مقایسٍ وارسایی َیجاوی ي راَبردَای مقابلٍای در بیماران مبتال بٍ درد مزمه ي افراد سالم
عبدل ساّذ ،1سّزُ ٍحیذی ،2عویزا رحوبًی جَاًوزد
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چکیدٌ
ّذف پضٍّؼ حبضز همبیغِ ًبرعبیی ّیجبًی ٍ راّجزدّبی همبثلِای در ثیوبراى هجتال ثِ درد هشهي ٍ افزاد عبلن هیثبؽذ .ثزای اًجبم ایي
پضٍّؼً ،وًَِای ثِ حجن ً 30فز اس افزادی وِ در ولیٌیه ّب ٍ هزاوش درهبًی ثِ عٌَاى افزاد هجتال ثِ درد هشهي تؾخیـ دادُ ؽذُ ثَدًذ
ثِ ؽیَُ ًوًَِگیزی در دعتزط اًتخبة ؽذًذ ٍ ثب ً 30فز اس افزاد عبلن هَرد همبیغِ لزار گزفتٌذ .اثشار عٌجؼ عجبرت ثَد اس پزعؾٌبهِ
آلىغیتبیوی تَرًتَ ٍ پزعؾٌبهِ راّجزدّبی همبثلِای السارٍط ٍ فَلىوي .دادُّب ثِ ووه ؽبخـّبی تَفیفی ٍ تحلیل ٍاریبًظ چٌذ
هتغیزُ تجشیِ ٍ تحلیل ؽذًذً .تبیج ًؾبى داد وِ هیبًگیي ًوزات ًبرعبیی ّیجبًی ٍ راّجزد همبثلِای ّیجبىهذار در ثیوبراى هجتال ثِ درد
هشهي ثیؾتز اس افزاد عبلن اعت در حبلی وِ هیبًگیي ًوزات راّجزد هغألِهذار در افزاد عبلن ثیؾتز اس ثیوبراى هجتال ثِ درد هشهي هیثبؽذ.
ياژٌَای کلیدی :راّجزدهمبثلِای هغألِهذار ،راّجزد همبثلِای ّیجبىهذارً ،برعبیی ّیجبًی.

Comparison of alexithymia and coping strategies in chronic pain patients and healthy
individuals

Abstract
The purpose of the study is to compare of alexithymia and coping strategies in chronic pain
patients and healthy individuals. For this study, a sample size of 30 patients the people at clinics
and medical centers who were diagnosed as chronic pain sufferers sampling methods were
selected And were compared with 30 healthy individuals. Measurement tools included
questionnaires Toronto Alexithymia and Lazarus and Folkman's Coping Strategies
Questionnaire. Data were analyzed using descriptive measures and multivariate analysis of
variance. Results indicated that mean scores on alexithymia and Emotion-focused coping
ًَ .1یغٌذُ هغئَل :اعتبدیبر گزٍُ رٍاىؽٌبعی ،داًؾگبُ هحمك اردثیلی ،اردثیل ،ایزاىzahed@uma.ac.ir :
 .2وبرؽٌبعی ارؽذ ،داًؾگبُ هحمك اردثیلی ،اردثیل ،ایزاى
 .3وبرؽٌبعی ارؽذ ،داًؾگبُ هحمك اردثیلی ،اردثیل ،ایزاى

strategies in patients with chronic pain than healthy individuals. While scores problem-oriented
strategies in healthy individuals, patients with chronic pain is more.
Keywords: problem-oriented strategies, Emotion-focused coping strategies,alexithymia.

