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Abstract
The purpose of the present study is to examine the mediating
role of anxiety sensitivity and pain-related fear in the
relationship between pain catastrophizing and emotional
eating in people with chronic pain. The research method is
descriptive-correlational. The statistical population includes
patients with chronic pain who were treated in Tehran clinics
in districts 4 and 8 in the spring, summer, and fall of 2019. 300
of them were selected by purposive sampling. Body mass
index calculation and questionnaires Dutch Eating Behavior
Questionnaire (DEBQ), Anxiety Sensitivity Index (ASI), Pain
Anxiety Symptoms (PAS) and Pain Catastrophizing Scales
(PCS) were used to collect data. Data were analyzed using
structural equation modeling in Amos 21 software. Results
confirmed the mediating role of anxiety sensitivity (P = 0.05, t
= 1.954, β = 0.137) and anxiety related to pain (P = 0.001, t =
3.244, β = 0.106) in the association between pain
catastrophizing and emotional eating. 46.3% of the variance in
emotional eating can be explained by pain catastrophizing,
anxiety sensitivity, and pain-related anxiety. It seems that to
prevent and treat emotional eating in people with pain and to
maintain the therapeutic effect, pain-related cognitive and
emotional structures such as anxiety sensitivity and painrelated anxiety should be targeted for therapeutic intervention.
Keywords: Emotional Eating, Pain-Related Anxiety,
Anxiety Sensitivity, Pain Catastrophizing.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی حساسیت اضطرابی و ترس مرتبط
با درد در رابطۀ بین فاجعهانگاری درد و خوردن هیجانی در افراد دارای درد
 جامعۀ آماری شامل.همبستگی است- روش پژوهش توصیفی.مزمن است
 به1398  تابستان و پاییز سال،بیماران مبتال به درد مزمن است که در بهار
 از میان آنها. مراجعه کرده بودند8  و4 کلینیکهای شهر تهران در مناطق
 از محاسبۀ شاخص تودۀ. نفر به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند300
 حساسیت اضطرابی،)DEBQ( بدنی و پرسشنامههای رفتار خوردن داچ
) و فاجعهانگاری دردPAS(  مقیاسهای نشانگان اضطراب درد،)ASI(
 دادهها با استفاده از مدلیابی.) برای جمعآوری دادهها استفاده شدPCS(
 نتایج نشان داد. تحلیل شدندAmos 21 معادالت ساختاری در نرمافزار
 نتایج نقش میانجی.مدل با دادههای مشاهدهشده برازش مطلوب دارد
) و ترس مرتبط با دردβ=0/137 ،t =1/954 ،P= 0/05( حساسیت اضطرابی
) در رابطۀ بین فاجعهانگاری درد و خوردنβ=0/106 ،t =3/244 ،P= 0/001(
 درصد از واریانس خوردن هیجانی میتواند46/3 .هیجانی تأیید میشود
. حساسیت اضطرابی و ترس مرتبط با درد تبیین شود،بهوسیلۀ فاجعهانگاری
بهنظر میرسد برای پیشگیری و درمان خوردن هیجانی در افراد مبتال به درد
 سازههای شناختی و هیجانی مرتبط با درد نظیر،و نیز حفظ آثار درمانی
حساسیت اضطرابی و ترس مرتبط با درد باید هدف مداخالت درمانی قرار
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مقدمه
پژوهشگران ،شیوع درد مزمن 1در جمعیت بزرگسال را حدود  15درصد گزارش کردهاند و سازمان جهانی
بهداشت 2این رقم را  20درصد برآورد میکند (آیدد و شریور .)2018 ،شیوع ششماهۀ درد مزمن در جمعیت
