریات و شناسی مثبت آغاز شد و اکنون، درباره

  ).10(آوري براي عموم نسبتا قطعیت وجود دارد کاربردهاي تاب

حفظوزاعوامل تنشباقموفسازگاريآوري به عنوان تواناییتاب

به ). 11(شود ها تعریف میمصیبتبامواجههدرشناختیروانبهزیستی

ومحیطباتعاملبرايافرادتواناییازحاصلآوريعبارتی، تاب

علیهبررافردهموبردمیباالرابهزیستیهمکهفرایندهایی است

ویهودا ).12(کندمیمحافظتخطرعواملبرابردرشدنمغلوب

همکاران
3

نسبتاسرشتیمنبعیکعنوانبهراشناختیروانآوريتاب  

يتجربهیکازآمدنبیروندرفردیکتواناییباکهدانندمیثابت

در حالی که راتر .)13(شود میمشخصبزرگمصیبتیامنفی
4

معتقد  

تواند توسط هر آوري یک توانایی کمیاب نیست و میاست که تاب

                                                
1Positive Psychology
2Psychological Resilience
3Yehuda 
4Rutter

فردي یاد گرفته شود و بهتر است به عنوان یک فرایند در نظر گرفته شود 

نتایج مطالعات). 14(تا این که یک ویژگی شخصیتی ثابت محسوب شود 

هاي حیطهباال درآوريداراي تابمزمندردمبتال بهافراددهد،مینشان 

بهنگرشدرد،ايمقابلهرفتاري و شناختی نسبت به درد مثل راهکارهاي

وسالمتیمراقبتیخدماتازاستفادهسازي و الگويفاجعهبهدرد، تمایل

- تابچنین ساز و کارهايهم.)15،16(دارند بهتريدارویی عملکرد

نیرومندسازيطریقازراآنپیامدهايودردبینارتباطتواندآوري می

میانجینقشآوريتاببنابراین. کنندتعدیلدردبهايمقابلههايپاسخ

- بازي میبهزیستیوسالمتیبهمربوطپیامدهايودردارتباطاتبیندر

  ).17(کند

رایف و سینگر
5

ها و تجربیات منفی زندگی، معتقدند، بین تنش 

چون پیامدهاي طبی و رفتاري، یک پیوند شخصیت و عوامل رفتاري هم

ي آوري و مقاومت دربارهاببنابراین براي گسترش فهم ت. وجود دارد

بیماري، نیاز به تحقیقاتی است که روي سالمت روان مثبت به عنوان یک 

پل ارتباطی بین عوامل رفتاري، محیطی و روانی اجتماعی تمرکز کنند 

وینمک). 18(
6

ي مدیریت هیجانات منفی مثل نیز عقیده دارد، نحوه 

سالمت روانی  آوري وخشم، رنجش و ترس یک عامل مربوط به تاب

ي سالمت روان هاي ارتقادهندهبنابراین نیاز  است که ویژگی. مثبت است

  ).19به نقل از (مثبت، شناسایی شوند 

رسد در ایجاد سالمت روان مثبت نقش یکی از مفاهیمی که به نظر می

دارد، بخشودگی بین فردي
7

با این که در مقایسه با تحقیقات تقریبا .  است 

ي ي تحقیقات در زمینهآوري، حوزهي تابپنجاه ساله در زمینه

دانشمندانگذشتهبیست سالبخشودگی تقریبا جوان است و فقط طی

- اما جایگاه ویژه) 10(اند داشتهجديتوجهبخشودگیبهاجتماعیعلوم

کاهش برايحلراهیکعنوانبهاگرمثبتشناسیروانياي در حوزه

مثبت پیدا کرده سازگاريایجادوفرديبینخطاهايبارزیانتاثیرات

ي بخشودگی از همان ابتدا به اعتقادات مذهبی در بین البته ریشه .است

گردد مذاهب مختلف از جمله اسالم، یهودیت، مسیحیت و بودایی برمی

شود، بنابراین باید خطاکاران را میکه معتقدند، انسان توسط خدا بخشیده 

وانتقامکردنرهابرايآزادانهانتخابیکبخشودگی،). 20(بخشید 

پاسخبرايتالشوشدهآزارباعثاست کهکسیبهنسبتخشم

البته  ).21(استشخصآنبهمهربانیباهمراهودلسوزانهمندانه،سخاوت

کردنفراموشیادنکرکوچکتبرئه،انکار،بخشودگی به معناي

هر چند بخشودگی قبال به طور محدودي  .)22(آن فرد نیست اشتباهات

، به طور مثال، ولین و )23(آوري راه یافته است در ادبیات تحقیق تاب

                                                
5Ryff and Singer
6McEwen
7Forgiveness
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ولین
1

