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Abstract
Chronic pain is a comprehensive pain and a challenging health problem that
affects a large percentage of the world's population. The cognitive, emotional
and social factors in the psychological problems of patients with chronic pain.
The method of this study was a comparative –casual design. The population of
this study was include all of patients with chronic pain referred to pain clinic
in the Urmia. Sample of this study was 40 patients with chronic pain referred
to pain clinic in the Urmia. Participants were selected by voluntary sampling
method. Data were analyzed using analysis of variance. The results indicated
that there is significant differences between two groups in looming maladaptive
style, negative problem-orientation, interpersonal emotion regulation, emotional
processing styles and rejection sensitivity variables, and patients with chronic
pain have the higher scores in these variables. Then, attention to psychological
problems in the etiology and treatment of psychological problems of these
patients can be a useful step in the reducing of these problems and improving
of mental health in the patients.
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بررسی مقایسه مشکالت روانشناختی در بیماران مبتال به درد مزمن و
افراد عادی
امراه تاجالدینی
فیروزه سپهزیانآذر
عذرا پورعلی
چکیده
درد مزمن رنجی فراگیر و مشکلی چالشانگیز برای سالمتی است که درصد زیادی از جمعیتت جاتار را بته
خود مبتال میکند .این پژوهش با هدف بررسی مقایسه مشکالت روارشناختی در بیمارار مبتال بته درد متزمن
و افراد عادی انجام گرفت .پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی مقایسهای بود .جامعۀ پتژوهش حاضتر کلیته
بیمارار مبتال به درد مزمن مراجعهکننده به کلینیک تخصصی درد در شار ارومیه و افراد سالم است کته شتام
 04نفر مبتال به درد مزمن و  04نفر از افراد سالم بودند که به روش نمونهگیری هدفمنتد-دواطلت انتختا
شدند .دادهها با استفاده از روش آماری عاملی تحلی شدند .نتایج نشار داد که بین دو گروه در متغیرهتای
سبک بزرگنمایی غیرانطباقی جاتگیری منفی به مشک افراد مبتال به درد و افتراد ستالم ،تنظتیم هیجتار
بینفردی ،سبکهای پردازش هیجانی و حساسیت به طرد تفاوت معنیداری وجود دارد و میانگین نمترات
بیمارار مبتال به درد مزمن در متغیرهای فوق بیشتتر استت .بنتابراین ،متیتتوار نتیجته گرفتت بستیاری از
مشکالت روارشناختی که بیمارار مبتال به درد مزمن تجربه میکنند ،تتا حتدی متتأثر از عوامت شتناختی،
هیجانی و اجتماعی است .لذا توجه به این عوام در سب شناسی و درمتار مشتکالت روارشتناختی ایتن
بیمارار میتواند گامی مفید در مسیر کمک به کاهش این مشکالت و ارتقاء سالمت روار آرها باشد.
واژههای کلیدی :درد مزمن ،مشکالت روارشناختی
 دکتری روارشناسی ،گروه روارشناسی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایرار (نویسنده مسئول)
emrahbest@yahoo.com
 استاد گروه روارشناسی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایرار
 کارشناس روارشناسی عمومی ،گروه روارشناسی ،دانشگاه پیامنور ،ارومیه ،ایرار
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مقدمه
درد مزمن رنجی فراگیر و مشکلی چالشانگیز بترای ستالمتی استت کته  9تتا  12درصتد
جمعیت بزرگسال در ایرار (غفاری ،علیپور ،جنسن ،فرشاد و وینگارد )1442 ،2را تحتت تتأثیر
قرار میدهد .واژه درد مزمن برای توصیف درد غیرسرطانی و مقتاوم بته درمتار بته کتار بترده
میشود که فراتر از دورهای که برای بابودی انتظار میرود ،طول کشیده است (احدی ،ایمتانی،
رهگذر و مسچی .)2994 ،درد تجربه هیجانی و حسی ناخوشتایند مترتبب بتا آستی

بتالقوه و

بالفع بافتی است که از عوام چندگانه زیستی ،روارشناختی و اجتماعی تتأثیر متیپتذیرد (اد،
دیلورث و تورنر .)1420 ،1شواهد نشار میدهند که بیمارار مبتال به درد مزمن به علت ایتنکته
نمیتوانند درد خود را تسکین دهند ،دارای مشکالت روارشناختی خاصی متیباشتند .زنتدگی
کردر با درد مزمن مستلزم تحم فشار عاطفی قاب توجای است .همچنین درد باعت

کتاهش

تواناییهای عاطفی و هیجانی فرد میشود و بیمار برخالف تمایت ختویش نمتیتوانتد از درد
رهایی یابد .این امر باع

افت روحیه ،احساس ناامیدی ،درماندگی و افسردگی میشود (تورک

و اوکیفوجی .)1441 ،9از ایتنرو ،آشتفتگی روارشتناختی همچتور افستردگی و اضتطرا

در

بیمارار مبتال به درد مزمن شیوع بیشتری دارد (سلیمار ،زانیوئین ،خئونگ ،بجوانی و ستئونگ،0
 .)1422مشکالت روارشناختی همچور افسردگی و اضطرا

میتواند نقش مامتی در تشتدید

ادراک درد در این بیمارار داشته باشد (وو .)1424 ،5سازگاری مؤثر با درد نیازمند انطباق همته
جانبه زندگی بیمار با تجربه درد است .از این رو ،تغییر در تجربه روارشناختی همراه با تجربته
درد میتواند اثرات محدودکننده درد در زندگی افراد مبتتال بته دردهتای متزمن را بته حتداق
برساند .به همین منظور ،تعیین عوام شناختی ،هیجانی و اجتمتاعی مترتبب بتا تجربته درد بته
منظور ایجاد شرایطی برای تغییر این عوام به جات کاهش پریشتانی ناشتی از درد ضترورت
دارد (تار ،نگوین ،اندرسور و جنسن و ثرنبای.)1445 ،2
1. Ghaffari, Alipour, Jensen, Farshad, & Vingard
2. Ehde, Dillworth, & Turner
3. Turk & Okifuji
4. Sulaiman, Zanyuin, Kheong, Bhojwani, & Seung
5. Woo
6. Tan, Nguyen, & Thornby
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سبک بزرگنمایی غیرانطباقی 2یکی از متغیرهای شناختی مورد بررسی در پتژوهش حاضتر
است .سبک بزرگنمایی غیرانطباقی متغیری شناختی است که ریسکیند ،ویلیامز ،گسنر ،چرستنیاک
و کرتینا )1444( 1آر را بهعنوار یک الگوی شناختی پایدار و گسترده مطتر کردنتد کته در آر
تادید بهعنوار چیزی که به سرعت خطرناکتر شده ،بهطور پیشروندهای بتدترشتده و بتهطتور
فعالی شتا
اضطرا