عمومی بزرگساالن ایرانی ( 18تا  65سال) از  9تا  14درصد و در جمعیت سالمند ( 60تا  90سال) حدود 67
درصد گزارش شده است (تقیپور درزی ،حسینی ،کیا و عباسپور .)1392 ،درد مزمن همبودی 3زیادی با چاقی
دارد (بوچبایندر و همکاران )2018 ،و همراهی این دو بر مشکالت بیماران میافزاید .دالیل مختلفی برای
همبودی درد و چاقی مطرح شده است :مصرف داروهای افیونی (سیم ،لیبو ،ویس ،هریسون و بروس،)2017 ،
کاهش تحرک( 4اکیفوجی و هیر ،)2015 ،پرخوری( 5گادفری و همکاران .)2018 ،پژوهشگران با تأکید بر
مطالعۀ رفتارهای خوردن در میان افراد مبتال به درد دریافتهاند افراد دارای درد مزمن (در مقایسه با کسانی که
درد ندارند) ،در هنگام تجربۀ عالئم درد ،خوردن هیجانی 6بیشتری دارند و به همین سبب خوردن هیجانی یکی
از مکانیسمهای مقابلهای رایج در این افراد بهشمار میرود (فلپتو ،راموس ،هینکاپی ،لنوکس و رینهارت.)2019 ،
گادفری و همکاران ( )2018نشان دادند نمرۀ باالتر خوردن هیجانی با درد شدیدتر و تداخل درد با درد مزمن و
اضافهوزن ارتباط دارد .افرادی که شدت درد بیشتر را گزارش دادند ،نشانههای بیشتری از اختالل خوردن مانند
پرخوری هیجانی ،خوردن شبانه 7و نشانههای نداشتن سالمت روان 8گزارش کردند (گادفری و همکاران،
 .)2018پژوهشی دیگر پرخوری را بهعنوان پاسخی در برابر درد جسمی (پرخوری ناشی از درد) در کهنه سربازانی
بررسی کرد که در پی کاهش وزن بودند .یافتهها نشان داد پرخوری ناشی از درد ،با شدت درد ،شاخص تودۀ
بدنی 9بیشتر و افسردگی رابطۀ معناداری دارد (مشب ،داگالس ،کاتز ،مارش و دریسکول .)2020 ،از اینرو به
باور پژوهشگران ،درد میتواند رفتارهای خوردن ناسازگار را تحریک کند (مشب و همکاران2020 ،؛ ایمی و
کوزاک2012 ،؛ سیم و همکاران)2017 ،؛ بنابراین خوردن با هدف کاهش درد میتواند بهعنوان نوعی اجتناب
تجربی 10مفهومسازی شود؛ زیرا ممکن است بهعنوان تالشی برای اجتناب از درد در کوتاهمدت ،به آثار
زیانبخشی در درازمدت بینجامد (دنکی ،راولز و الم.)2018 ،
به باور پژوهشگران ،مدل ترس-اجتناب )FAM( 11درد میتواند مکانیسمهای روانشناختی مرتبط با
پیامدهای چاقی و رویکردهای درمان رفتاری را مشخص کند (کرومبز ،اکسلستون ،وندم ،والین و کارولی،
1. Chronic pain
)2. World Health Organization (WHO
3. comorbidity
4. reduced mobility
5. overeating
6. emotional eating
7. night eating
8. mental health symptoms
9. body mass index
10. experiential avoidance
11. fear avoidance model
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2012؛ والین و لینتون .)2000 ،براساس مدل ترس-اجتناب درد ،تجربۀ اولیه درد ،پاسخهای شناختی و رفتاری
در پی دارد که سبب اجتناب یا مواجهه با فعالیتهایی میشود که بهنظر میرسد شدت درد را افزایش میدهند
(شکل  .)1این مدل نشان میدهد پیامدهای مرتبط با درد بهجای عوامل فیزیولوژیکی ،بهطور فزایندهای توسط
عوامل روانشناختی تعیین میشود (یودین و همکاران .)2019 ،مؤلفههای مدلهای ترس-اجتناب شامل
فاجعهانگاری درد ،1اضطراب مرتبط با درد /2حساسیت اضطرابی 3و ترس مرتبط با درد 4در تقویت گریز و
رفتارهای اجتنابی ،5کمک به افزایش درد مزمن و اختالل عملکردی 6نقش دارند (استین ،فریمن و اسمیتز،
 .)2019براساس این مدل فرض میشود افزایش سطح فاجعهانگاری درد و ترس مرتبط با درد ،موجب بروز
پیامدهای منفی مانند افزایش اجتناب از فعالیت ،افسردگی ،ناتوانی و درد میشود (پدلر ،کمپر ،مائوجین و
استرلینگ.)2018 ،
آسیب
اجتناب