آور در تجربیات دردآور این است اظهار کردند که نیاز افراد تاب 

اما فقط در ) 24(کنند ها بروند و شفا را جستجو که اجازه بدهند تلخی

چند سال اخیر، مطالعات محدودي به طور مستقیم به بررسی ارتباط 

نشان نتایج این مطالعات ). 10،19،25(اند آوري پرداختهبخشودگی با تاب

. آوري داردداري در افزایش تابدهد که بخشودگی نقش معنیمی

برویلس
2

هایی ستداللآوري، امعتقد است که پیوند بین بخشودگی و تاب 

  ).25(کند گرا فراهم میشناسی مثبتبراي روان

ي بخشودگی عالوه بر این، نتایج اکثر مطالعات انجام شده در زمینه

- هاي رواندهد که بخشودگی بین فردي با کاهش پریشانینشان می

شناختی و هیجانات منفی مثل خشم و رنجش و افزایش هیجانات مثبت 

یتزگیبونزف). 26-29(ارتباط دارد 
3

بخشند،میکهافرادياظهار داشت، 

وافسردگیاضطراب،باهمراهعموماکهرنجشی راوخشمتوانندمی

بالینیکارهايسراسردراو. دهندکاهشهیجانی است،اختالالتدیگر

عاطفیمفهومبخشودگی، یککهبه این نتیجه رسیدخود،تحقیقیو

چنین نتایج هم .)30(است مختلفاختالالتدرخشمکاهشمهم براي

دهد که بخشودگی بین فردي نه تنها در سالمت مطالعات قبلی نشان می

شناختی در هاي رواني کاهش پریشانیبلکه به واسطه) 28،29،31(روان 

به طور کلی ) 34(و سالم زندگی کردن ) 31-29،33(سالمت جسمی 

دهد که بخشودگی یچنین نتایج مطالعات تجربی نشان مهم. نقش دارد

ورثینگتون). 35(در کاهش واکنش تنش نقش دارد 
4

و همکاران یک  

مدل نظري ارایه دادند که در آن عدم بخشودگی دیگران یک عامل 

- زا همراه با هیجانات منفی و بخشودگی به عنوان یک مهارت مقابلهتنش

شود که با تاثیر مستقیم روي فرایندهاي مدار محسوب میاي هیجان

یزیولوژیکی و تاثیر غیر مستقیم از طریق ارتقاي عوامل تاثیرگذار در ف

سالمتی مثل حمایت اجتماعی، کیفیت ارتباط و مذهب در پیامدهاي 

البته این پژوهشگران معتقدند که براي تایید این مدل . سالمتی نقش دارد

به خصوص تاثیر روي سالمت جسمی نیاز به مطالعات بیشتر از جمله 

  ).36(باشد طولی میمطالعات 

- در همین راستا، مطالعات محدودي، نقش بخشودگی را در دشواري

اند شناختی و درد بیماران مبتال به درد مزمن بررسی کردههاي روان

درباالترينمراتکهدهد، بیمارانینتایج این مطالعات نشان می). 37،38(

وخشم،)37(درد ازتريپایینسطوحدارند،بخشودگیمتغیرهاي

چنین حالتهم .اندکردهگزارشرا)37،38(شناختی روانهايدشواري

چنینهموشناختیروانهايدشواريوبخشودگیبینتداعیخشم

                                                
1Wolin and Wolin
2Broyles
3Fitzgibbons
4Worthington 

از  .)37(کند میمیانجیرادردوبخشودگیاز متغیرهايتداعی بعضی

هاي طرفی ممکن است بخشودگی ساز و کار مهمی در تعدیل جنبه

آن  بهپاسخورفتاراحساسات،تفکر،درد مزمن باشد و محتواي شناختی

  ).38(را تعدیل کند 

ي ارتباط بخشودگی حال با توجه به این که مطالعات محدودي در زمینه

آوري وجود دارد و اکثر مطالعات انجام شده در جمعیت غیر بالینی با تاب

چنین با توجه به این هم. است، نیاز به مطالعات بیشتري در این زمینه است

که سازگاري مثبت در بیماران مبتال به درد مزمن، نقش مهمی در سالمت 

رسد تحقیق در مورد ها دارد، به نظر میجسمی، روانی و اجتماعی آن

آوري و بخشودگی بین فردي چون تابشناسی مثبت همهاي روانسازه

ررسی نقش لذا این مطالعه با هدف ب. در این بیماران ضروري است

آوري و شدت درد بیماران مبتال به بینی تاببخشودگی بین فردي در پیش

  .درد مزمن انجام شد

  کارروش

ي آماري تحقیق همبستگی است و جامعه-تحقیق حاضر از نوع توصیفی

دادند که یا تحت درمان در را تمام بیماران مبتال به درد مزمن تشکیل می

اصفهان بودند و یا از طرف پزشکان اغلب چندین مرکز درمانی در شهر 

متخصص روماتولوژي، ارتوپدي یا مغز و اعصاب جهت ارزیابی به چند 

ماه از خرداد تا  7مرکز تصویربرداري عصبی در شهر اصفهان به مدت 

گیري تحقیق به صورت در نمونه. ارجاع شده بودند 1393آذر سال 

سال،  60تا  18سن بین  معیارهاي ورود به مطالعه داشتن. دسترس بود

ماه و نداشتن  6حداقل تحصیالت سوم راهنمایی، درد حداقل به مدت 

هاي عفونی خطرناك یا جسمی بدخیم مانند سرطان، نارسایی کبد بیماري

چنین معیارهاي خروج نداشتن رضایت هم. یا کلیه، ایدز و هپاتیت بود

ارهاي اخالقی معی. ها بودنامهجهت شرکت در پژوهش و نقص در پرسش

ي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پژوهش طبق ضوایط کمیته

  .رعایت شد

ي توضیح راجع به کنندگان پس از اخذ رضایت کتبی و ارایهشرکت

ها در جهت اهداف پژوهشی و کارگیري آنمحرمانه بودن اطالعات و به

نامه ي پاسخگویی به سئواالت به پرسشچنین توضیح راجع به نحوههم

ي پیشنهادي حدود با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه. پاسخ دادند