مقدمٍ
احغبط درد تجزثِای اعت وِ هعوَلیتزیي ًؾبًِی ثیوبری یب آعیت ثِ ؽوبر هیآیذ .تجزثِی درد اس دٍ ثعذ حغی ٍ عبعفی تؾىیل
هیؽَد .ثعذ حغی درد ثیبًگز ؽذت درد ٍ ثعذ عبعفی آى ًؾبىدٌّذُی هیشاى ًبخؾٌَدی فزد اس تجزثِ درد اعت =.<1
افغال ح درد هشهيٍ ،اثغتِ ثِ ًَ ثیوبری ،آعیت یب پیؼآگْی آى ًیغت ثلىِ در تَفیف دردی ثىبر هیرٍد وِ ثیؼ اس همذار هَرد
اًتظبر اداهِ یبفتِ ٍ ًؾبًِ ّبی اًذوی اس رفع آى دیذُ ؽذُ اعت .افزاد هجتال ثِ درد هشهي ،هوىي اعت عٌذرم درد هشهي را تجزثِ وٌٌذ وِ
ٍضعیتی اعت ّوزاُ ثب ثذوبروزدی جغوی ،اجتوبعی ٍ رفتبری .ایي افزاد تغییزات هؾخقی در رفتبر خَد دارًذ وِ ؽبهل افغزدگی،
اضغزاة ،هحذٍدیت در فعبلیتّبی رٍساًِ ،اعتفبدُی ثیؼ اس حذ اس دارٍّب ٍ اعتفبدُی هىزر اس خذهبت پشؽىی اعت.
اس جولِ عَاهل رٍاىؽٌبختی هإثز در درد هشهيً ،برعبیی ّیجبًی اعت .آلىغیتبیویب یب ًبرعبیی ّیجبًی ثِ عٌَاى یه پذیذُ ّیجبًی
ؽٌبختی ثِ اختالل خبؿ در وبروزد رٍاًی اعالق هی ؽَد وِ در ًتیجِ فزایٌذ ثبسداری خَدوبر اعالعبت ٍ احغبعبت ّیجبًی ثِ ٍجَد
هی آیذ .ثزخی هحممبى اختالل در عیغتن لیوجیه ،جبًجی ؽذى ًبثٌْجبر هغش ٍ یب اؽىبل در وبرآهذی ارتجبط ثیي دٍ ًیوىزُای را در
ایجبد آى هإثز داًغتِاًذٍ .یضگیّبی افلی آلىغیتبیویب عجبرتٌذ اسً :بتَاًی در ثبسؽٌبعی ٍ تَفیف والهی ّیجبىّبی ؽخقی ،فمز
ؽذیذ تفىز ًوبدیي وِ آؽىبرعبسی ثبسخَردّب ،احغبعبت ،توبیالت ٍ عبیكّب را هحذٍد هیوٌذً ،بتَاًی در ثىبرگیزی احغبعبت ثِ
عٌَاى عالین هؾىالت ّیجبًی ،تفىز اًتشاعی در هَرد ٍالعیتّبی ون اّویت ثیزًٍی ،وبّؼ یبدآٍری رؤیبّب ،دؽَاری در توبیش ثیي
حبلتّبی ّیجبًی ٍ حظّبی ثذًی ،لیبفِ خؾه ٍ رعوی ،فمذاى جلَُّبی عبعفی چْزُ ،ظزفیت هحذٍد ثزای ّوذلی ٍ
خَدآگبّی=.<2
ًبرعبیی ّیجبًی ،ثِ عٌَاى ٍیضگی هؾتزن افزاد هجتال ثِ ثیوبریّبی رٍاىتٌی ،پذیذآیی ٍ اعتوزار ثیوبری را تحت تأثیز لزار هیدّذ
= .<4ٍ3یبفتِّبی پضٍّؾی ًؾبى دادُ اًذ وِ ًبرعبیی ّیجبًی ثب درد در گزٍّی اس ثیوبراى هجتال ثِ درد هشهي راثغِ دارد =.<9ٍ8ٍ7ٍ6ٍ5
راّجزدّبی همبثلِ ای ًیش  ،تَاًبیی ّبی ؽٌبختی ٍ رفتبری ّغتٌذ وِ فزد هضغزة ثِ هٌظَر وٌتزل ًیبسّبی خبؿ درًٍی ٍ ثیزًٍی
فؾبرآٍر ثِ وبر هی گیزًذ .آلذٍیي ٍ ریًَغَى ( ) 1988هعتمذًذ وِ ًَ اًتخبة راّجزد همبثلِ ثب فؾبر رٍاًی ،ثغتِ ثِ دٍرُ ٍ ؽذت
2