کمتحرکی
ناتوانی

گریز

تهدید
تجربۀ درد

ادراک

رویارویی

تهدید
ادراک تهدید
ترس کم

فاجعهانگاری

حساسیت
اضطرابی

گوشبهزنگی

عاطفۀ منفی
اطالعات تهدیدکنندۀ مربوط به بیماری

شکل  .1مدل ترس-اجتناب
منبع :والین و لینتون ()2000

یافتههای جنک ،جونز ،هاپکینز ،روگری و هراسکا ( )2016نشان داد فاجعهانگاری درد ،رفتارهای خوردن
1. pain catastrophizing
2. anxiety related fear
3. anxiety sensitivity
4. pain-related fear
5. escape and avoidance behavior
6. functional impairment
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هیجانی ،خوردن بیرونی ،1خوردن خویشتندارانه 2و شاخص تودۀ بدنی در افراد مبتال به درد مزمن بیشتر از
افراد بدون درد است .فاجعهانگاری درد که بهعنوان پاسخ شناختی-عاطفی منفی 3به درد مفهومسازی شده
(امامی ،وودکاک ،سوانسون ،کپهان و پولورز )2016 ،میتواند بر رفتارهای خوردن اثر بگذارد .همچنین
فاجعهانگاری درد با افزایش سوگیری توجه به محرکهای مربوط به درد (بهویژه عنصر عاطفی منفی آن) و
ناتوانی در دوری از درد و نشانههای درد همبستگی دارد (کارتانا ،کمپبل و ادواردز2009 ،؛ لیونگ .)2012 ،امامی
و همکاران ( )2016بر نقش فاجعهانگاری درد در رابطۀ بین نقایص هیجانی 4و خوردن ناسالم تأکید کردند و
نشان دادند افراد با تحمل پریشانی 5کمتر هنگام تجربۀ درد ،فاجعهانگاری بیشتری را تجربه میکنند و ممکن
است برای مقابله با درد به راهکارهای مقابلهای ناسازگارانه( 6مانند خوردن ناسالم) روی آورند .یافتههای
پژوهشی دیگر نیز نشان داده است فاجعهانگاری درد ،رابطۀ بین درد مزمن و خوردن هیجانی را میانجیگری
میکند (جنک و همکاران .)2016 ،سامرز و همکاران ( )2014هم با مطالعۀ بیماران چاق مبتال به درد دریافتند
فاجعه انگاری درد بر پرخوری و فرایندهای مربوط به مدیریت وزن افراد چاق مبتال به آرتروز روماتیسمی 7اثر
میگذارد.
ارزیابیها و تفسیرهای منفی و فاجعهانگارانه از یک احساس بدنی ،بهسرعت اضطراب را راهاندازی میکند
که بهنوبۀ خود حساسیت اضطرابی را افزایش میدهد .حساسیت اضطرابی ،ترس از احساسهای مرتبط با
اضطراب یا نشانههای اضطرابی است (هینتون ،مکنالی ،فیرفاکس و هاراچی .)2021 ،حساسیت اضطرابی
موجب سوگیری در بازیابی و پردازش اطالعات مربوط به محرکهای فراخوان اضطراب میشود (باردین و
دنیل .)2018 ،افراد با حساسیت اضطرابی زیاد با نشاندادن واکنش منفی در برابر نشانههای اضطرابی،
رویدادهای نسبتاً عادی را نیز فاجعهانگارانه تفسیر میکنند (مکنالی 1996 ،8به نقل از گانو-اویال ،مورا-راموس،
گانکالوز و المدیا .)2019 ،از اینرو حساسیت اضطرابی محرک نیرومندی برای رفتار اجتنابی است (هینتون و
همکاران .)2021 ،شواهد پژوهشی بیانگر آن است که حساسیت اضطرابی یا ترس از برانگیختگی بدنی 9با
رفتارهای غیرانطباقی خوردن( 10مانند پرخوری و خوردن هیجانی) رابطه دارد (کافمن و همکاران2019 ،؛
هیرون ،کواترومونی ،ماسکوپ و اتو2014 ،؛ هیرون ،یوتچگ ،اسمیتز ،موشییر و اوتو2013 ،؛ فولتن و همکاران،
 2012و حسینینژاد ،بیژنی و فتحی .)1394 ،کافمن و همکاران ( )2019دریافتند شدت درد و حساسیت اضطرابی
میتواند مکانیسم زمینهساز خوردن هیجانی در بزرگساالن بهشمار آیند .هیرون و همکاران ( )2014با بررسی
1. external eating
2. restrained eating
3. negative cognitive-affective response
4. emotional deficit
5. distress tolerance
6. incompatible coping strategies
7. rheumatoid arthritis
8. McNally, D. S.
9. physical arousal
10. unadapted eating behaviors
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نقش حساسیت اضطرابی در فعالیت بدنی روزانه و رفتار خوردن دریافتند حساسیت اضطرابی یا ترس از
برانگیختگی جسمی با رفتار خوردن ناسازگار و اجتناب از ورزش ارتباط دارد .تعامل هیجان منفی با حساسیت
اضطرابی زیاد موجب افزایش مصرف کالری در هردو جنس شد .بهطورکلی مشخص شد حساسیت اضطرابی
از طریق رفتارهای اجتنابی مانند خوردن و بیتحرکی میتواند عامل مهم چاقی بهشمار رود .در پژوهشی دیگر،
هیرون و همکاران ( )2013نقش حساسیت اضطرابی و انتظارات خوردن را در رفتار خوردن ناسازگار افراد مبتال
به اضافهوزن/چاقی تأیید کردند.
ترس مرتبط با درد ،ترس از درد یا فعالیتهایی است که ممکن است سبب ایجاد درد یا تشدید آن شود
(زیل و دیتر .)2015 ،پژوهشگران با تأکید بر اجزای شناختی ترس از درد که بر نشانههای فیزیولوژیکی درد اثر
میگذارد معتقدند برانگیختگی فیزیولوژیکی باال از طریق ایجاد حساسیت جسمانی (مانند تنش ماهیچهای) و
سپس تفسیر نادرست از ماهیت ،معنا و ریشۀ این حساسیت جسمانی ،موجب تولید درد میشود .از سوی دیگر،
حساسیت اضطرابی باال (با افزایش گوشبهزنگی برای درد و سایر احساسهای جسمانی) سبب میشود این
احساسها تهدیدکننده و خطرناک ارزیابی شوند و درنتیجه رفتار اجتناب از درد افزایش مییابد (نورتون و
آزموندسن 2003 ،1به نقل از لیو و همکاران .)2019 ،همچنین ترس مرتبط با درد میتواند عامل تمرکز افراد
بر تسکین فوری درد و هیجانهای ناشی از آن شود (شیم و همکاران .)2018 ،جنک و همکاران ( )2016رابطۀ
معنادار ترس مرتبط با درد و رفتارهای خوردن هیجانی ،بیرونی و خویشتندارانه را نشان دادهاند.
با توجه به رابطۀ درد و چاقی ،بررسی متغیرها و سازههای روانشناختی که ممکن است سبب تشدید یا
حتی بروز برخی از رفتارهای ناسازگار (مانند رفتارهای خوردن ناسازگار) شوند اهمیت مییابد؛ بنابراین هدف
اصلی پژوهش حاضر ،بررسی نقش میانجی حساسیت اضطرابی و ترس مرتبط با درد در رابطۀ بین فاجعهانگاری
درد و خوردن هیجانی در افراد دارای درد مزمن است .از اینرو ،به این پرسش پاسخ میدهیم که آیا حساسیت
اضطرابی و ترس مرتبط با درد در رابطۀ بین فاجعهانگاری درد و خوردن هیجانی نقش میانجی دارد.