گرفته و تسریع مییابد ،ارزیابی میشود .این مدل در برابر دیگر مدلهای شناختی
مطر شد .بر اساس این مدل ،ویژگی بسیاری از نظریههای شناختی اضطرا  ،تأکیتد

بر ارزیابیهای ثابت و ایستا از تادید است .این ارزیابیها همچتور تصتویری ثابتت از تادیتد
هستند به گونهای که تادید در طول زمار منجمد ،بدور تغییر و ثابت فرض میشود .در مقابت
مدل آسی پذیری نسبت به بزرگنمایی تادید ،خطر و تادید را پویا (و نه ایستا) و بسار فتیلم
و تصویری متحرک (و نه تصویر ثابت در زمار) درنظر میگیرد که میتواند در طول زمار تغییر
کند (ریسکیند ،ویلیامز و جوینر .)1442 ،9افرادی که سبک بزرگنمایی غیرانطباقی را گستترش
میدهند نسبت به اضطرا

آسی پذیر هستتند .شتواهد پژوهشتی نشتار متیدهنتد کته ستبک
0

بزرگنمایی غیرانطباقی نقش نیرومندی در پیشبینی عالیم اضتطرابی دارد (آدلتر و استترانک ،
1424؛ گونزالز-دز ،کالوت ،ریسکیند و اورو1425 ،5؛ سیکا ،کادک ،چیری ،چیسی و متارچتی،2
 .)1421متغیر دیگر شناختی جاتگیری منفی به مشک  2است.
رابیچاد و دوگاس )1445( 8جاتگیری منفی به مشک را مشتتم بتر باورهتایی تعریتف
میکنند که بیانگر تادید ادراکشده از مشکالت ،شک و تردید در مورد توانایی حت مستأله و
گرایش به بدبینی نسبت به نتیجه میباشد .جاتگیری منفی بته حت مستأله بتا شتناختهتا و
هیجارهایی مرتبب است که مانع ح مسأله سازگارانهشده (اسپنس ،شتفیلد و دونتوار)1441 ،9
و بهعنوار مانعی مام در مدیریت و تقلیت نشتانههتای آشتفتگی روارشتناختی عمت متیکنتد
1. looming maladaptive style
2. Riskind, Williams, Gessner, Chrosniak, & Cortina
3. Joiner
4. Adler & Strunk
5. Gonzalez-Diez, Calvete, & Orue
6. Sica, Caudek, Chiri, Ghisi, & Marchetti
7. negative problem orientation
8. Robichaud & Dugas
9. Spence, Sheffield, & Donovan
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(دیزوریال و نزو .)2999 ،2شواهد نشار میدهد که نه فقتب ماتارتهتای ختاح حت مستأله
(همچور تعریف و فرمولبندی مساله ،ایجاد راهح های جایگزین ،پیشبینی پیامدها و نظتارت
و ارزیابی راهح ها) بلکه همچنین جاتگیری شناختی که افراد نسبت بته رختداد و متدیریت
مشک اتخاذ میکنند ،با افسردگی و مشکالت روارشناختی ارتباط دارد (هاگتا ،فتاین ،تریت و
استوارت .)2995 ،1پژوهشها نشار دادهاند که بین جاتگیری منفی به ح مسأله و افسردگی،
اضطرا  ،ناامیدی و افکار خودکشی رابطه نیرومندی وجود دارد (دیزوریال ،چانگ ،ناتینگاام و
فاسینی2998 ،9؛ سادوسکی و کلی2999 ،0؛ ویلستور ،بوشتن  ،ریکتوود ،کتاپوتی و تومتاس،5
.)1422
تامپسور ،) 2990( 2یکی از پیشگامار اولیه این حوزه ،تنظیم هیجار را «فرآیندهای درونی
و بیرونی مسئول برای نظارت ،ارزیابی و تعدی واکنش های هیجانی به ویژه از نوع شتدید و
موقتی ،برای تحقق بخشیدر به اهداف» تعریف می کند .این تعریف اولیه مشخص متیستازد
که هیجار ها نه تناا از طریق فرآیندهای درور فردی 2بلکته هتم چنتین از طریتق فرآینتدهای
بین فردی که افراد دیگر را شام می شود نیز می توانند تنظی م شتوند .بتر ایتن استاس ،اخیترا
ذکی 8و ویلیامز ( ،)1429مدل تنظیم هیجار بین فردی ارائه داده اند .در این متدل بتین تنظتیم
هیجار بین فردی درونی در مقاب بیرونی 9و واکنشـ وابستته در مقابت واکتنش ـ ناوابستته

24

تمایز ایجاد شده است .تنظیم هیجار بین فردی درونی اشاره به فرآیندی دارد که هیجار هتای
یک فرد از طریق کمک گرفتن از یک فرد دیگر تنظتیم متی شتود .در مقابت  ،تنظتیم هیجتار
بین فردی بیرونی فرآیندی است که در آر یک فرد هیجارهای فرد دیگر را تنظیم میکند .این
فرآیندها یا واکنش ـ وابسته هستند و یا واکنش ـ ناوابسته .اگر این فرآیندها بر واکتنش هتای
1. D’Zurilla & Nezu
2. Haaga, Fine, Terrill, & Stewart
3. Chang, Nottingham, & Faccini
4. Sadowski & Kelly
5. Wilson, Bushnell, Rickwood, Caputi, & Thomas
6. Thompson
7. intrapersonal
8. Zaki
9. intrinsic versus extrinsic
10. response-dependence versus response-independence
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بخصوصی از ستوی فترد دیگتر تکیته کننتد ،واکتنش ـ وابستته و اگتر نیازمنتد واکتنش بته
خصوح و مشخصی از سوی فرد دیگر نباشد ،واکنش ـ ناوابسته بشمار می روند .با ایتنکته
مفاوم تنظیم هیجار بین فردی جدیدا مطر شده و پژوهش هتای زیتادی در متورد آر انجتام
نشده اما هافمن )1422 ،1420( 2مدل تنظیم هیجار بتینفتردی 1را بترای اختتال ت خلقتی
و اضطرابی تطبیق داده است .دیگر متغیر هیجانی مورد بررسی سبک های پتردازش هیجتانی
بود.
مفاوم پردازش هیجانی اولین بار از سوی راچمن )2984( 9برای اشتاره بته شتیوهای کته
افراد حوادث استرس زای زندگی را تجربه می کنند ،بکار گرفته شد .راچمن ( )2984پردازش
هیجانی را اینگونه تعریف می کند « :فرآیندی که از طریق آر آشفتگی های هیجانی به میزانی
جذ شده و کاهش می یابند که رفتار و تجار