بیمار مطابق با  240نفر بود که بر اساس حدس ریزش نمونه  200

بیمار به  22اطالعات . معیارهاي ورود در پژوهش شرکت داده شدند

ي ناقص حذف شد و در نهایت نامهعلت معیارهاي خروج یا پرسش

) مرد 63زن و  155(بیمار مبتال به درد مزمن  218ز اطالعات حاصل ا

  .بررسی شدند

  ابزار پژوهش
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مقیاس بخشودگی بین فردي- الف
1

)IFI(:25ي نامهیک پرسش 

سنجشمنظورزاده و همکاران در ایران بهسئوالی است که توسط احتشام

مقیاس ارتباط مجدد خرده 3داراي . فردي تهیه شده استبینبخشودگی

، درك و فهم )سئوال 6(سئوال، کنترل رنجش  12(جویی کنترل انتقامو 

بندي سئواالت بر اساس مقیاس چهار نمره. باشدمی) سئوال 7(بینانه واقع

شکلبه 25تا  19سئوال آخر یعنی سئواالت  7اي لیکرت برايدرجه

- میانجام )4(موافق کامالو) 3(موافق،)2(مخالف،)1(مخالفکامال

حداکثرترتیببه این. باشندمیمعکوسشکلبهسئواالتشود و سایر

درباالترينمرهکسب. باشدمی25حداقلو100کل مقیاسبراينمره

 .دیگران استخطايبخشودنبرايباالتواناییيدهندهنشاناین مقیاس،

زاده و همکاران، ضریب پایایی آن بر اساس ضریب بازآزمایی احتشام

و  68/0، 70/0، 71/0هاي آن را به ترتیب مقیاسي کل مقیاس و خردهبرا

ها مقیاسو خرده 80/0و بر اساس آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس  58/0

در این پژوهش ). 39(اند گزارش کرده 57/0و  66/0، 77/0به ترتیب 

هاي آن بر اساس آلفاي کرونباخ به آزمونپایایی کل مقیاس و خرده

  .به دست آمد 55/0و  58/0، 76/0، 78/0ترتیب 

آوري کانر و دیویسونمقیاس تاب- ب
2

)CD-RISC(:یک پرسش -

گیري سئوالی است که توسط کانر و دیویسون براي اندازه 25ي نامه

بندي سئواالت آن بر نمره. توانایی سازگاري با تنش ساخته شده است

. باشدمی) همیشه(4تا ) اصال(اي لیکرت بین صفر درجه 5اساس مقیاس 

ابزاریکمقیاساینکهدهدمینشانعاملی اکتشافی اولیهتحلیلنتایج

اعتمادشخصی،استحکام/شایستگیعاملپنجاست و وجودچندبعدي

ایمن،روابط/تغییرمثبتپذیرشمنفی،عواطفتحمل/شخصیبه غرایز

پایاییکرده است ولی چونتاییدمقیاساینبرايرامعنویتوکنترل

حاضرحالدراست،تایید نشدهقطعطوربههنوزهازیرمقیاسرواییو

- میمحسوبمعتبرپژوهشی،براي اهدافآوريتابکلیينمرهفقط

 1384ي فارسی آن توسط محمدي در سال در ایران، نسخه). 40(شود 

هاي مختلف اعتبار و پایایی آن تایید هنجاریابی شده است و در پژوهش

در این پژوهش  پایایی درونی آن بر اساس آلفاي ). 41(است  شده

  .به دست آمده است 91/0کرونباخ 

مزمندردچندوجهیيسیاهه -ج
3

)MPI(: چندوجهیينامهپرسش

همکارانوکرنزتوسط  درد
4

رفتاري- شناختیينظریهاساسبر) 1985(

این. گرفته استقرارتاییدموردآناعتباروپایاییوشدهطراحیدرد،

چندینشاملبخشهرکهباشدمیمستقلبخشسهشاملنامهپرسش

                                                
1Interpersonal Forgiveness Inventory
2Connor-Davidson Resilience Scale
3Multidimensional Pain Inventory     
4Kerns