روش
پژوهش حاضر توصیفی به روش همبستگی (با استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری) است .جامعۀ آماری
شامل زنان و مردانی است که در بهار ،تابستان و پاییز  1398با شکایت درد به بخش ارتوپدی ،فیزیوتراپی و
مغز و اعصاب بیمارستان الغدیر و نیز متخصصان ارتوپدی درمانگاه فرحبخش در مناطق  4و  8شهر تهران
مراجعه کردند و از پزشکان و متخصصان درد ،تشخیص درد با ریشۀ جسمی (غیرروانشناختی) و روانتنی
(روانشناختی) دریافت کرده بودند .با توجه به اینکه تهیۀ فهرستی از افراد جامعه برای انتخاب تصادفی
امکانپذیر نبود ،نمونهگیری به روش هدفمند و با حجم  300نفر صورت گرفت .در سالهای اخیر ،روش نسبت
آزمودنی به پارامترهای برآوردشده در بین پژوهشگران بهکار رفته است .براساس این روش ،نسبت 5:1
1. Norton, M. P. J., & Asmundson, G. J.
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آزمودنیها به پارامترهای برآوردشده حجم نمونۀ کوچک ،نسبت  10:1حجم نمونۀ مناسب و نسبت  20:1حجم
نمونۀ مطلوب را بهوجود میآورد (شوماخر و لوماکس .)2004 ،با توجه به اینکه در پژوهش حاضر  26پارامتر
آزاد برای برآورد وجود داشت ،با درنظرگرفتن احتمال ریزش 300 ،نفر نمونه انتخاب شدند .همچنین عوامل
جمعیتشناختی مانند سن ،جنس ،وزن و قد شرکتکنندگان بررسی شد .نمونۀ این پژوهش در دامنۀ سنی 20
تا  50سال قرار داشتند و بهدلیل شکایت از درد (مانند سردردهای میگرنی ،دردهای مفصلی ،آرتروز و دردهایی
با ریشۀ روانتنی) به مراکز درمانی و توانبخشی مراجعه کرده بودند .این گروه تشخیصهایی مانند اختاللهای
روانپزشکی ،اختاللهای خلقی ،اضطرابی ،پرخوری عصبی و بیاشتهایی عصبی ،بارداری ،استفاده از داروهای
مربوط به اختاللهای روان و داروهای روانگردان ،درد بهدلیل تومور ،سرطان و مصرف داروهای روانگردان
را دریافت نکرده بودند.