دیگر بتوانند بتدور انقطتاع و گسستتگی بته

پیش روند» .راچمن ( ) 2984معتقد استت کته عالیتم رفتتاری خاصتی (همچتور ختاطرات
هیجانی عودکننده و مزاحم) بیانگر این است که تجار

هیجانی آشفته ساز به خوبی جذ

و

پردازش نشده است .مشکالت می تواند در مراح مختلف پردازش هیجانی ،یعنی ،در مرحله
ثبت ،ارزیابی ،تجربه ،آگاهی و ابراز رخ دهد (گای و همکارار .)1422 ،پنج ستبکپتردازش
هیجانی ناسازگار تشخیص داده شتده انتد (بتاکر ،تومتاس ،تومتاس ،گتاور ،سانتوناستاستو،0
« :)1424سرکو » که اشاره به کنترل افراطی هیجار های دارد؛ « عالیم هیجار پردازش نشده»
که بیانگر عالیم رفتاری و شناختی پردازش ناقص استت؛ «هیجتار تنظتیمنیافتته» کته شتام
ناتوانی در کنترل هیجار های خود است؛ «اجتنا » که اشاره به دوری از هیجتار هتای منفتی
دارد و «تجربه هیجانی ضعیف» که نشاردهنده تجربه تجزیهشده از هیجار های به دلی بینش
هیجانی ضعیف است .پژوهش ها نشار می دهد وجود نقص در پردازش هیجانی با مشکالت
روار شناختی همچور اضطرا

و افستردگی ارتبتاط دارد (کترت و پالجتر1425 ،5؛ گتای و

همکارار.)1422 ،
1. Hofmann
2. interpersonal emotion regulation
3. Rachman
4. Baker, Thomas, Thomas, Gower, Santonastaso, & Whittlesea
5. Kret & Ploeger
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داونتی و فلتدمن )2992( 2حساستیت بته طترد 1را انتظتارات اضتطرابی از طترد شتدر در
موقعیتهایی که احتمال طرد شدر از سوی افراد نزدیک وجود دارد ،تعریف متیکننتد .استاس
سازه حساسیت به طرد ،نظریههای دلبستگی و فرآیندهای عاطفی شناختی است .فرض میشود
که حساسیت به طرد از الگوهای کارکردی درونی که مبتنی بر تجار

طرد در روابب بینفردی

از سوی مراقبین کودک است ،برخاسته میشود (داونی و فلتدمن .)2992 ،در ایتن راستتا ،یتک
مطالعه اولیه نشار داد که حساسیت به طرد  54درصد از رابطه بین مواجاه کودک بتا خشتونت
خانوادگی و دلبستگی ناایمن خودگزارشی در بزرگستالی را میتانجیگتری متیکنتد (فلتدمن و
داونی .)2990 ،در روابب بینفردی ،افرادی که حساسیت به طترد خودگزارشتی بتا یی دارنتد،
نسبت به عالیتم احتمتالی طترد گتوش بزنتگ بتوده و تتالش متیکننتد تتا از آر دوری کننتد
(استریمپف  .)1421 ،9حساسیت فرد با حساسیت به طرد با همچور یک واکتنش آلرژیتک بته
طرد رخ میدهد به نحوی که منابع دفاعی در او سریعاً به حالت آمتاده بتاش قترار متیگیترد و
پاسخ پرخاشگری و خصومت از خود نشار میدهد (زلوموک ،جتر و کتوک .)1422 ،0بررستی
ادبیات پژوهشی بیانگر پیامدهای منفی حساسیت به طرد و مشکالت روارشناختی ناشتی از آر
همچور افسردگی و اضطرا

و پرخاشگری میباشد (مارتسور و هار و آلن1424 ،5؛ گتالیار و

بنتلی1424 ،2؛ مارفی و راسول.)1422 ،2
در ک میتوار گفت مشکالت روارشناختی بیمارار درد مزمن میتواند مقابله مؤثر بتا درد
را برای آرها مشک ساخته و ضمن تشدید درد در ایتن بیمتارر ،در یتک چرخته معیتو

بته

کاهش کیفیتت زنتدگی در ایتن بیمتارار بیانجامتد .لتذا شناستایی عوامت متؤثر در مشتکالت
روارشناختی این بیمارار می تواند زمینه را برای مداخالت زم به منظور کاهش این مشتکالت
و درد ناشی از آرها و در نتیجه ارتقاء کیفیت زندگی و ستالمت روار در ایتن بیمتارار همتوار
سازد .لذا این پژوهش با هدف

ررسی مقایسه مشکالت روارشناختی در بیمتارار مبتتال بته
1. Downey & Feldman
2. rejection sensitivity
3. Strimpfel
4. Zlomke, Jeter, & Cook
5. Martson, Hare, & Allen
6. Galliher & Bentley
7. Murphy & Russell
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درد مزمن و افراد عادی صورت گرفته است.

روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
پژوهش حاضر از نظر هدف ،بنیادی ،گذشتهنگر و از نوع طر های علی مقایستهای استت.
جامعۀ پژوهش حاضر شام کلیه بیمارار مبتال به درد مزمن و افراد عادی در شار ارومیته بتود
که  04نفر از بیمارار مراجعه کننده به کلینیک تخصصی در شار ارومیه و  04نفر از افراد عادی
بدور درد مزمن به روش نمونهگیری هدفمند-داوطل

و بر اساس مالکهای ورود به پژوهش

سطح تحصیالت حداق سیک  ،محدودۀ سنی  14تا  ،54حداق مدت زمار ابتال بته بیمتاری 2
سال و مالکهای خروج از پژوهش عدم ابتال همزمتار بته دیگتر بیمتاریهتا و عتدم دریافتت
مداخالت روارشناختی انتخا

شدند ( 04نفر بیمار مبتال به درد مزمن 25 ،نفر دچار کمر درد،

 24نفر دچار درد پاها بهویژه زانو درد و  25نفر دچار درد در قسمتهای مختلف بدر).

