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رابطه شدت دردوتاب آوریبا حمایت اجتماعی ادراک شده در
مبتالیان به آرتریت روماتوئید
مجید صفاری نیا ،5احمد نورمحمدی ،*7شهره بیات
بیماریهای روماتیسمی ،دست ای از اختالالت عضالنی– اسکلتی هستند ک عضالت ،مفاصل و بافا
اطراف مفاصل را درگیر میکنند .اغلب بیماریهای روماتیسمی با عنوان آرتری

بیماری مزمن خود ایمنی اس

همبناد

دست بندی میشوند؛ طبق ای

متشکل از  811بیماری مسبب التهاب مفاصل ،درد ،سختی و گااهی تاورم .آرتریا
ایمنی ب باف ها و استخوانهای بدن اس

9

در واقاع حملا سیسات؟

(ریمسما ،کران ،تال ،و راسکر .)5119 ،1روماتویاد آرتریا  1یاک

ک با حمل سلولهای ایمنی ب مفاصل ،زرد پی ،استخوانها منجر ب التهااب و

تورم باف های مفصلی و تخریب آنها میشود .در مراحل پیشرفت این بیماری ،قلب ،عروق و ری ها نیز درگیر
میشوند (کاسپر و همکاران .)5111 ،در بعضی بیماران خستگی ،کاهش وزن و تب دیاده شاود (هاریساون،1
 .)8318این بیماری ب عنوان یکی از شایع ترین بیماریهای روماتیسمی در ایاران و جهاان ،یکای از عوامال
ناتوانی در جوامع بشری محسوب میشود و ممکن اس
 .)5113بررسیهای مختلف نشان دادهاند کا وضاعی
بیماران دارای ارتباط دو سوی اس

معلولی

در پای داشات باشاد (ماجیتاا و گراسای،3

روانشاناختی بیماار باا ادراک درد و نااتوانی در ایان

(بروس و زاترا5111 ،1؛ دینگ 9و همکاران5111 ،؛ تریهان 81و همکااران،
88

5112؛ ب نقل از فرهمندیان .)8391 ،طبق مطالعات دیسلمن و همکاران ( )8998سطح درد مهمتارین متغیار
کیفی موثر در زندگی بیماران آرتری

روماتوئید اس  .درد همچنین بطور معناداری با فعالیا هاای روزانا

وابست اس  .کاتز و همکاران ( )5119نشان دادند ک ناتوانی و درد نقاش قابال تاوجهی در وضاعی

روانای

-8مجید صفاری نیا دانشیار دانشگاه پیام نور ((m.saffarinia@yahoo.com
-5دانشجوی دکتری روانشناسی سالم  ،دانشگاه پیام نور واحد دبی ،مدرس موسس غیر انتفاعی المهدی سپاهان شهر ،نویسنده
مسئول ()Ahmad.nurmohammadi@yahoo.com
-3دانشجوی دکتری روانشناس سالم  ،دانشگاه پیام نور واحد دبی)(shohre.bayat@yahoo.com
4-Remsma, KirwanRTaal&Resker
5- Rheumatoid Arthritis
6-Harison
7-Majithia&Geraci
8-Bruce &Zautra
9-Ding
10-Therehan
11-Diethelm
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شناختی و کیفی

زندگی این بیماران داش  .گارمزی و ماستن ( ،)8998تاب آوری را یک فرایند ،تواناایی یاا

پیامد سازگاری موفقی

آمیز با شرایط تهدید کننده تعریاف کاردهاناد ،تااب آوری صارفا پایاداری در برابار

آسیبها یا شرایط تهدید آمیز نیس

فعال و سازندهی فرد در محیط اس

بلک شرک

تاب آوری ،توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی – روانی در شرایط ساخ

اسا

و میتاوان گفا

کا

(کاانر و دیویدساون،8

 .)5113فردی ک دارای تاب آوری اس  ،چاره ساز و انعطاف پذیر بوده ،مطابق تغییرات محیطی خود را وفق
میدهد و بعد از برطرف شدن عوامل فشارزا ب سرع
آوری هستند ب مقدار ناچیزی خودشان را با موقعی
فشار زا ب حال