شیوۀ اجرا
پس از آمادهسازی پرسشنامههای پژوهش و تعیین گروه نمونه ،با هماهنگی و دریافت موافقت مدیریت مراکز
کلینیکهای درد و مغز و اعصاب ،و فیزیوتراپیهای موردنظر ،موضوع و هدف پژوهش با مراجعهکنندگان در
میان گذاشته شد .سپس پرسشنامهها در بین داوطلبان توزیع شد .ابتدا پرسشنامۀ جمعیتشناختی به
مراجعهکنندگان ارائه شد و سپس در صورت دارابودن مالکهای موردنظر پژوهش (نظیر درد مزمن و نه حاد،
نداشتن دردهای ناشی از اختاللهای خلقی ،سرطان و )...پرسشنامههای بعدی نیز میان آنها توزیع شد .پیش
از توزیع پرسشنامهها ،پژوهشگر بر اهمیت مشارکت کامالً داوطلبانۀ شرکتکنندگان در این پژوهش تأکید کرد.
شرکتکنندگان طی یک جلسه بهصورت انفرادی به پرسشنامهها پاسخ دادند .توضیحات الزم دربارۀ دالیل
انجام پژوهش ،محرمانهماندن اطالعات و شرکت آزادانه در پژوهش ارائه و رضایت آنها برای شرکت در
پژوهش دریافت شد .بهمنظور جلوگیری از سوگیری احتمالی در پاسخ به گویههای پرسشنامهها و تقویت اعتبار
نتایج جمعآوریشده ،از راهکار ایجاد موازنه 1استفاده شد .میانگین زمان تکمیل پرسشنامهها  30تا  45دقیقه
پیشبینی شده بود.