ابزار اندازهگیری
پرسشنامه سبک بزرگنمایی غیرانطباقی :1این پرسشنامه متشک از شش متن نمایشتی

1

است که موقعیتهای بالقوه استرسزا را توصتیف متیکنتد و گترایش فترد بته تخمتین خطتر
افزایشیابنده تادید ،وخامت رو به فزونی تادید و یا شتا

گرفتن آر را ارزیابی میکنتد .هتر

متن نمایشی متشک از سه ماده بوده و در مجموع شام  28ماده است کته پاستخدهنتدگار در
یک طیف  5درجهای از ( 2به هیچ وجه) تا ( 5بسیار زیاد) به هتر متاده پاستخ متیدهنتد .ایتن
پرسشنامه از دو مؤلفه بزرگنمایی جسمانی و بزرگنمایی اجتماعی تشکی شتده استت .سته
متن نمایشی برای سنجش بزرگ نمایی جسمانی (همچور بیماری جسمانی) و سه متن نمایشی
برای سنجش بزرگ نمایی اجتماعی (همچور سخنرانی در جمع) اختصتاح دارد (ریستکیند و
همکارار .)1444،ریسکیند و همکارار ( )1444ضری

پایایی ایتن مقیتاس را بته روش آلفتای

کرونباخ  4/80و بساکنژاد ،سعیدی و مارابیزاده هنرمند ( )2991ضری

پایایی آلفای کرونباخ

1. Looming Maladaptive Style Questionnaire
2. Scenarios

بررسی مقایسه مشکالت روانشناختی در بیماران ...
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این ابزار را  4/94و روایی آر با پترسشتنامه نگرانتی پنستیلوانیا معنتیدار گتزارش کردنتد .در
پژوهش حاضر ،ضری

پایایی آلفای کرونباخ این پرسشنامه  4/91بهدست آمد.

پرسشنامه جهت گیری منفی به مشکل :1این پرسشنامته توستب رابتی چتاد و دوگتاس
 21ماده برای سنجش نگرش افراد نسبت به مشک طراحی شده است .این

( )1445در قال

ابزار در یک مقیاس  5درجه ای لیکرت نمره گذاری می شود .نمتره پاستخدهنتدگار بتا جمتع
کردر نمرات آرها در هر یک از مادههای پرسشنامه بهدست میآید و بیشترین نمره بهدست
آمده  24و کمترین نمره بهدست آمده  21میباشد .ارزیابی اولیه از ویژگیهتای روارستنجی
پرس شنامه مذکور نشار داد که از ساختار تک عاملی تشکی شده استت و پایتایی همستانی
درونی خوبی دارد (ضری

آلفای کرونباخ  .)4/91ضری

پایایی بازآزمایی این پرسشنامه بته

فاصله  5هفته 4/84 ،گزارش شده است (رابی چاد و دوگاس .)1445 ،رابتی چتاد و دوگتاس
( )1445ضری

روایی همگرا و واگرای این پرس شنامه را با سنجه های افسردگی ،اضتطرا

و توانایی ح مساله معنیدار گزارش کردند .حمیدپور ،انتدوز و اکبتری ( ،2989بته نقت از
محمودعلیلو ،شاهجویی و هاشمی )2989 ،نشار دادند کته ضتری
 4/22است  .ضری

پایتایی آلفتای کرونبتاخ

پایایی به روش آلفای کرونبتاخ بترای پترس شتنامه متذکور در پتژوهش

حاضر  4/88بهدست آمد.
پرسشنامه تنظیم هیجان بین فردی :4این پرسشنامه که توسب هافمن ،کارپنتر و کورتیس

9

( )1422تایه شده شام  14ماده استت کته پاستخدهنتدگار پاستخ ختود را در یتک طیتف 5
گزینهای لیکرت از کامالً ( )5تا هرگتز ( )2درجتهبنتدی متیکننتد .ایتن پترسشتنامه از چاتار
خردهمقیاس افزایش عاطفه مثبت ،تسکین ،الگوگیری اجتماعی و دیدگاهگیری تشکی شده استت.
هافمن و همکارار ( )1422مدل چاار عاملی را تأیید نمودند و ضرای

پایایی آلفتای کرونبتاخ

را برای مقیاسهای افزایش عاطفه مثبت ( ،4/82دیدگاهگیری  ،4/85تسکین  4/89و الگتوگیری
اجتماعی  4/92گزارش نمودند .ضری

روایی همگرا و واگرای ایتن پترسشتنامه ،بتا چنتدین

پرسشنامه همچور مقیاس دشواری در تنظیم هیجار و مقیاس تجدیدنظرشده سبک دلبستتگی
1. Negative Problem-Orientation Questionnaire
2. Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire
3. Carpenter & Curtiss
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پایایی آلفای کرونباخ برای ک پرسشنامته

معنیدار گزارش کردند .در پژوهش حاضر ،ضرای

 4/91و در خردهمقیاسهای افزایش عاطفه مثبتت  ،4/20دیتدگاهگیتری  ،4/80تستکین  4/81و
الگوگیری اجتماعی  4/22بهدست آمد.
مقیاس سبکهای پردازش هیجانی :1این مقیاس توسب باکر و همکارار ( )1424تایه شده
و شام  15ماده است که هر ماده بر استاس یتم طیتف لیکترت  24درجتهای از صتفر (کتامالً
مخالف) تا ( 9کامالً موافق) درجهبندی میشود .این پترسشتنامه دارای پتنج مؤلفته سترکو ،
عالیم هیجار پردازش نشده ،هیجار تنظیم نیافته ،اجتنا
و همکارار ( )1424ضری

و تجربه هیجانی ضعیف استت .بتاکر

آلفای کرونباخ در مقیاس  15مادهای پتردازش هیجتانی  4/91و در

خردهمقیاسها از  4/24تا  4/84بهدست آمد .بین این پرسشنامه و پترسشتنامه تنظتیم هیجتار
همبستگی منفی معنی داری بهدست آمد .در پژوهش حاضتر ،ضتری
کرونباخ برای ک مقیاس  4/99و در خردهمقیاسهای سترکو
 ،4/22هیجار تنظیمنیافته  ،4/84اجتنا

پایتایی بته روش آلفتای

 ،4/85هیجتار پتردازشنشتده

 4/22و تجربه هیجانی ضعیف  4/29بهدست آمد.