اعتزط اعت ثِ ایي هعٌب وِ راّجزد احغبط هحَر در ارتجبط هٌفی ثب عالهت رٍاًی ٍ راّجزد هغبلِ هحَر در ارتجبط هثجت ثب عالهت
رٍاًی لزار دارد = .<10پضٍّؾگزاى ثز ایي ثبٍرًذ وِ راّجزدّبی همبثلِّ ،ن ادران فزد اس ؽذت درد ٍ ّن تَاًبیی آىّب ثزای وٌتزل ٍ
تحول درد ٍ ًیش اعتوزار فعبلیتّبی رٍسهزُ را تحت تأثیز لزار هیدّذ =.<11
هغبلعبت اًجبم ؽذُ ثب ثیوبراى هجتال ثِ درد هشهي ًؾبى دادُ در حبلی وِ اعتفبدُ اس راّجزدّبی همبثلِ فعبل (هبًٌذ تالػ ثزای اًجبم
ٍظبیف علی رغن ٍجَد درد ،عذم تَجِ ثِ درد ،اعتفبدُ اس آراهؼ عضالًی) دارای ًتبیج اًغجبلی اعت ،اعتفبدُ اس راّجزدّبی همبثلِ غیز
فعبل (ٍاثغتگی ٍ یب تىیِ ثِ دیگزاى ثزای دریبفت ووه جْت وٌتزل درد ٍ هحذٍد وزدى فعبلیت) ثب افغزدگی ،درد ٍ ًبتَاًی جغوی
ؽذیذتز ّوزاُ اعت= .<13عالٍُ ثز ایي پضٍّؼّبی هتعذدی ًؾبى دادُ اعت وِ اعتفبدُ اس فبجعِآفزیٌی ثیؼتز در هَاجِْ ثب درد ثب
هیشاى عبسگبری ضعیف در هیبى ثیوبراى دارای درد هشهي ّوزاُ اعت=.<12
لذا پضٍّؼ حبضز ثِ دًجبل همبیغِ ًبرعبیی ّیجبًی ٍ راّجزدّبی همبثلِای در ثیوبراى هجتال ثِ درد هشهي ٍ افزاد عبلن هیثبؽذ.
ريش
رٍػ ایي پضٍّؼ علی همبیغِای هیثبؽذ .جبهعِ آهبری ایي تحمیك ؽبهل ولیِ افزاد هجتال ثِ درد هشهي ثَد وِ در ولیٌیهّب ٍ هزاوش
درهبًی ثِ عٌَاى افزاد هجتال ثِ درد هشهي تؾخیـ دادُ ؽذُ ثَدًذ .ثب تَجِ ثِ ایٌىِ در رٍػّبی علی-همبیغِای ثبیذ ّز سیزگزٍُ
حذألل ً 15فز ثبؽذ ،ثب در ًظز گزفتي احتوبل افت آسهَدًی ٍ ّوچٌیي ٍجَد اعتجبر ثیزًٍی ثبال ،ثزای ّز گزٍُ ( ثیوبراى دارای درد
هشهي ٍ افزاد ثٌْجبر) ً 30فز ثِ ؽیَُ ًوًَِگیزی در دعتزط اًتخبة ؽذًذ .در ول ًوًَِ پضٍّؼ ؽبهل ً 60فز ثَد وِ ثب اعتفبدُ اس
پزعؾٌبهِ آلىغی تبیوی تَرًتَ ٍ پزعؾٌبهِّبی راّجزدّبی همبثلِای السارٍط ٍ فَلىوي هَرد ارسیبثی لزار گزفتٌذ .دادُّب ًیش ثب اعتفبدُ
اس تحلیل ٍاریبًظ چٌذ هتغیزی هبًَا هَرد تجشیِ ٍ تحلیل لزار گزفتٌذ.
ابزار سىجص
پرسشىامٍ آلکسیتایمی تًروتً :پزعؾٌبهِ آلىغی تبیوی تَرًتَ وِ تَعظ ثگجی ٍ ّوىبراى عبختِ ؽذُ ،یه پزعؾٌبهِ خَدعٌجی