ایندراستفادهمورددردشدتمقیاسکهاولبخش.  استمقیاسخرده

- خردهپنجکهاستعبارت20داراياست،شدهاقتباسآنازپژوهش

پریشانیزندگی،برکنترلروزانه،عملکرددراختاللدرد،شدتمقیاس

عبارت14دارايدومبخش. گیردمیدربررااجتماعیحمایتوهیجانی

نقشصاحباطرافیانسایریاوهمسرواکنشازبیمارارزیابیکهاست

3قالبدررابردمیرنجآنازکهدرديبهنسبتخودزندگیدر

دادننشانودردازتوجهانحرافبرايتالشمنفی،واکنشمقیاسخرده

که شاملاستعبارت18دارايسومبخش. کندمیبنديدرجهدلسوزي

بهمربوطامورداري،خانهدررابیمارهايفعالیتفراوانیمقیاسخرده4

هايفعالیتانجامواجتماعیهايفعالیتمنزل،وسایلنگهداريوتعمیر

6تاصفرازلیکرتمقیاساساسبرسئواالت. استمنزل،ازبیرون

3شاملنامهپرسشایندردشدتمقیاسخرده. شوندمیبنديدرجه

جمعحاصلتقسیمباآنينمرهکهاست1و  7، 12يشمارهسئوال

فرماعتباروپایایی). 42(شودمیمحاسبهسه،برسئواالتایننمرات

پایاییمیزانوتاییدگلک،ومقدماصغريتوسطنامهپرسشاینایرانی

تا77/0بینکرونباخآلفايضریباساسبرآنهايمقیاسخردهدرونی

آلفايضریبنیزحاضرپژوهشدر. )43(شده است گزارش92/0

  .شدمحاسبه89/0  درد،شدتمقیاسکرونباخ

ها با روش آماري ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون داده

  .تحلیل شدند20ي نسخه SPSSافزار چندگانه با نرم

  نتایج

ي دهد که اکثر نمونهي آماري نشان میشناختی نمونهاطالعات جمعیت

و (سال  42با میانگین سنی %) 74(، متاهلین %)71(پژوهش را زنان 

سال   6/5و میانگین مدت ابتال به درد مزمن ) سال 80/10انحراف معیار 

چنین از نظر تعداد و درصد هم. دادندتشکیل می) سال 6/5انحراف معیار (

زمان درد در چند محل، اطالعات راوانی محل درد، نوع درد و داشتن همف

- ارایه شده است که همان طور که نتایج این جدول نشان می 1در جدول 

و %) 49(هاي دست و پا دهد، بیشترین فراوانی محل درد مربوط به اندام

بیشترین نوع کیفیت درد گزارش شده توسط بیماران، گرفتگی یا اسپاسم 

درد را فقط در یک محل %) 45(چنین بیشتر بیماران هم. بوده است%) 36(

  .انداز بدن خود گزارش کرده

  

- درصد فراوانی محل درد ، نوع گزارش درد و تعداد محل-1جدول

هاي درد در بیماران مبتال به درد مزمن

  درصد فراوانی  تعداد موارد گزارش شده  متغیر

  10  41سر  محل درد

  14035  ستون فقرات  

  20249دست و پا  

  144قفسه سینه  
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  2  7  شکم  

  16  60  سوزشی  نوع درد

  8  29  کرختی  

  36  135  گرفتگی و اسپاسم  

  7  25  سوزن سوزن شدن  

  26  97  تیر کشیدن  

  7  28  دارضربان  

  45  95    درد در یک محل

  21  46    درد  در دو محل

  34  73    بیشتر از دو محل درد

  

ها نمرات آزمودنی) معیارانحرافوتعداد، میانگین(هاي توصیفی یافته

- انتقامکنترلومجددارتباط(هاي آن و مولفهفرديبیندر بخشودگی

آوري و شدت درد ، تاب)بینانهواقعفهمودركرنجش،کنترلجویی،

  .ارایه شده است 2در جدول 

  

هاي آن، مولفههاي توصیفی بخشودگی بین فردي و آماره-2جدول

آوري  و شدت درد در بیماران مبتال به درد مزمنتاب

انحراف   میانگینتعداد  متغیر

معیار

  45/11  27/68  218    بخشودگی بین فردي کل

هاي بخشودگی بین مولفه

  فردي

        

  90/6  38/32  218  جوییارتباط مجدد و کنترل انتقام  

  28/5  96/16  218  کنترل رنجش  

  04/4  92/18  218  بینانهواقعدرك و فهم   

  54/15  89/89  218    آوريتاب

  8/0  33/4  218    شدت درد

    

- هاي آن با تابو مولفهفرديبینبراي بررسی روابط بین بخشودگی

آوري، شدت درد، سن و مدت ابتال به درد بیماران مبتال به درد مزمن از 

- نشان می 3جدول آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در 

ومجددهاي آن، ارتباطو مولفه) P>01/0(فردي بیندهد بخشودگی

فهموو درك) P>01/0(رنجش ، کنترل)P>01/0(جویی انتقامکنترل

دار و مثبت دارند، در آوري، همبستگی معنیبا تاب) P>05/0(بینانه واقع

داري ندارند حالی که با شدت درد و سن بیماران، ارتباط معنی

)05/0>P .(آوري و شدت درد نیز ارتباط معنیعالوه بر این، بین تاب -

  ).P>05/0(داري وجود دارد 

  

هاي و مولفهفرديبینضریب همبستگی بین بخشودگی-3جدول

آوري،  شدت درد و سن در بیماران مبتال به درد مزمنآن، تاب
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            1  کلفرديبینبخشودگی