پرسشنامه حساسیت به طرد :4این پرسشنامه توسب داونی و فلدمن ( )2992تایه شتده و
دارای  28ماده دو بخشی (الف و

) است و هر ماده این مقیاس بر اساس یک طیتف لیکترت

 2درجهای تنظیم شده است .قسمت الف هر ماده در مورد میزار اضتطرابی استت کته فترد در
موقعیت مربوط به آر ماده احساس میکند و قسمت

احتمال دریافت پاسخ مثبتت از طترف

مقاب را ارزیابی میکند .میزار حساسیت به طرد اینگونه به دست میآید که ابتدا با کتم کتردر
نمرات «انتظار پذیرش» در هر موقعیت (قسمت

) از عدد « ،2نمرات انتظتار طترد» محاستبه

میشود .سپس در هر موقعیت نمره انتظار طرد در درجه اضطرا

ضر شده و میانگین نمرات

حاص برای  28موقعیت بهدستت متیآیتد .داونتی و فلتدمن ( ،)2992ضتری
کرونباخ  4/82و بازآزمایی  4/89و ضری
کردهاند .در پژوهشی دیگر ضری

پایتایی آلفتای

روایی آر را با مقیاس افسردگی بتک  4/95گتزارش

پایایی آلفای کرونبتاخ ایتن پرستشنامته  4/89و بازآزمتایی

 4/92گزارش شده استت (برنستور ،پتاپروکی ،تومتاس ،بوشتار ،الباست و داونتی )1425 ،9و
خوشکام ،بارامی ،رحمتالای و نجارپوریار ( )2999ضری

پایایی این ابتزار بتا روش آلفتای

1. Emotional Processing Scale
2. Rejection Sensitivity Questionnaire
3. Berenson, Paprocki, Bhushan, & El-Bassel

بررسی مقایسه مشکالت روانشناختی در بیماران ...
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روایتی همگترا و واگترای بتین پرستشنامته حساستیت بته طترد بتا

مقیاسهای نگرانی و عزت نفس معنیدار گزارش شدهاند .در پژوهش حاضر ضری

پایایی بتا

روش آلفای کرونباخ  4/89بهدست آمد.

روند اجرای پژوهش
ابتدا با اخذ معرفی نامه از دانشگاه ارومیه ،به کلینیک تخصصتی دکتتر ستلطارزاده در شتار
ارومیه در مجتمع پزشکی رازی مراجعه شد .پس از ارائه معرفتینامته و جلت

رضتایت متخصتص

محترم کلینیک ،فرآیند اجرای پژوهش آغاز شد .به این صورت که در باار  2992و دو روز در هفتته
به مرکز مورد نظر مراجعه میشد و بیمارانی که تمای به همکاری داشتتند و هتمچنتین متالکهتای
ورود (سطح تحصیالت حداق سیک  ،محدودۀ سنی  14تا  ،54حداق مدت زمار ابتال بته بیمتاری
 2سال) و خروج (ابتال همزمار به دیگر بیماریها و عدم دریافت مداخالت روارشناختی) ،پتژوهش
را داشتند ،انتخا شدند .کلیه مالحظات اخالقی پژوهش نیز رعایت گردید.

تجزیه و تحلیل دادهها
دادههای به روش آماری تحلی واریانس یک راهه و با کمک نرمافزار آماری  SPSSتحلی
شدند.

یافتهها
نتیجه آزمور نرمتال بتودر کولمتوگروف-استمیرنف )Z = 4/599 ،p = 4/902( 2نشتار داد کته
توزیع دادهها تابع توزیع طبیعی است .آزمور ام باکس ( )p = 4/14 ،F = 1/28نشار داد کته متاتریس
ضرای

کوواریانس متغیرهای وابسته در گروهها همسار است .نتیحه آزمور معنتیداری چنتدمتغیری

مبدای ویلکز )F = 0/84 ،p = 4/422( 1معنیدار است و نشار میدهد که بین دو گروه حتداق در
یکی از مؤلفههای سبک بزرگنمایی غیرانطباقی تفاوت وجود دارد.
1. Kolmogorov-Smirnov test
2. Wilks' Lambda
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جدول 1
میانگین ،انحراف استاندارد و نتایح تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه گروهها در خردهمقیاسهای
سبک بزرگنمایی غیرانطباقی
خردهمقیاس

گروه

میانگین انحراف استاندارد

بیمارار مبتال به درد مزمن 94/24

بزرگنمایی جسمانی
12/22
افراد سالم
بیمارار مبتال به درد مزمن 18/85
بزرگنمایی اجتماعی
10/21
افراد سالم

2/01
2/51
2/12
2/14

F

p

2/99

p> 4/442

8/41

p> 4/442

نتایج جدول  2نشار میدهد که بین دو گروه از شرکتکنندگار در خردهمقیاسهای ستبک
بزرگنمایی غیرانطباقی جسمانی و اجتماعی تفاوت معنیداری وجود دارد و بیمتارار مبتتال بته
درد مزمن در مقایسه با افراد عادی دارای نمرات بتا تری از بتزرگنمتایی غیرانطبتاقی دارنتد.
آزمور کولموگروف-اسمیرنف متغیرهای جاتگیری منفی به مشتک ()Z = 4/59 ،p = 4/822
و حساسیت به طرد ( )Z = 4/89 ،p = 4/084بیانگر نرمال بودر توزیتع دادههتا استت .آزمتور
همگنی واریانس لور در متغیرهای جاتتگیتری منفتی بته مشتک ( )p = 4/021 ،F = 4/85و
حساسیت به طرد ( )p = 4/009 ،F = 4/94حاکی از برقراری این پیشفرض است.
جدول 4
میانگین ،انحراف استاندارد و نتایح تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه گروهها در متغیر جهتگیری
منفی به مشکل و حساسیت به طرد
متغیر
جاتگیری منفی به
مشک
حساسیت به طرد

گروه

میانگین انحرف استاندارد

بیمارار مبتال به درد مزمن 95/02
91
افراد سالم
بیمارار مبتال به درد مزمن 9/25
2/19
افراد سالم