ابزارهای پژوهش
پرسشنامۀ متغیرهای جمعیتشناختی :ابزار جمعآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامۀ متغیرهای
جمعیتشناختی شامل متغیرهای سن ،جنس ،تحصیالت ،سابقه و مدت ابتال به درد ،دلیل درد (جسمانی یا
روانشناختی) و تشخیص پزشک معالج بود.
پرسشنامۀ رفتار خوردن داچ :)DEBQ( 2این پرسشنامه را وناسترین ،فریجرز ،برگرز و دیفارس
1. counterbalance
)2. Duct Eating Behavior Questionnaire (DEBQ
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( )1986ساختند که از  33ماده و  3خردهمقیاس تشکیل شده است :خوردن هیجانی ،خوردن بیرونی و خوردن
خویشتندار .در پژوهش حاضر از خردهمقیاس خوردن هیجانی استفاده شد .مواد این پرسشنامه دارای مقیاس
پاسخگویی پنجدرجهای لیکرت (هرگز =  1تا بیشتر اوقات=  )5هستند .بایلی ،میتر ،اماندا ،هرو و االفیلیپ
( )2012آلفای کرونباخ این پرسشنامه را برای خوردن هیجانی ،خویشتندار و بیرونی بهترتیب  0/71 ،0/90و
 0/70گزارش کردند و آن را دارای همسانی درونی 1رضایتبخش دانستند .در ایران نیز صالحی فدردی ،مداح
شورچه و نعمتی ( )1390با بررسی ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه ،آن را از پایایی بازآزمایی ،2همسانی
درونی (ضرایب آلفای کرونباخ بین  0/8تا  )0/95و روایی عاملی 3مناسبی برخوردار دانستهاند .در پژوهش حاضر،
پایایی این آزمون برای خوردن هیجانی  0/89بهدست آمد.
مقیاس فاجعهانگاری درد :)PCS( 4مقیاس فاجعهانگاری درد توسط سالیوان ،بیشاپ و پیویک
( )1995و با هدف ارزیابی ابعاد مختلف فاجعهانگاری درد و مکانیسم اثر این فاجعهانگاری ساخته شد .این
مقیاس  13سؤالی دارای سه خردهمقیاس نشخوار ،5بزرگنمایی 6و درماندگی 7است و افکار منفی مرتبط با درد
را ارزیابی میکند .پرسشنامه بهصورت لیکرتی از هیچ ( )0تا همیشه ( )4نمرهگذاری میشود و شرکتکنندگان
برای توصیف  13احساس و فکر متفاوت مرتبط با تجربۀ درد ،گزینۀ مناسب را انتخاب میکنند .نمرات پایینتر
نشانگر فاجعهانگاری کمتر است .نمرۀ کلی از مجموع پاسخهای دادهشده به هر  13آیتم با دامنۀ  0تا 52
بهدست میآید .سالیوان ،بیشاپ و پیویک ( )1995آلفای کرونباخ نشخوار فکری را  ،0/87بزرگنمایی را ،0/66
درماندگی را  0/78و نمرۀ کل را  0/87گزارش کردند .در پژوهش محمدی ،دهقانی ،حیدری ،صداقت و خطیبی
( )1392آلفای کرونباخ در خردهمقیاس نشخوار برابر با  ،0/65بزرگنمایی  ،0/53درماندگی  0/81و نمرۀ کل
 0/84محاسبه شد .در پژوهش حاضر ،پایایی این آزمون برای درماندگی ،بزرگنمایی و نشخوار فکری بهترتیب
 0/60 ،0/82و  0/72و برای کل آزمون 0/87 ،بهدست آمد.
پرسشنامۀ حساسیت اضطرابی 8تجدیدنظرشده ( :)ASIپرسشنامۀ حساسیت اضطرابی توسط
پترسون و ریس ( )1992طراحی شده است .این پرسشنامه بهدلیل اینکه بیشتر عامل ترس از عالئم جسمانی
را میسنجید ،توسط تیلور و کاکس 1998( 9به نقل از ویتون ،دیکون ،مکگراث ،برمن و ابرامویتز)2012 ،
بازنگری شد .این پرسشنامه دارای  16سؤال و  3مؤلفۀ ترس از نشانههای بدنی (نگرانی بدنی ،)10ترس از
1. internal consistency
2. reliability of retesting
3. factorial validity
)4. Pain Catastrophizing Scale (PCS
5. rumination
6. magnification
7. helplessness
)8. Anxiety Sensitivity Index - Revised (ASI-R