ب حال

خای جدید وفق میدهند ،اینها ب کندی از موقعی های

عادی و طبیعی بهبود مییابد (سیبرت.)5113 ،5

همچنین یکی از پیش بینی کنندههای سالم
حمای

بهبود باز میگردد .افرادی ک در انتهای تاب

اجتماعی ادراک شده 3اس  .مفهوم حمای

روان ک میتواند بر بیماری آرتری

روماتوئید ماوثر باشاد،

اجتماعی ادراک شده ب حمای

از منظر ارزیابی شاناختی

فرد از محیط و روابطش با دیگران مینگرد .نظری پردازان حمای
ک تمام روابطی ک فرد با دیگران دارد حمای

اجتماعی ادراک شده براین امر اذعان دارند

اجتماعی محسوب نمیشود .ب بیان دیگر روابط منبع حمایا

اجتماعی نیستند ،مگر آنک فرد آنها را ب عنوان منبعی در دسترس یا مناسب برای رفع نیااز خاود ادراک کناد
(استریتر و همکاران .)8995 ،1میکائیلی و همکاران ( )8398در بررسی خود نشان دادند ک حمای
ادراک شده ،راهبردهای مقابل ای و تاب آوری میتواند سالم

روانی و جسمی بیماران را تحا

اجتمااعی
تاأثیر قارار

دهد .با توج ب آنچ بیان شد ،هر چند تاکنون مطالعات اندکی در ارتباط با تعامال متغیرهاای روانشاناختی و
اجتماعی بیماران آرتری

روماتوئید در ایران انجام گرفت اس  ،شکاف معناداری در داناش ماا از ایان دسا

روابط وجود دارد .کسب اطالعات در زمین نقش ارتباطی متغیرها در هر حال ،زمین را برای انجاام تحقیقاات
گسترده تر آزمایشی در بیماری ارتری
شدت درد ،تاب آوری و حمای

روماتوئید فراه؟ میکنند .ب نظر میرسد کشف ارتبااط و تعامال باین

اجتماعی ادراک شده باعث خواهد شد تا مداخالت روان درمانی موثری در

زمین ی متغیرهای مختلف روانشناختی برای بیماران درگیر با بیماریهای مزمن از جملا آرتریا

روماتوئیاد

بکار برد .براساس آنچ گفت شد در این پژوهش ،پژوهشگر ب دنبال یافتن پاسخ علمی برای این سوال اسا
ک آیا حمای

اجتماعی ادراک شده توان پیش بینی معنادار شدت درد و تاب آوری را دارد

روش
تحقیق حاضر از نوع توصیفی (همبستگی) بود .با توج ب حج؟ جامع آماری پژوهش و باا اساتفاده از روش
نمون گیری داوطلبان از آن جامع نمون مورد نظر ب حج؟ انتخاب شد.
1-Conner &Davidxon
2-Siebert
3-perceived social support
4-Streeter CL,
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پرسشنام مختصر شدت درد :)BPI( 8یک پرسشنام استاندارد بارای انادازه گیاری شادت درد مازمن در
بیماران بالینی دچار درد مزمن اس

(کلیلند8998 ،؛ کلیلند و همکاران 8991 ،و کارب

و همکااران.)5181 ،

این پرسشنام از دو بخش اصلی سنجش شدت درد و میازان تاداخل در اماور روزماره و ساواالت زمینا ای
تشکیل شده اس  .بخش حسی شامل  1آیت؟ ک شدت درد اخیراً ،حداقل درد ،بدترین درد و متوسط درد طی
هفت گذشت را اندازهگیری میکند .نمرهگذاری این مواد از صفر (عدم وجاود درد) تاا ده (غیار قابال تصاور)
اس  .هرچ نمره باالتر باشد نشاندهنده شدت بیشتر درد اس  .بخشی ک میزان تاداخل درد باا کارکردهاای
عمومی اشخاص را میسنجد (بعد واکنشی) از  3سوال تشکیل شاده اسا

(کلیلناد .)8998 ،ایان پرسشانام

توسط میرزمانی ،سعیدی ،سلیمی و بشارت ( )5112هنجاریاابی شاده اسا  .همچناین وکیال زاده و نخعای
( ) 8312پایایی و روایی این پرسشنام را روی بیماران مبتال ب سرطان را مورد ارزیابی قرار دادند .آنان پایاایی
پرسشنام را از روش آلفای کرونباخ برای ابعاد شادت و واکانش با ترتیاب 13خ 1و 19خ 1گازارش کردناد.
همچنین روایی سازه پرسشنام را 13خ 1گزارش کردند .آلفای کرونباخ بدس