2/29
2/44
0/29
1/99

F

p

0/00

p > 4/402

p > 4/449 9/92

نتایج جدول  1نشار میدهد که بین دو گروههتای مبتتال بته درد متزمن و ستالم در متغیتر
جاتگیری منفی به مشک و حساسیت به طرد تفاوت معنیداری وجود دارد .نتایج آزمورهای
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نرمال بودر کولموگروف-اسمیرنف خرده مقیاس تنظیم هیجار بین فردی و سبکهای پتردازش
همگی بیانگر این هستند که این خردهمقیاس تابع توزیع نرمال هستند.
جدول 7
میانگین ،انحراف استاندارد و نتایح تحلیل واریانس گروهها در خردهمقیاسهای تنظیم هیجان بینفردی و
سبکهای پردازش هیجانی
گروه
خردهمقیاس
p
میانگین انحرف استاندارد F
9/92
بیمارار مبتال به درد مزمن 28/11
p > 4/418 5/44
افزایش عاطفه مثبت
9/51
22/95
افراد سالم
5/00
بیمارار مبتال به درد مزمن 22/24
p > 4/424 2/42
تسکین
9/20
29/91
افراد سالم
0/04
بیمارار مبتال به درد مزمن 22/54
p > 4/445 8/12
دیدگاهگیری
0/94
29/24
افراد سالم
0/25
بیمارار مبتال به درد مزمن 22/24
p > 4/442 21/89
الگوگیری اجتماعی
9/12
29/15
افراد سالم
8/20
بیمارار مبتال به درد مزمن 12/95
p > 4/442 91/90
سرکو
5/55
28/41
افراد سالم
9/19
بیمارار مبتال به درد مزمن 15/04
p > 4/409 0/120
اجتنا
5/09
12/91
افراد سالم
8/22
بیمارار مبتال به درد مزمن 19/22
p > 4/425 2/11
هیجار تنظیمنیافته
5/09
29/21
افراد سالم
2/54
بیمارار مبتال به درد مزمن 12/22
p > 4/442 01/28
هیجار پردازشنشده
0/81
22/05
افراد سالم
بیمارار مبتال به درد مزمن 11/41
تجربه هیجانی ضعیف
22/04
افراد سالم

2/92
5/59

p > 4/441 9/99

جدول  9نشار میدهد که بین گتروههتای بیمتارار مبتتال بته درد متزمن و افتراد ستالم در
خردهمقیاسهای افزایش عاطفه مثبت ،تسکین ،دیدگاهگیری و الگوگیری اجتماعی و در خردهمقیتاس
سبکهای پردازش هیجانیتفاوت معنیداری وجود دارد؛ یعنی ،بیمارار مبتتال بته درد متزمن در
مقایسه با افراد سالم میانگین نمرات با تری را در این خردهمقیاسها کس

نمودهاند.
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر مقایسه مشکالت روارشناختی در بیمارار مبتتال بته درد زمتزمن و
افراد سالم بود .نتایج نشار داد که بیمارار درد مزمن در مقایسه با افراد سالم نمرات بیشتتری را
در هر دو سبک بزرگنمایی جسمانی و اجتماعی بهدست آوردهاند .با بودر سبک بزرگنمایی
غیرانطباقی در این بیمارار می تواند با بودر میزار اضطرا

را در آرها تا اندازهای تبیین کنتد.

سبک این بیمارار در مواجاه با تادید به گونهای است که تادیتد را بتهعنتوار چیتزی کته بته
سرعت خطرناکتر شده ،بهطور پیشروندهای بدترشده و بهطور فعالی شتتا

گرفتته و تستریع

مییابد ،ارزیابی میکنند .لذا می توار گفت این بیمارار بیمتاری ختود را بتهعنتوار یتک عامت
تادیدآمیز ،به گونهای درنظر میگیرند که به سرعت پیشرفت کرده و وخیمترشده و خطرناکتر
میشود .با بودر نمرات بیمارار در سبک بزرگنمایی جسمانی دلیلی بر این ادعا است .چنتین
سبکی ،اضطرا

بهویژه اضطرا

مرتبب با سالمتی را در آرها افزایش میدهتد .اضتطرا

نیز به نوبه خود منجر به کاهش کیفیت زندگی در آرهاشده و در یک چرخه معیو

بتا

به تشتدید

بیماری منجر شده و مقابله مؤثر با بیماری را تضعیف میکند .این یافته با شواهد پژوهشتی کته
نشار میدهند سبک بزرگ نمایی غیرانطباقی نقش نیرومندی در پیشبینی عالیم اضتطرابی دارد
(آدلر و استترانک1424 ،؛ گتونزالز-دز و همکتارار1425 ،؛ ستیکا و همکتارار )1421 ،همستو
میباشد .این یافته همچنین با مبانی نظری مدل مبنی بر اینکه اگر تادید پویا و متحترک ادراک
شود و به گونهای ارزیابی شود که هر لحظه نزدیتکتتر شتده ،خطتر آر بیشتترشتده و تشتدید
مییابد ،اضطرا

افزایش مییابد (هایکال و هنگ1424 ،2؛ ریسکیند و ویلیامز )1442 ،همستو

میباشد.
یافتهها نشار داد که بیمارار مبتال به درد مزمن در مقایسه با افراد سالم نمترات بتا تری در
متغیرهای موردنظر کس

نمودهاند .افرادی که جاتگیری منفی به مشک دارنتد ،مشتکالت را

تادید ادارک کرده و در توانایی خود برای ح مسأله شک و تردید داشته و نستبت بته نتیجته
بدبین هستند .لذا چنین افرادی در برابر مشکالت روارشناختی همچور افسردگی ،اضتطرا

و

ناامیدی آسی پذیر هستند .جات گیتری منفتی بته مشتکالت در بیمتارار مبتتال بته درد متزمن
میتواند در نتیجه شرایب خاصی باشد که بیماری برای آرها ایجاد میکنتد .بته عبتارتی دیگتر،
1. Haikal & Hong
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می توار گفت در بسیاری از موارد ،درد مزمن غیرقاب درمار بوده و بیمارار کنترل زیادی بر آر
نداشته و نیاز دارند زندگی خود را با آر سازگار کرده و محدودیتهای ناشی از آر را بپذیرند.
با این حال ،بسیاری از بیمارانی که از درد مزمن رنج میبرند ،به منظور کنترل و درمار بیمتاری
خود ،اقدامات و تالشهای مکرر و ناموفقی را از خود نشتار متیدهنتد (اکلستتور و کرامبتز،2
 .)1442لذا میتوار گفت این اقدامات و تالشهای مکرر و ناموفق برای کنترل و درمتار دردی
که در بسیاری از مواقع غیرقاب کنترل بوده در کنار دیگر محدودیتهایی که درد ایجاد میکند،
نوعی جاتگیری منفی به مشک را در این بیمارار ایجاد میکند .بهطتوریکته بیمتارار تصتور
میکنند اقدامات آرها برای ح مشکالت دیگر نیز ناموفق خواهد بود .چنین جاتگیری منفی
به مشک منجر می شود بیمارار اقدامی برای ح مشکالت خود انجام ندهند و به ایتن ترتیت
در یک چرخه معیو  ،جاتگیری منفی به مشک در آرها تقویت میشود .جاتگیری منفتی
به مشک میتواند تا اندازهای مشکالت روارشناختی بهویژه اضطرا