9. Taylor, S., & Cox, B. J.
10. body concern
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نداشتن کنترل شناختی( 1نداشتن کنترل شناختی/نشانههای روانشناختی) و نگرانی اجتماعی( 2نشانههای
بدنی/جسمانی قابلمشاهده توسط دیگران) است و براساس طیف پنجگزینهای لیکرت (خیلی کم تا خیلی زیاد)
حساسیت اضطرابی را میسنجد .دامنۀ نمرات بین  0تا  64قرار دارد .شاخص حساسیت اضطرابی دارای پایایی
بازآزمون (دو هفته  0/75و سه هفته  )0/71و ضریب آلفای  0/88است (پترسون و ریس .)1992 ،قاسمینژاد،
زرگر و مهرابیزاده هنرمند ( )1392در پژوهش خود ،پایایی این شاخص را به روش آلفای کرونباخ  0/85و
ضریب همبستگی آن را با مقیاس سالمت عمومی  0/51گزارش کردند .در پژوهش حاضر ،پایایی این آزمون
برای نگرانی بدنی ،نگرانی روانشناختی و نگرانی اجتماعی بهترتیب  0/77 ،0/84و  0/70و برای کل آزمون
 0/89بهدست آمد.
مقیاس نشانگان اضطراب درد( 3ترس مرتبط با درد) ( :)PASS-20این مقیاس که توسط
مککراکن و دیهینگرا ( )2002منتشر شده است 20 ،عبارت (شامل  4خردهمقیاس) خودگزارشدهی درمورد
سنجش ترس و اضطراب مرتبط با درد دارد :اضطراب شناختی ،فرار-اجتناب ،ترس از درد ،و نشانگان
فیزیولوژیک اضطراب .پاسخدهی و نمرهگذاری عبارات براساس طیف لیکرت هفتدرجهای از هرگز ( )0تا
همیشه ( )6است .کسب نمرۀ باالتر نشاندهندۀ اضطراب بیشتر ناشی از درد است .آلفای کرونباخ این مقیاس
 0/92گزارش شده است (ریلوفز ،پترز ،وندر زیجن ،تیلن و والین .)2003 ،پاکنژاد ،اصغریمقدم ،رحیمینژاد،
رستمی و طاهری ( )1393پایایی بازآزمایی مقیاس را برای فرار-اجتناب  ،0/57ترس از درد  0/52و نشانگان
جسمی  0/48بهدست آوردند .همچنین همسانی درونی آلفای کرونباخ را  0/70گزارش کردند .در پژوهش
حاضر ،پایایی این آزمون برای اضطراب شناختی ،رفتار اجتناب-درد ،ترس از درد و نشانگان فیزیولوژیک
اضطراب بهترتیب  0/84 ،0/81 ،0/85و  0/78و برای کل آزمون  0/93بهدست آمد.
درنهایت ،پس از گردآوری دادهها و ورود آنها به رایانه ،تحلیل دادهها با استفاده از نسخۀ  21نرمافزارهای
 SPSSو  AMOSانجام گرفت.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
این مطالعه با مشارکت  300نفر شامل  222زن ( 74درصد) و  78مرد ( 26درصد) انجام شد .میانگین و
انحراف معیار سنی شرکتکنندگان  )8/38( 40/38است .تحصیالت  19نفر ( 6/3درصد) زیردیپلم 81 ،نفر
( 27/0درصد) دیپلم 44 ،نفر ( 14/7درصد) فوقدیپلم 113 ،نفر ( 37/7درصد) لیسانس 42 ،نفر ( 14/0درصد)
فوقلیسانس و  1نفر ( 0/3درصد) دکتری است 5 .نفر ( 1/7درصد) زیر یک سال 155 ،نفر ( 51/7درصد)  1تا
 5سال 61 ،نفر ( 20/3درصد)  6تا  10سال 49 ،نفر ( 16/3درصد)  11تا  15سال 21 ،نفر ( 7/0درصد)  16تا
1. fear of cognitive discontrol
2. social concern
)3. Pain Anxiety Symptoms Scale (PASS-20
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 20سال و  7نفر ( 2/3درصد)  21تا  25سال 1 ،نفر ( 0/3درصد)  26تا  30سال و  1نفر ( 0/3درصد)  30سال
و باالتر تجربۀ درد داشتند 57 .نفر ( 19/0درصد) از میگرن 111 ،نفر ( 37/0درصد) از کمردرد 54 ،نفر (18/0
درصد) از درد دست و کتف 28 ،نفر ( 9/3درصد) از گردن درد و  50نفر ( 16/7درصد) از درد زانو و پا شکایت
داشتند.