کنترلومجددارتباط

  جوییانتقام

863/0
**

  1          

760/0  رنجشکنترل
**

  522/0
**

  1        

363/0  بینانهواقعفهمودرك
**

  053/0  048/0  1      

422/0  آوريتاب
**

  378/0
**

  299/0
**

  159/0
*

  1    

160/0  060/0  048/0  023/0  055/0  دردشدت
-*

  1  

  043/0  030/0  05/0  063/0  116/0  080/0  سن

**P< 01/0          *P< 05/0

  

بیماران مبتال به درد مزمن برآورينمرات تابواریانسبینیپیشبراي

رگرسیونتحلیلآزمونفرديبینبخشودگیهايمولفهنمراتاساس

  .استشدهارایه4جدولدرآننتایجکهشدچندگانه انجام

در تحلیل واریانس نمرات شدهمشاهدهFمیزاننتایج،اینبراساس

کل تحلیل و) P>01/0(دارمعنیفردي،بینبخشودگیهايمولفه

هاي متغیرتعیینضریب. استبرخوردارآمارياعتبارازرگرسیون

آوري بیماران مبتال به تابنمراتدرصد42دهد مینشاننیزبین پیش

بوده  )R2=180/0(فرديبینبخشودگیهايمولفهتاثیرتحتدرد مزمن

تمام دهدمیتی نشانهايآمارهبهتوجهباتاثیرچنین ضرایبو هم

جویی انتقامکنترلومجددفردي شامل ارتباطبینبخشودگیهايمولفه

)01/0<P(بینانه واقعفهمورنجش و درك، کنترل)05/0<P (توانندمی

بینیپیشدارمعنیصورتبهآوري این بیماران راتاببهمربوطتغییرات

  .کنند

  

فرديبینبخشودگیهايآوري بر اساس مولفهخالصه مدل رگرسیون و تحلیل واریانس تاب-4جدول

BSEβtsigRR2DFFsigبینمتغیر پیش

001/0  64/15  3/214  180/0  424/0      فرديبینابعاد بخشودگی
**

  

001/0  97/3  079/0290/0  31/0  انتقامکنترلومجددارتباط
**

            

035/0  12/2  15/0  051/0  10/0  رنجشکنترل
*

            

016/0  43/2  151/0  067/0  16/0  بینانهواقعفهمودرك
*

            

001/0  01/24    153/0  67/3  عرض از مبدا
**
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  بحث

بینی ي حاضر، بررسی نقش بخشودگی بین فردي در پیشهدف از مطالعه

نتایج پژوهش .درد بیماران مبتال به درد مزمن بود آوري و شدتتاب

مجددارتباط(هاي آن نشان داد که بین بخشودگی بین فردي و تمام مولفه

- با تاب) بینانهواقعفهمورنجش و دركجویی، کنترلانتقامکنترلو

داري وجود ي مثبت و معنیآوري در بیماران مبتال به درد مزمن، رابطه

  .دارد

بر این نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بخشودگی بین فردي در عالوه 