و افسترگی بتا در ایتن

بیمارار را تبیین کند چرا که جاتگیری به مشک به عنوار عامت میتانجی ماتم بتین حتوادث
استرسزای زندگی و آشفتگی روارشناختی عم میکنتد (متکمتورار و کریستتوفر.)1449 ،1
همسو با آنچه گفته شد ،پژوهشها نشار میدهند بتین جاتتگیتری منفتی بته حت مستأله و
افسردگی ،اضطرا  ،ناامیتدی و افکتار خودکشتی رابطته نیرومنتدی وجتود دارد (دیتزوریال و
همکارار2998 ،؛ سادوسکی و کلی2999 ،؛ ویلسور و همکارار.)1422 ،
نتایج پژوهش حاضر نشار داد که بیمارار مبتال به درد مزمن در مقایسته بتا افتراد ستالم در
مؤلفههای تنظیم هیجار بینفردی یعنی بابود عاطفه مثبت ،دیدگاهگیری ،تستکین و الگتوگیری
اجتماعی نمرات بیشتری دریافت میکنند .این امر نشتار متیدهتد کته ایتن بیمتارار در تنظتیم
هیجارهای خود ،بهویژه هیجارهای منفی ،بیشتر به عوام بیرونی و بینفردی تکیه میکننتد .در
صورتی که فرد برای تنظیم هیجار خود بته دیگترار وابستته باشتد ،تنظتیم هیجتار بتینفتردی
میتواند راهکاری ناسازگارانه باشد .استفاده زیاد و پیوسته از تنظیم هیجار بتینفتردی نشتانگر
این است که فرد بهطور درونی و به تناایی نمیتواند هیجار خود را کنترل و تنظیم کند و برای
تنظیم هیجارهای خود به دیگرار متوس شده و از آرهتا کمتک متیگیترد .استتفاده پیوستته از
1. Eccleston & Crombez
2. McMurran & Christopher
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راهبرد تنظیم هیجار بینفردی بهطور قاب درکی میتواند حس کنترل فرد بر تجتار

هیجتانی

خود را کاهش دهد و به تداوم مشکالت هیجانی و روارشناختی در آرها منجتر شتود .همستو
با این یافته هافمن ( )1420نقش تنظیم هیجار بتینفتردی را در تتداوم مشتکالت اضتطرابی و
افسردگی نشار داده است .همچنین پژوهش هافمن و همکارار ( )1422نشتار داد افترادی کته
مشکالتی در تنظیم هیجارهای خود دارند ،که با مقیاس دشتواری در تنظتیم هیجتار 2ستنجیده
میشود ،از راهبردهای تنظیم هیجار بینفردی بویژه آرهایی که مرتبب با هیجار منفتی هستتند،
بیشتر استفاده میکنند .در پتژوهش آرهتا هتمچنتین اضتطرا

صتفتی ،افستردگی ،اضتطرا

اجتماعی و سبک دلبستگی مضطر با راهبردهای تنظیم هیجتار بتینفتردی ارتبتاط داشتت .لتذا
استفاده زیاد از تنظیم هیجار بینفردی میتواند به نوبه خود آشفتگیهای هیجانی و روارشتناختی
و تداوم آرها در این بیمارار را تبیین کند .از سوی دیگر هیجار خود میتوانتد نقشتی اساستی در
تجربه درد داشته باشد .افرادی که از تنظیم هیجارهای خود به شتیوه صتحیح نتاتوار هستتند ،در
معرض تجربه درد میباشند .در واقع ،دردی که این بیمارار تجربه متیکننتد متیتوانتد در نتیجته
هیجارهای تنظیم نیافتهای باشد که بیمارار در زندگی با آرها مواجاه میشتوند .همستو بتا آنجته
گفته شد ،پژوهشها حاکی از ارتباط تنظیم هیجار با ادراک درد در بیمتارار مبتتال بته درد متزمن
میباشند (اسدی مجره و سپاریار آذر .)2992 ،البته باید یادآوری کرد کته مفاتوم تنظتیم هیجتار
بینفردی مفاومی جدید بوده و نیاز است پژوهشهای بیشتری در ارتباط بتا نقتش ستازگارانه یتا
ناسازگارانه آر در بروز مشکالت روارشناختی و هیجانی انجام شود.
یافتهها نشار داد که بیمارار مبتال به درد متزمن در مقایسته بتا افتراد ستالم در ستبکهتای
پردازش هیجانی ناسازگار نمرات با تری کست

نمتودهانتد .استتفاده از ستبکهتای پتردازش

هیجانی ناسازگار در این بیمارار میتواند وجود مشکالت روارشتناختی همچتور افستردگی و
اضطرا

را در آرها توجیه کند .در تبیین این یافته میتوار گفت بیمتارار درد متزمن بته دلیت

شرایب و محدودیتهای که بیماری برای آرها ایجاد میکند احتمتا ً بیشتتر از افتراد ستالم بتا
حوادث استرسزای زندگی و آشفتگیهای هیجانی حاص از آر مواجاته متیشتوند .در واقتع
خود درد میتواند هیجارهای منفی زیادی را در پی داشته باشد .استفاده از سبکهای پتردازش
هیجانی ناسازگار ،یعنی ،سرکو  ،اجتنا  ،هیجار تنظیمنیافته ،تجربه هیجانی ضعیف و عالیتم
1. Difficulties in Emotion Regulation Scale
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میشود که جتذ

و پتردازش آشتفتگیهتای هیجتانی بته ختوبی

هیجار پردازشنشده ،باع

صورت نگرفته و سطو با یی از برانگیختگی و مزاحمت ناشی از این آشفتگیهتای هیجتانی
ایجاد شده و تمرکز بر تکالیف روزمره زندگی دشتوار شتود .همتین امتر متیتوانتد مشتکالت
روارشناختی را برای آرها در پی داشته باشد .همستو بتا آنچته بیتار شتد ،شتواهد حاصت از
پژوهشها نشار میدهد وجود نقص در پردازش هیجانی با مشتکالت روارشتناختی همچتور
اضطرا

