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اسكلتي و تاثير آن بر ترس از  -شناسايي الگوهاي ارتباطي بيمار مبتال به درد مزمن عضالني

 حركت، ناتواني از حركت، اضطراب و افسردگي بيمار

 
 ∗ دكتر محسن دهقاني

 **فاطمه سادات ميرمحمدي

 ***دكتر محمود حيدري

 

 درد مزمن فرايندي رشدي، چندبعدي و پيچيده است كه عوامل رواني، اجتماعي و زيستي                      :مقدمه و هدف  
رو در پژوهش   از اين .  سر يكي از اين عوامل است     نحوه تعامل بيمار با هم    .  مختلف در ايجاد و حفظ آن نقش دارند        

اسكلتي با همسر و تاثير آن بر ترس از             -حاضر به شناسايي الگوهاي ارتباطي بيمار مبتال به درد مزمن عضالني            
 .حركت، ناتواني از حركت، اضطراب و افسردگي بيمار بود

 نفر به   164اي شامل   نمونه.   شهر تهران بودند   كننده به بيمارستان آتيه     جامعه آماري، كليه بيماران مراجعه     :روش
بيماران به  .   درصد آنان را زنان و بقيه را مردان تشكيل دادند           68صورت داوطلبانه در پژوهش شركت داشتند كه         

 اطالعات جمعيت شناختي، مقياس ديداري شدت درد، مقياس ترس از حركت تمپا، پرسشنامه ناتواني                 پرسشنامه
 با استفاده از رگرسيون      SPSS 16ها پس از ورود به      داده.   افسردگي و اضطراب پاسخ دادند     ناشي از درد، مقياس   

 . سلسله مراتبي و تحليل عاملي تحليل شدند
 الگوي ارتباطي با همسر خود ارتباط دارند كه عبارتند          4 نتايج تحليل عاملي نشان داد كه بيماران از طريق           :نتايج

براساس نتايج حاصل از رگرسيون ارتباط موثر         .  ، ارتباط ناكارامد و ارتباط كالمي      هاز ارتباط موثر، ارتباط يكسوي     
ارتباط يكسويه با همسر از ديدگاه بيمار توانايي          .  بود)  =p=31/0R2 , 05/0(  كننده شدت درد  بينيبيمار پيش 

الگوي .  شترا دا )  =p=19/0R2 , 07/0(  و ترس از حركت بيمار     )  =p=21/0R2 , 01/0( بيني شدت درد  پيش
بيني اضطراب   نيز توانايي پيش  )    =p=27/0R2 , 02/0(  و كالمي بيمار    )=p=17/0R2 , 01/0(  مدارتباطي ناكار 
 .بيمار را داشت

بيني برخي از   توان نتيجه گرفت كه چگونگي ارتباط بيمار با همسر قدرت پيش            براساس نتايج پژوهش مي    :بحث  
طوري كه ارتباط موثر بيمار با همسر با ايجاد جوي دوستانه و شفاف در               بهمتغيرهاي دخيل در درد مزمن را دارد،        

گيري در برابر تغييرات و شرايط سخت حاصل از بيماري مزمن عمل كند و به                 تواند به عنوان ضربه   روابط زوج مي  
كسويه با ايجاد   درحاليكه ارتباط ناكارامد و ي     .  رواني كمتري را تحمل خواهند كرد       اين ترتيب بيمار و همسر فشار      

جوي متشنج در روابط زوج، باعث سردرگمي و ناتواني بيشتر بيمار و همسر در برخورد با شرايط سخت حاصل از                      
 .   شونديماري ميب

   الگوهاي ارتباطي، درد مزمن، ترس از حركت، ناتواني از حركت، اضطراب و افسردگي:هاكليدواژه
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