- آوري بیماران مبتال به درد مزمن موثر است و تمام مولفهبینی تابپیش

جویی، انتقامکنترلومجددهاي بخشودگی بین فردي از جمله ارتباط

بینی نقش موثري بینانه در این پیشواقعفهمورنجش و دركکنترل

درصد  42توانند هاي بخشودگی بین فردي میه نحوي که مولفهب. دارند

ها با نتایج این یافته.بینی کنندآوري را در این بیماران پیشافزایش تاب

داري اند که بخشودگی تداعی معنینشان دادههاي محدودي کهپژوهش

- این مطالعات در جمعیت. هماهنگ است) 10،19،25(آوري دارد با تاب

چون نوجوانان، زنان و سالمندان انجام شده و نتایج بالینی هم هاي غیر 

چنینهم. آوري استهمگی حاکی از نقش بخشودگی در افزایش تاب

است شدهاشارهبخشودگیوآوريتاببینپیوندبهمطالعاتیدر

در. استهماهنگنیز  مطالعاتاینباپژوهشهايیافتهکه) 8،36،44(

دورآوريتابوفرديبینبخشودگیبینتداعیکهگفتتوانمیتببین

عنوانبهگرامثبتشناسیروانسازه دردوهرزیرانیستانتظاراز

). 10،20،45(اندشدهمطرحانسانتوانمنديوسازگاريدرمهممفاهیمی

تاثیراتکاهشبرايبالقوهحلراهیکعنوانبهنیزبخشودگیچنینهم

داشتننگهودادنشکلباطرفیازوفرديبینخطاهايبارزیان

چنینهم. استمثبتسازگارييکنندهتسهیلیکسالم،ارتباطات

رضایت،احساسدارند،روابطدربخشودگیبهبیشتريتمایلکهافرادي

يپدیدهیکبخشودگیبنابراین).46(دارندبیشتريتعهدوصمیمیت

اجتماعیزندگیبهسالمارتباطایجادباکهاستقدرتمندپسندجامعه

مراحلعمقدرآوريتابمحققان معتقدند، .)10(کند میکمکانسان

شدننزدیکتنهانهبخشودگی،در. داردوجودبخشودگیفرایندمدل

بعدارتباطبازسازيبلکهکند،میکمکخطاکارفردبخشودنبهارتیاط

- هم). مجددارتباطوجوییانتقامکنترل(کندمیتسهیلنیزراخطااز

رنجبهمبتالکهدیگرانییافردبرايمعناکردنپیدابخشودگی،درچنین

بهزندگیدرجدیدهدفیکاستممکنکهاینفهمیدنوهستند

طرفی،از. )47(دارد وجود) بینانهواقعفهمودرك(کندپیداآسیبدلیل

بازماندگانروياول،موجعنوانبهآوري،تابياولیهتحقیقاتدر

بینی،خوشمثبت،يعاطفهچونهاییویژگیخطرناك،هايموقعیت

،)معنویتیامذهبیيمقابلهشامل(فعاليمقابلهشناختی،پذیريانعطاف

ومنفیهیجاناتتنظیمتواناییصمیمیت،وهمدلیاجتماعی،حمایت

رسد که به نظر می) 13(دانستندموثرافراداینآوريتابدرراتسلط

بخشودگی بین فردي و حتی بخشودگی در رسیدن به برخی از این 

آوري، یک هاي بخشودگی و تابدر واقع، سازه. ها نقش داردویژگی

ماهیت مشترك دارند و آن، توانایی تفکر و عمل فرد، به طریقی است که 

خشد ها را التیام بها و ارتباطات منفی را اصالح کرده و زخمموقعیت

)10.(  

هیچ کداموفرديبینبخشودگیکهدادنشانپژوهشنتایجچنینهم

داريمعنیارتباطمزمن،دردبیماراندردردشدرتباهایشمولفهاز

در مزمندردبهمبتالبیماراندردشدتباآوريتابکهحالیدرندارند،

- تابچه هرکهصورتیبه. داردمعکوسارتباطداريمعنیوپایینحد

- یافته. یابدمیکاهشهاآندردشدتیابد،افزایشبیمارانایندرآوري

اند،دادهنشانکهمزمندرددرمحدودمطالعاتنتایجبامطالعههاي

نبودهماهنگدارد،همبستگیبیمارانایندردکاهشبابخشودگی

- نورون دادهاياي درد، دروني طبق کنترل دروازهبر اساس نظریه).  37(

تواند توسط هیجانات مثبت و منفی تغییر هاي نزولی و مرکزي درد می

توانند شدت درد را افزایش و به نحوي که هیجانات منفی می. کند

استممکنبنابراین). 48(هیجانات مثبت، شدت درد را کاهش دهند 

نقشدردشدتدرمستقیمغیرصورتبهبخشودگینظریه،اینطبق

طریقازبخشودگی) 37،38(قبلیمطالعاتنتایجاساسبر. باشدداشته

در. داردارتباطدرد،کاهشباشناختیروانهايناراحتیوخشمکاهش

ارتباطدردشدتکاهشباآوريتابکهشدحاضر مشخصتحقیق

درآوريتابطریقازفرديبینبخشودگیاستممکنبنابرایندارد و

کهدهدمینشانايمطالعهنتایج. باشدداشتهنقشدردشدتکاهش

تاثیراجتماعیحمایتچونمسیرهاییطریقازسالمتیرويبخشودگی

به هر حال این یک حدس منطقی، بیش نیست و ). 29(داردمستقیمغیر

از طرفی مطالعات محدود در این زمینه، . نیاز به تحقیق بیشتري دارد

  .کندرو میمقایسه و بحث را با اشکال روبه

داري با هاي جانبی تحقیق نیز نشان داد که سن بیماران ارتباط معنییافته

ي قبلی این یافته با مطالعه. آوري نداردمیزان بخشودگی بین فردي و تاب

آوري و دهد باال رفتن سن با افزایش تابدر سالمندان که نشان می

این یافته،  البته. ، هماهنگ است)25(بخشودگی بین فردي تداعی ندارد 

آوري و بخشودگی بین اي نقش باالرفتن سن در تابمخالف تفکر کلیشه

گیري و تایید نتایج تحقیق در مورد به هر حال براي نتیجه. فردي است

آوري تحقیقات بیشتري الزم ارتباط سن با بخشودگی بین فردي و تاب

  .است
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پذیريتعمیمکهداشتوجودنیزهاییمحدودیتحاضريمطالعهدر