و افسردگی ارتباط دارد (کرت و پالجر1425 ،؛ گتای و همکتارار .)1422 ،از ستوی

دیگر میتوار گفت سبک هتای ناستازگار پتردازش هیجتانی کته ایتن بیمتارار در برختورد بتا
هیجارهای آشفتهساز و منفی بکار میگیرند ،خود میتواند در ایجاد و تشدید درد نقش داشتته
باشد .همسو با این ،پژوهشها حاکی از این هستتند کته درد بتا هیجتارهتایی همچتور خشتم
(ترست ،وانگرونسولد ،لینتتن ،قارتانتا و ستالیوار )1421 ،2و تترس (و یتن 1و لینتتن)1421 ،
مرتبب است .زمانیکه افراد در برابر این هیجارها و هیجارهای منفی مشابه سبکهای پتردازش
هیجانی ناسازگار همچور اجتنا

و سرکو

را بکار متیگیرنتد ،جتذ

و پتردازش آرهتا بته

خوبی صورت نمیگیرد و همین امر می تواند بته ایجتاد درد یتا تشتدید آر منجتر شتود .متدل
«اجتنا

از ترس» در ارتباط با درد (و ین و لینتن )1444 ،به خوبی این امر را نشار متیدهتد.

مفاوم اساسی در این مدل ترس از درد است .مواجاه شدر یا اجتنا

دو واکتنش مختلتف بته

این ترس هستند که اولی (مواجاه شدر) به کاهش ترس در طول زمار منجترشتده امتا دومتی
(اجتنا ) به حفظ و افزایش ترس منجر میشود .بر اساس این مدل ،ترس مرتبب با درد کته بتا
آر مواجاه صورت نگرفته و از آر اجتنا شده ،نقش میانجی را در ایجاد و تشتدید درد متزمن
و ناتواناییهای ناشی از آر دارد .بر این اساس متیتتوار گفتت ستبکهتای پتردازش هیجتانی
ناسازگار از یک سو میتوانند به نوبه خود مشکالت روارشناختی را در بیمتارار مبتتال بته درد
مزمن تبیین کنند و از سوی دیگر در شروع و تشدید درد نقش اساسی را داشته باشند.
یافتهها نشار داد که بیمارار درد مزمن در مقایسه با افتراد ستالم نمترات بتا تری را در متغیتر
حساسیت به طرد گزارش کردهاند .این یافته نشار میدهد بیمتارار درد متزمن نستبت بته عالیتم
احتمالی طرد گوش بزنگ بوده و تالش میکنند تا از آر دوری کنند .یافته قبلتی پتژوهش حاضتر
1. Trost, Vangronsveld, Linton, Quartana, & Sullivan
2. Vlaeyen
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مبنی بر اینکه بیمارار درد مزمن از طریق مبالغه در صتفات مطلتو
تالش میکنند تا خود را مقبول و مطلو

نشار داده و به این ترتی

و انکتار صتفات نتامطلو
از طرد شدر احتمتالی دوری

کنند ،تاییدی بر یافته حاضر میباشد .فرض میشود که حساسیت به طترد از الگوهتای کتارکردی
درونی که مبتنی بر تجار

طرد در روابب بینفتردی از ستوی متراقبین کتودک استت ،برخاستته

میشود (داونی و فلدمن .)2992 ،لذا میتوار گفت که ایتن بیمتارار در دورار کتودکی دلبستتگی
ناایمنی را تجربه کردهاند و در بزرگسالی در قال

حساسیت به طرد در روابتب بتینفتردی تجلتی

یافته است .همسو با آنچه گفته شد ،پژوهشهتا حتاکی از ارتبتاط ستبکهتای دلبستتگی نتاایمن
اضطرابی و اجتنابی با شدت درد در بیمارار مبتال به درد مزمن است (مکدونالد و کینگسبتاری،2
1442؛ مردی  ،استرانگ و فینر .)1442 ،1در پژوهش مروری دیگری که اخیرا انجتام شتد رمئتو،
تسیو ،کاستلنوو و کاستلی )1422( 9با بررسی مدل بینفردی از درد ،نشار دادنتد کته ستبکهتای
دلبستگی ناایمن با تجربه درد ارتباط دارد .حساسیت به طرد با در بیمارار درد مزمن میتواند بته
نوبه خود مشکالت روارشناختی در این بیمارار را تبیین کنتد .بررستی ادبیتات پژوهشتی بیتانگر
پیامدهای منفی حساسیت به طترد و مشتکالت روارشتناختی ناشتی از آر همچتور افستردگی و
اضطرا

و پرخاشگری میباشد (مارتسور و همکتارار1424،؛ گتالیار و بنتلتی1424 ،؛ متارفی و

راسول.)1422 ،
در مجموع ،پژوهش حاضر نقش عوام شناختی ،هیجتانی و اجتمتاعی بررستیشتده را در
مشکالت روارشناختی بیمارار مبتال به درد مزمن نشار میدهتد .از آنجتایی کته درد متزمن بیمتاری
است که عمدتاً از عوام روارشناختی متأثر میشود ،لذا پیشنااد میشود در ستب شناستی و درمتار
مشکالت روارشناختی بیمارار درد مزمن به این عوام توجه نمود .چه بستا توجته بته ایتن عوامت
بتواند مشکالت روارشناختی را در این بیمارار کاهش دهد و با ارتقاء ستالمت روار از یتک ستو و
جلوگیری از شروع و تشدید بیماری از سوی دیگر به این بیمارار کمک کند.
استفاده از روش نمونهگیری غیرتصادفی تعمیم دادهها را به گروههای سنی دیگر با مشتک
مواجه میکند .پیشنااد میشود در پژوهشهای بعدی با برطترف کتردر ایتن محتدودیتهتا و
1. McDonald & Kingsbury
2. Meredith,Strong, & Feeney
3. Romeo, Tesio, Castelnuovo, & Castelli
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تکرار یافتههای این پژوهش ،اطمینار بیشتری در تأیید این یافتهها فراهم آید.

سپاسگزاری
از همکاری کلینیک تخصصی درد دکتر سلطارزاده که با گشادهرویی کام و تمای خیرخواهانته
برای همکاری ،تالش نموده و زمینه اجرای پژوهش را فراهم کردند و همچنتین از تمتامی بیمتارانی
که ما را در اجرای این پژوهش یاری نمودند ،صمیمانه تقدیر و تشکر میشود.
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