آمده برای ابعاد شدت و تداخل

درد در این مطالع ب ترتیب 13خ 1و 18خ 1بود (اکبری.)8393 ،
مقیاس چند بعدی حمای

اجتمااعی ادراک شاده ( :5)MSPSSایان پرسشانام رازی مان 3و همکاارانش

( )8911ب منظور سنجش حمای

اجتماعی ادراک شده از طرف خانواده ،دوستان و افاراد مها؟ زنادگی فارد

تهی کرده اند .این مقیاس  85گوی دارد و پاسخگو نظر خود را در یک مقیاس  3گزین ای از نمره یاک بارای
کامالً مخالف؟ تا هف

برای کامالً موافق؟ مشخص میکند .روش نماره گاذاری پرسشانام حمایا

ادراک شده ب این صورت اس

ک نمرات بدس

اجتمااعی

آمده با ه؟ جمع گردیده و یاک نماره کال بارای حمایا

اجتماعی ادراک شده حال میشود .حد پایین نمره  85و حداکثر نمره  11میباشد .بارور و همکااران ()5111
پایایی درونی این ابزار را با استفاده از آلفای کرونباخ 91 ،تا  11درصد برای خرده مقیاسهای این ابازار و 11
درصد برای کل ابزار گزارش نموده اند .سلیمی و همکارانش ( ،)5119ضریب آلفای کرونباخ س بعد حمای
اجتماعی دریاف

شده از سوی خانواده ،دوستان و افراد مه؟ زندگی را ب ترتیب  19درصد 11 ،درصاد و 15

درصد ذکر نموده اند.
پرسشنام تاب آوری کانر و دیویدسون :1این مقیاس دارای  52سوال میباشد و توسط کاانر و دیویدساون
( ،)5113جه

اندازه گیری قدرت مقابل با فشار و تهدید ،تهی شده اس  .این مقیااس ابعااد مختلاف تااب

آوری را مورد ارزیابی قرار میدهدک شامل (شایستگی ،استحکام شخصی ،اعتماد ب غرایاز شخصای ،تحمال
عواطف منفی ،پذیرش مثب

عواطف ،روابط ایمن ،مهار ،معنوی ) میشود .بارای اساتفاده آزماون در ایاران،

ابتدا فرایند ترجم و برگردان ب انگلیسی انجام پذیرف

وپ

از تایید سازندگان مقیاس مجوز اساتفاده از آن

1-Brief Pain Inventory
(2-The Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS
3-Zemen
4-Conner& Davidson
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اخذ گردید .سپ

برای احراز پایایی از روش آلفای کرونبااخ و بارای تعیاین روایای از روش تحلیال عامال

استفاده شد .پایایی حاصل شده کامالً منطبق با پایایی گزارش شاده مقیااس برابار باا  %93توساط ساازندگان
مقیاس بود .نتایج حاضر با یافت های دیگر تحقیقاتی کا روایای و پایاایی ایان مقیااس را بررسای نماودهاناد
همخوانی دارد (سامانی و همکاران.)8311 ،
شیوه اجرای پژوهش :برای اجرای پاژوهش باا حضاور در مطاب پزشاکان روماتولوژیسا
اصفهان مراجع شد و پ

ساطح شاهر

از هماهنگی با پزشکان نمون مورد نظر از بیماران مراجع کننده ب مطب پزشاکان

بصورت داوطلبان انتخاب و پ

از ارائ توضیحات الزم پرسشنام هاا تکمیال شاد .در خصاوص آندسات از

بیمارانی ک سطح تحصیالت پایینی داشتند ،بر حسب نیاز توضیحات داده شد و از همراهان آنها خواست شاد
از جمع آوری با استفاده از آزماون رگرسایون سااده ماورد

تا ب آنها برای پاسخگویی کمک کنند .دادهها پ
تحلیل قرار گرف .
نتایج
ویژگیهای جمعی

روماتوئید با استفاده از آماار توصایفی (فراوانای ،درصاد

شناسی بیماران مبتال ب آرتری

فراوانی) مورد بررسی قرار گرف  .بر همین اساس زنان مبتال ب آرتری

روماتوئید در نمون تحقیق مشتمل بر

 31نفر ( 31درصد) و مردان مبتال  11( 22درصد) بود .همچنین  53نفر ( 53درصد) را مبتالیاان مجارد و 33
روماتوئیاد در