- نمونهها،آنترینمهماز. کندمیروروبهاحتیاطباراتحقیقهايیافته

شهردردرمانیمرکزچندبههانمونهبودنمحدودتصادفی،غیرگیري

محدودروان،سالمتچونهمايواسطهمتغیرهايبررسیعدماصفهان،

ازاستفادهومزمندردوبالینیجمعیتدرویژهبهمشابهتحقیقاتبودن

- میقبلیتحقیقاتازمتفاوتفرديبینبخشودگیسنجشابزاریک

  .باشد

تحقیقایننقایصرفعبهتوجهبازمینهایندرشود،میپیشنهادبنابراین

دوایندراستممکنکهاحتمالیمتغیرهايگرفتننظردرچنینهمو

متغیرهايمثلباشندداشتهنقشآوريتابوفرديبینبخشودگیمتغیر

تحقیقاتآیندهدرفرهنگی،واجتماعیشناختی،جمعیتشناختی،روان

برايمداخالتیشود،میپیشنهادچنینهم. شودانجامبیشتريمشابه

وباشدفرديبینبخشودگیبرمبتنیکهشودطراحیآوريتابافزایش

وبالینیغیرجمعیتهمروانیوجسمیسالمتوآوريتابدرآنتاثیر

    .شودبررسیمزمندردبهمبتالبیمارانویژهبهبالینیهم

  گیرينتیجه

هايمولفهتماموفرديبینبخشودگیکهدادنشانتحقیقنتایجکلدر

ودركورنجشکنترلجویی،انتقامکنترلومجددارتباطشاملآن

نقشمزمندردبهمبتالبیمارانآوريتاببینیدر پیشبینانهواقعفهم

وفرديبینبخشودگیبینداريمعنیارتباطهیچکهحالیدر. دارند

برايمطالعهایننتایجبنابراین،. نداردوجودبیمارانایندردشدت

بخشودگیوشناختیروانآوريتابيزمینهمحدود دردانشگسترش

پیامدهايدرکنندهمشارکتايمقابلههايمهارتعنوانبهفرديبین

  .کندمیفراهمارزشمندياطالعاتسالمتی،مثبت

References
  

1. Asghari Moghadam MA, Karami B, Rezaei S. [The prevalence rates of lifetime pain and chronic pain in two small 
cities in Iran]. Journal of psychology 2002; 6(1): 30-51b. (Persian)
2. Harstall C. How prevalent is chronic pain? Pain: Clinical Updates 2003; 11(2): 1-4.
3. Blyth FM, March LM, Brnabic AJ, Jorm LR, Williamson M, Cousins MJ. Chronic pain in Australia: A prevalence 
study. Pain 2001; 89: 127-34.
4. Edwards CL, Fillingim RB, Keefe F. Race, ethnicity and pain. Pain 2001; 94(2): 133-7.
5. Campbell-sills L, Cohen ShL, Stein MB. Relationship or resilience to personality, coping, and psychiatric symptoms 
in young adults. Behav Res Ther 2006; 44: 585-99.
6. Seligman MEP. Learned optimism. New York: Knopf; 1991: 19-21.
7. Snyder CR, Rand KL, Sigmon DR. Hope theory: A member of the positive psychology family. In: Snyder SR, Lopez 
SJ. (editors). The handbook of positive psychology. London: Oxford University Press; 2002: 257-76.
8. King L. The role of resiliency, interpersonal relationship restoration, and quality of life for persons in the process of 
divorce. Dissert Abstr Int 2000; 61(9-A): 3474.
9. Snyder SR, Lopez SJ. The handbook of positive psychology. London: Oxford University; 2002: 325-50.
10. Anderson MA. The relationship among resilience, forgiveness, and anger expression in adolescents. [cited 2006 
May]. Available from: URL; http://digitalcommons.library.umaine.edu/etd/416.
11. Haglund ME, Nestadt PS, Cooper NS, Southwick SM, Charney DS. Psychobiological mechanisms of resilience: 
Relevance to prevention and treatment of stress-related psychopathology.    Dev Psychopathol 2007; 19: 889-920.
12. Zautra AJ, Hall JS, Murray KE. Resilience: A new definition of health for people and communities. Handbook of 
adult resilience. New York: Guilford; 2010: 3-34.
13. Yehuda R, Flory JD, Southwick S, Charney DS. Developing an agenda for translational studies of resilience and 
vulnerability following trauma exposure. Ann New York Acad Sci 2006; 1071: 379-96.
14. Rutter M. Developing concepts in developmental psychopathology in Hudziak JJ, editor. Developmental 
psychopathology and wellness: Genetic and environmental influences. Washington, DC: American Psychiatric 
Association; 2008: 3-22.
15. Karoly P, Ruehlman LS. Psychological resilience and its correlates in chronic pain: findings from a national 
community sample. Pain 2006, 123: 90-97.
16. Ong AD, Zautra AJ, Reid MC. Psychological resilience predicts decreases in pain catastrophizing through positive 
emotions. Psychol Aging 2010; 25(3): 516-23.
17. Smith BW, Dalen J, Wiggins K, Tooley E, Christopher P, Bernard J. The brief resilience scale: assessing the ability 
to bounce back. Int J Behav Med 2008; 15: 194-200.
18. Ryff CD, Singer B. Interpersonal flourishing: A positive health agenda for the new millennium. Pers Soc Psychol 
Rev 2000; 4(1): 30-44.
19. Faison MW. The relationship of forgiveness to psychological resilience and health among African American 
women. Available from: URL: http://gradworks.umi.com/32/55/3255612.html.
20. McCullough ME, Pargament KL, Thoresen CE. The psychology of forgiveness: History, conceptual issues, and 
overview. In: McCullough ME, Pargarnent K, Thoresen CE. (editors). Forgiveness: Theory, research, and practice. New 
York: Guilford; 2000: 1-14.