ٍ  20عَالی اعت وِ ثزای ارسیبثی آلىغیتبیویب هَرد اعتفبدُ لزار هیگیزد.ایي پزعؾٌبهِ دارای عِ ثعذ دؽَاری در ؽٌبعبیی
احغبعبت( 7عَال) ،دؽَاری در تَفیف احغبعبت( 5عَال) ٍ توزوش ثز تجبرة ثیزًٍی ( 8عَال) هیثبؽذ=.<13
عَالّب ثزحغت هعیبر ً 5مغِای لیىزت اس وبهأل هَافمن( )1تب وبهأل هخبلفن(ً )5وزُگذاری هیؽًَذً.وزات  60ثِ ثبال ثِ عٌَاى
آلىغیتبیویبی ثبال ٍ ًوزات  52ثِ پبییي ثِ عٌَاى آلىغیتبیویبی پبییي (ثذٍى آلىغیتبیویب) در ًظز گزفتِ هیؽًَذ= .<14اعتجبر ایي
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پزعؾٌبهِ ثزحغت آلفبی وزًٍجبخ در ًوًَِ ایزاًی ثزای ول همیبط  TAS-20ثزاثز  ٍ ./79ثزای  EOT ٍ DDF ٍ DIFثِ تزتیت ،./75
 ./66 ٍ ./71گشارػ گزدیذ .اعتجبر ول همیبط  ٍ TAS-20اثعبد  EOTٍ DDF ،DIFدر ًوًَِی ثبلیٌی ایزاًی ثب اعتفبدُ اس رٍػ
ثبسآسهبیی ثِ تزتیت  ./65 ٍ ./69 ، ./73 ،./77ثذعت آهذ=.<15
پرسشىامٍ راَبردَای مقابلٍ ای :ایي پزعؾٌبهِ تَعظ السارٍط ٍ فَلىوي در عبل  1985عبختِ ؽذُ اعت ،ؽبهل  65هبدُ اعت وِ
 8رٍػ همبثلِ ای هغبلِ هذار ٍ ّیجبى هذار را اًذاسُ گیزی هی وٌذ.ایي پزعؾٌبهِ ؽبهل راّجزدّبی :همبثلِ ،دٍری گشیٌی یب فبفلِ،
خَیؾتي داری ،جغت ٍ جَی حوبیت ّبی اجتوبعی ،هغئَلیت پذیزی ،فزار -اجتٌبة ،حل هغبلِ ثزًبهِ ریشی ؽذُ،ارسیبثی هجذد
هثجت هیثبؽذ.
ایي الگَّبی ّؾت گبًِ ثِ دٍ دعتِ رٍػ ّبی هغبلِ هحَر(جغت ٍ جَی حوبیت ّبی اجتوبعی ،هغئَلیت پذیزی ،حل هغبلِ ثزًبهِ
ریشی ؽذُ ٍ ارسیبثی هجذد هثجت) ٍ ّیجبى هحَر (رٍیبرٍیی ،دٍری گشیٌی ،فزار -اجتٌبة ٍ خَیؾتي ) تمغین ؽذُ اعت
(السارٍط .)1984،السارٍط ٍ فَلىوي ضزیت ّوغبًی درًٍی  0/79تب  0/66را ثزای ّز یه اس رٍػ ّبی همبثلِ ای گشارػ وزدُ
اعت .دصوبم ( )1993در پضٍّؼ خَد ضزیت آلفبی وزًٍجبخ  0/61تب  ٍ 0/79ضزیت ّوجغتگی 0/01تب  0/39را گشارػ وزدُ اعت.
یافتٍَا
جذٍل :1هیبًگیي ٍ اًحزاف اعتبًذارد ًوزات ًبرعبیی ّیجبًی ٍ راّجزدّبی همبثلِای هغئلِ هذار ٍ ّیجبى هذار در ثیوبراى هجتال ثِ درد
هشهي ٍ افزاد عبلن
هتغیز ٍاثغتِ