نفر( 33درصد) را مبتالیان متأهل تشکیل داده اند .از نظر طیف سانی افاراد مباتال با آرتریا

محدود زیر  32سال  9نفر( 9درصد) 31 ،تا  12سال ( 81درصد) 11 ،تاا 22ساال ( 59نفار) و افاراد مباتالی
باالی  21سال را  11نفر ( 11درصد) تشکیل داده اند .نتایج آزمون رگرسیون همزمان برای تعاین تاوان پایش
بینی شدت درد و تاب آوری از روی حمای

اجتماعی ادراک شده در جدول  8آمده اس .

جدول  .5نتایج تحلیل رگرسیون ساده در شدت دردوتاب آوریبا حمایت اجتماعی ادراک شده در مبتالیان به آرتریت روماتوئید
مدل

شدت درد و اجتماعی
اجتماعی ادراک شده
تاب آوری و حمای
اجتماعی ادراک شده

ضریب

ضریب

همبستگی

تعیین

513خ1

128خ1

331خ1

323خ1

853خ1

598خ81

استاندارد

استاندارد
خطای

F

B

553خ1

191خ1

318خ1

818خ1

(* 18خ )P ›1و (**12خ)P ›1
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بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام پژوهش حاضر تعاین رابطا شادت درد و تااب آوری باا حمایا
روماتوئید شهر اصفهان بود .یافت ها نشان داد ک حمای

مبتالیان ب آرتری

بینی درد و تاب آوری را در بیماران مبتال ب آرتریا

اجتمااعی ادراک شاده در

اجتماعی ادراک شده تاوان پایش

روماتوئیاد دارد .نتاایج پاژوهش حاضار باا یافتا هاای

محققانی همچون میکاییلی و همکااران ( ،)8398کاانز و همکااران ( ،)5119باروس و زاتارا )5111 ،همساو
هستند؛ چرا ک این محققان ب نقش حمای
اشاره کرده اند .برخورداری از حمای
 .)8993حمای

اجتماعی در تااب آوری ،درد و وضاعی

اجتماعی مطلوب ،فرد را ب سالم

اجتماعی ادراک شده تاثیر مثبا

و مطلاوبی بار وضاعی

روانشاناختی بیمااران

جسمی هدای

جسامی ،رونای گذاشات و بطاور

واضحی باعث کاهش شدت درد و افزایش تاب آوری افراد میشود .مبتالیان ب آرتری
شدت درد زیاد و غیر نرمال شدن ویژگیهای جسمانی کمتر خود را دوس
ارزیابی میکنند .برخورداری از حمای

مایکناد (رابارت،
روماتوئیاد با دلیال

داشاتنی و بیشاتر خاود را منفای

اجتماعی ،دوستان و خویشاوندان و شبک های اجتماعی ،ضمن فراه؟

کردن رفاه جسمانی میتواند از لحاظ عاطفی و هیجانی نیز روی این بیماران اثر گذارد .درد جازء جدانشادنی
روماتوئید میباشد و با توج ب نتایج حاصل شده در تحقیق حاضر مایتاوان چناین بیاان

در بیماری آرتری

کرد ک حلق های اجتماعی درک شده توسط بیماران بر کاهش شدت عالئ؟ درد آنها کمک کارده و با دلیال
آنها این حلق های اجتماعی میتوانند حمای هایی را فراه؟ آوردند بیمار را از تمرکز بار درد با دور کارده و
شدت درد کاهش مییابد .این امر سبب می شود تا تااب آوری در بیمااران بهباود پیادا کارده و در مقابال باا
مولف های منفی بیماری خود توان مقابل ای بیشتری کسب کنند.
بطور کلی مدل پژوهش حاضر مورد تایید قرار گرف  .ب عبارت دیگر حمای
پیش بینی تاب آوری و شدت درد بیماران مبتال ب آرتری
بیماران از حمای

اجتماعی ادراک شده تاوان

روماتوئید را دارا میباشد .ب این ترتیب هر انادازه

اجتماعی ادراک شده بیشتری برخوردار باشند ،در برابار مشاکالت قادرت بیشاتری بارای

مقابل با عالئ؟ منفی آن را دارند .براین اساس آگاهی ب نهادهای اجتماعی همچون خانواده بیمااران مبنای بار
اهمی

نقش حمای

اجتماعی در بیماران آرتری

روماتوئید و آموزش مهارتهای کنتارل درد و تااب آوری

میتواند تاثیر بسزایی در بهبود روند بیماری بیماران آرتری

روماتلید داشت باشد.