219 Fundamentals of Mental Health, 18(4), Jul-Aug 2016 خشودگی بین فردي و درد مزمنب                                                                    

21. Enright RD, Freedman S, Rique J. The psychology of interpersonal forgiveness. In: Enright RD, North J. (editors). 
Exploring forgiveness. Madison, WI: University of Wisconsin; 1998: 46-62.
22. Tuck I, Anderson L. Forgiveness, flourishing, and resilience: The influences of expressions of spirituality on mental 
health recovery. Ment Health Nurs 2014; 35: 277-82.
23. Sheffield JC. An investigation of the relationships between forgiveness, forgiveness, religiosity, religious coping, 
and psychological well-being. Brigham Young University. Dissert Abstr Int 2003; 64(02B): 974.
24. Wolin S J, Wolin S. The resilient self: How survivors of troubled families rise above adversity. New York: Villard 
Books; 1993.
25. Broyles LC. Resilience: Its relationship to forgiveness in older adults. [cited 2005 May]. Available from URL: 
http://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/1868
26. Witvliet CVO, Ludwig TE, Vander Laan KL. Granting forgiveness or harboring grudges: Implications for emotion, 
physiology, and health. Psychol Sci 2001; 12: 117-23.
27. Reed G L, Enright RD. The effects of forgiveness therapy on depression, anxiety, and posttraumatic stress for 
women after spousal emotional abuse. J Consult Clin Psychol 2006; 7: 920-9.
28. Macaskill A. Differentiating dispositional self-forgiveness from other forgiveness: Associations with mental health 
and life satisfaction. J Soc Clin Psychol 2012; 31(1): 28-50.
29. Green M, Decourville N, Sadava S. Positive affect, negative affect, stress, and social support mediators of the 
forgiveness-health relationship. J Soc Psychol 2012; 152(3): 288-307.
30. Fitzgibbons RP. The cognitive and emotional uses of forgiveness in the treatment of anger. Psychotherapy 1986; 23: 
629-33.
31. Toussaint LL, Owen AD, Cheadle A. Forgive to live: Forgiveness, health, and longevity. J Behav Med 2012; 35: 
375-86.
32. Worthington EL, Witvliet CVO, Pietrini P, Miller AJ. Forgiveness, health, and well-being: A review of evidence for 
emotional versus decisional forgiveness, dispositional forgiveness, and reduced unforgiveness. J Behav Med 2007; 30: 
291-302.
33. Zechmeister JS, Garcia F, Romero C, Vas SN. Don’t apologize unless you mean it: An empirical investigation of 
determinants of forgiveness. J Soc Clin Psychol 2004; 23: 532-64.
34. Enright RD, Gassin EA, Wu CR. Forgiveness: a developmental view. J Moral Educ 1992; 21(2): 99-114.
35. Berry JW, Worthington EL. Forgiveness, relationship quality, stress while imagining relationship events, and 
physical and mental health. J Couns Psychol 2001; 48: 447-55.
36. Worthington EL, Scherer M. Forgiveness is an emotion focused coping strategy that can reduce health risks and 
promote health resilience: theory, review, and hypotheses. Psychol Health 2004; 19(3): 385-405.
37. Carson JW, Keefe FJ, Goli V, Fras AM, Lynch TR, Thorp SR, et al. Forgiveness and chronic low back pain: A 
preliminary study examining the relationship of forgiveness to pain, anger, and psychological distress. J Pain 2005; 
6(2): 84-91.
38. Dewar G, Burke ALJ, Winefield H, Strelan P. Forgiveness, psychological distress and chronic pain: have we missed 
something? Anaesth Intensive Care 2012; 40 (3): 536.
39. Ehteshamzadeh P, Ahadi H, Enayati MS, Heidari A. [Construct and validation of a scale for measuring interpersonal 
forgiveness]. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology 2011; 16(4): 443-55. (Persian)
40. Conner M, Davidson JRT. Development of a new resilience scale: the Conner-Davidson Resilience Scale (CD-
RISC). Depress Anxiety 2003; 18: 76-82.
41. Mohammadi M. [Factors effecting on resilience in individuals with substance abuse]. Dissertation. Tehran, Iran: 
University of Social Welfare and Rehabilitation, 2005. (Persian)
42. Kerns RD, Rosenberg R, Jacob MC. Anger expression and chronic pain. J Behav Med 1985; 17: 57-67.
43. Asghari A, Golak N. [Psychometric properties of multidimensional pain inventory amongst Iranian chronic pain 
patients]. Psychology 2008; 12(1): 50-72. (Persian)
44. Peddle NA. Forgiveness in recovery/resiliency from the trauma of war among a selected group of adolescents and 
adult refugees. Dissert Abstr Int 2001; 62(2252): 5-B.
45. Masten AS, Reed MJ. Resilience in development. In: Snyder CR, Lopez SJ. (editors). Handbook of positive 
psychology. London: Oxford University; 2002: 74-88.
46. McCullough ME, Witvliet C. The psychology of forgiveness. In: Snyder CR, Lopez SJ. (editors).  Handbook of 
positive psychology London: Oxford University; 2002: 446-58.
47. McCullough ME, Rache KC, Sandage SJ, Worthington EL, Brown SW, Hight TL. Interpersonal forgiving in close 
relationships II: Theoretical elaboration and measurement. J Pers Soc Psychol 1998; 75(6): 1586-603.
48. Melzack R. From the gate to the neuromatrix. Pain 1991; Suppl 6: S121-6.

  


	abs persian saffarinia-final.pdf
	persian saffarinia-final.pdf