افزاد عبلن

ثیوبراى هجتال ثِ درد هشهي
هیبًگیي

اًحزاف اعتبًذارد

هیبًگیي

اًحزاف اعتبًذارد

ًبرعبیی ّیجبًی

63/9667

3/49860

48/3000

3/83406

راّجزد هغئلِهذار

31/1667

3/35367

33/2667

2/98194

راّجزد ّیجبىهذار

33/1333

3/00268

30/5000

3/21366

در جذٍل  ،1هیبًگیي ٍ اًحزاف اعتبًذارد هتغیزّبی تحمیك در دٍ گزٍُ هَرد پضٍّؼ ارائِ گزدیذُ اعت.
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جذٍلً :2تبیج آهبری هعٌبداری هبًَا
ؽبخـ

ارسػ

F

df1

df2

P

اثز پیالیی

0/841

98/919

3/000

56/000

0/000

الهجذای ٍیلىش

0/159

98/919

3/000

56/000

0/000

تی َّتلیٌگ

5/299

98/919

3/000

56/000

0/000

ثشرگتزیي ریؾِ ری

5/299

98/919

3/000

56/000

0/000

ّوبىعَر وِ در جذٍل  2هؾبّذُ هیؽَد اثز گزٍُ ثز تزویت خغی هتغیزّبی هَرد ثزرعی هعٌیدار هیثبؽذ] ،P>0/000
 [Wilks ،F،)56/000، 3/000(;98/919ثز ایي اعبط هیتَاى ثیبى داؽت وِ حذالل یىی اس هتغیزّبی هَرد ثزرعی در ثیي دٍ گزٍُ هَرد
ثزرعی تفبٍت هعٌیداری دارد.
جذٍل ً : 3تبیج آسهَى تحلیل ٍاریبًظ چٌذ هتغیزی ثزای همبیغِ ًبرعبیی ّیجبًی ٍ راّجزدّبی همبثلِ ای در ثیوبراى هجتال ثِ درد هشهي ٍ
افزاد عبلن
هتغیز