انتخاب غیر تصادفی ،عدم کنترل متغیرهایی مانند مصرف دارو ،شدت و مدت بیماری از محادودی هاای
پژوهش حاضر اس  .همچنین جمع آوری اطالعات براساس مقیاسهای خود گزارش دهی ،امکاان تحریاف
اطالعات ب عل

دفاعهای ناخودآگاه و تعصب در پاسخ دهی را مطارح مایساازد .انجاام پاژوهش بار روی

نمون هایی از سایر نقاط کشور ،لحاظ کردن متغیرهاای جمعیا

شاناختی مانناد جنسای

میتواند قدرت تعمی؟ پذیری نتایج را بهتر و ب فه؟ بهتر موضوع کمک مینماید.
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سومین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران
5931  اردیبهشت72  و72 -تهران

منابع
، اثربخشی آموزش برنام کاهش استرس بر پای ذهنآگاهی و مهارتهای مقابل با استرس بار میازان درد.)8393( . م، اکبری
. رسال دکتری روانشناسی دانشگاه پیام نور.روان بیماران مبتال ب سرطان پستان

 مجل روانپزشکی و.روانی و رضایتمندی از زندگی

زندگی و سالم

کیفی

 سالم، تاب آوری.)8311( . ن، و صحراگرد. ب، و جوکار. س، سامانی

.592  تا591  ص.21 پیاپی3 شماره.83  دوره،)روانشناسی بالینی ایران (اندیش و رفتار

اجتماعی ادراک شده در بیماران آرتریا

 بهزیستی ذهنی با حمای،زندگی

 کیفی، رابط میزان درد.)8391( . و، فرهمندیان

. دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان. پایان نام کارشناسی ارشد.روماتوئید شهر اصفهان
 راهبردهای مقابل ای و تاب،اجتماعی ادراک شده

 نقش حمای.)8398( . س، و میسمی. ا، و مختار پور حبشی. ن، میکاییلی

،53 شاماره، ساال هفات؟. یافت های نو در روانشناسی. زندگی بیماران مبتال ب مولتیپل اسکلروزی

آوری در پیش بینی کیفی
.83-2ص

 انتشاارات تیماور، تهران. ترجم ماریا رییسی، اصول طب داخلی هاریسون بیماریهای روماتولوژی.)8318( . ت، هاریسون








.زاده
Bruwer B, Emsley R, Kidd M, Lochner C, Seedat S. (2008). Psychometric properties of the Multidimensional Scale of
Perceived Social Support in youth. Comprehensive Psychiatry. ; 49: 195–201 .
Conner, K. ,M. and Davidson, j. R. T. (2003). Development of a new resiliencescal: The conner-Davidson Resilience scale
(CD-RISC) Depression and Anxiety 18. 76-82 .
DiethelmU,Schuler G. (1991). [Prognosis in ankylosing spondylitis]. SchweisRundsch Med Prax;80(21):584-7 .
Garmezy, N, &Masten,A. S. (1991). The protective role of competence indicators in children at risk. In E. M. cummings,A. L.
Greene, &K. H karraker (Eds. ),life-spand developmental psychology:perspectives on stress and coping .
Kasper, D. L. , Barunwald, E. , Fauci, A. S. , Hauser, S. L. , Longo, D. L. , Jameson, J. L. , Loscalzo, J. 2008. Harrison’s. ,
Geraci, S. A. (2007). Rheumatoid Arthritis: diagnosis and management. Am. J. Med. , 120(11), 936-939.
KatzPP,Morris A, Yelin EH. (2009). Prevalence and predictors of disability in valued life activitie among individuals with
rheumatoid arthritis]. Ann Rheum Dis;65 (6):763-9 .
Riemsma, R. P. , Kirwan, J R. , Taal,E&Rasker, H. J. (2009). Patient education for adulths with rheumatoid arthritis. Cochranne
Database of Reviws.. pp345-409 .

261

www.SID.ir