هجوَ هجذٍرات

DF

هیبًگیي هجذٍرات

F

Sig

ًبرعبیی ّیجبًی

3681/667

1

3681/667

273/321

0/000

راّجزد همبثلِای هغئلِهذار

66/150

1

66/150

6/569

0/013

راّجزد همبثلِای ّیجبىهذار

104/017

1

104/017

10/755

0/002

در جذٍل ً ،3تبیج آسهَى تحلیل ٍاریبًظ چٌذ هتغیزُ ًبرعبیی ّیجبًی ٍ راّجزد همبثلِای هغئلِهذار ٍ ّیجبىهذار ثزای همبیغِ هیبًگیي
ًوزات دٍ گزٍُ هَرد پضٍّؼ ارائِ گزدیذُ اعتّ .وبىعَر وِ هؾبّذُ هیؽَد ،هیشاى  Fهحبعجِ ؽذُ در هتغیزّبی ًبرعبیی ّیجبًی ٍ
راّجزد همبثلِای هغئلِهذار ٍ ّیجبىهذار هعٌبدار هیثبؽذ ٍ گزٍُّبی هَرد ثزرعی در ایي هتغیزّب ثب ّوذیگز تفبٍت هعٌبداری دارًذ.
بحث
ّذف ایي پضٍّؼ ،همبیغِ ًبرعبیی ّیجبًی ٍ راّجزدّبی همبثلِای در ثیوبراى هجتال ثِ درد هشهي ٍ افزاد عبلن ثَد .یبفتِّبی پضٍّؼ
ًؾبى داد وِ هیبًگیي ًوزات ًبرعبیی ّیجبًی ٍ راّجزد همبثلِای ّیجبىهذار در ثیوبراى هجتال ثِ درد هشهي ثیؾتز اس افزاد عبلن اعت در
حبلی وِ هیبًگیي ًوزات راّجزد هغألِهذار در افزاد عبلن ثیؾتز اس ثیوبراى هجتال ثِ درد هشهي هیثبؽذ.
5

ایي ًتبیج تب حذٍدی ثب تجییيّبی ارائِ ؽذُ در ثزخی اس پضٍّؼّبی اًجبم ؽذُ در ایي سهیٌِ ّوغَ اعت .یبفتِّبی پضٍّؾی ًؾبى دادُاًذ
وِ ًبرعبیی ّیجبًی ثب درد در گزٍّی اس ثیوبراى هجتال ثِ درد هشهي راثغِ دارد = ٍ .<9ٍ8ٍ7ٍ6ٍ5اس جولِ عَااهل رٍاىؽٌبختی هإثز ثز
درد هشهيً ،برعبیی ّیجبًی هیثبؽذ=.<16ٍ5
ّوچٌیي ًتبیج پضٍّؼّب حبوی اس آى اعت وِ ًَ اًتخبة راّجزد همبثلِ ثب فؾبر رٍاًی ،ثغتِ ثِ دٍرُ ٍ ؽذت اعتزط اعت ثِ ایي هعٌب
وِ راّجزد احغبط هحَر در ارتجبط هٌفی ثب عالهت رٍاًی ٍ راّجزد هغبلِ هحَر در ارتجبط هثجت ثب عالهت رٍاًی لزار دارد =.<9
پضٍّؾگزاى ثز ایي ثبٍرًذ وِ راّجزدّبی همبثلِّ ،ن ادران فزد اس ؽذت درد ٍ ّن تَاًبیی آىّب ثزای وٌتزل ٍ تحول درد ٍ ًیش اعتوزار
فعبلیتّبی رٍسهزُ را تحت تأثیز لزار هیدّذ =.<11
احغبط درد ،تجزثِای اعت وِ هعوَلیتزیي ًؾبًِ ثیوبری یب آعیت ثِ ؽوبر هیرٍد .سًذگی وزدى ثب درد هشهي هغتلشم فؾبر عبعفی
لبثل تَجْی اعت .ثِعَریىِ تَاًبیی ّبی عبعفی ٍ ّیجبًی فزد ثیوبر را وبّؼ دادُ ٍ ًْبیتأ ثبعث تضعیف رٍحیِی ثیوبر ،احغبط
ًباهیذی ،درهبًذگی ٍ افغزدگی در ٍی هیگزدد.
دردّبی هشهي ثِ عٌَاى یىی اس هْنتزیي هعضالت پشؽىی در توبم جْبى ثَدُ ٍ خَاٌّذ ثَد .عبلیبًِ هیلیَىّب ًفز اس افزاد ثؾز گزفتبر
آى ثَدٍُ ،لی هتأعفبًِ درهبى هٌبعجی دریبفت ًویوٌٌذ .در عزاعز دًیب دردّبی هشهي ،هْنتزیي علت رًج ٍ هعلَلیت اًغبى ثَدُ اعت ٍ
ایي هَضَ ثِ عَر جذی ثز رٍی ویفیت سًذگی افزاد ثؾز تأثیز هیگذارد =.<17
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