ب) توصیف شاخصها
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

ضریب تحمل

عامل تورم واریانس

خوردن هیجانی

37/95

13/006

-0/046

-1/363

مالک

مالک

درماندگی

12/06

5/741

-0/251

-0/864

0/41

2/441

بزرگنمایی

7/28

3/382

0/143

0/852

0/458

2/185

نشخوار فکری

8/37

3/824

-0/221

-0/581

0/644

1/554

نگرانی بدنی

16/8

7/379

-0/199

-0/487

0/414

2/414

نداشتن کنترل شناختی

9/08

3/359

-0/42

-0/329

0/472

2/119

نگرانی اجتماعی

9/06

3/11

-0/462

-0/078

0/598

1/673

فرار-اجتناب

14/1

7/254

0/184

-0/737

0/395

2/533

اضطراب شناختی

13/96

7/247

0/287

-0/525

0/318

3/141

ترس از درد

13/11

7/764

0/474

-0/623

0/291

3/434

نشانگان فیزیولوژیک اضطراب

10/88

6/615

0/249

-0/709

0/317

3/157

بررسی دادههای پژوهش حاضر نشان داد ارزشهای چولگی 1و کشیدگی 2آماری متغیرهای پژوهش حاضر در
بازۀ  ±2قرار دارد؛ بنابراین از این نظر دادهها بهصورت مطلوب توزیع شدهاند .مقادیر بهدستآمده از محاسبۀ
عامل تورم واریانس پایینتر از مقدار  10است .همچنین ضریب تحمل نیز باالتر از مقدار  0/1قرار دارد.
بهاینترتیب مفروضۀ همخطی بودن در متغیرهای پژوهش برقرار است .برای آزمون بهنجاری چندمتغیری از
فاصلههای ماهاالنوبیس )D( 3استفاده شد .نتایج نشان داد مقدار فاصلۀ ماهاالنوبیس  26/32بهدست آمد که
در مقایسه با مقدار بحرانی  29/58مشخص میشود دادههای پژوهش حاضر توزیع بهنجار دارند .بدینترتیب با
استفاده از روش تفکیک ماهاالنوبیس ( )Dمشخص شد که هیچ کدام از آزمودنیهای پژوهش حاضر پرت
نیستند .در جدول  2همبستگی متغیرهای پژوهش و در جدول  3شاخصهای برازندگی مدل گزارش شده است.

1. skewness
2. kurtosis
3. Mahalanobis distance
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جدول  .2همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر

خوردن هیجانی

فاجعهانگاری درد

حساسیت اضطرابی

خوردن هیجانی
فاجعهانگاری درد
حساسیت
اضطرابی
ترس مرتبط با
درد

1
**0/573
**0/561

1
**0/585

1

**0/488

**0/437

**0/475

ترس مرتبط با درد

1
>0/05 ،**P >0/01

*P

ج) ارزیابی مدل ساختاری
جدول  .3شاخصهای برازندگی مدل ساختاری
شاخصهای برازندگی

2df/

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

مدل اولیه

5/044

0/116

0/885

0/805

0/914

مدل نهایی

2/499

0/073

0/934

0/929

0/952

>3

>0/08

<0/90

<0/90

<0/90

نقاط برش قابلقبول

بررسی اولیۀ شاخصهای برازندگی نشان داد مدل با دادهها برازش ندارد .بعد از اجرای شاخصهای اصالح
پیشنهادی ،بررسی مجدد شاخصهای برازش حاکی از برازش مناسب مدل ساختاری با دادهها بود .میتوان
نتیجهگیری کرد فاجعهانگاری ،حساسیت اضطرابی و ترس مرتبط با درد میتوانند در قالب یک الگو ،خوردن
هیجانی را پیشبینی کنند .برآوردهای استانداردشدۀ مدل ساختاری پژوهش حاضر در شکل  1ارائه شده است.
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حساسیت
اضطرابی

0/60
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نگرانی اجتماعی

0/86
نگرانی بدنی
نداشتن کنترل

شناختی

خوردن هیجانی

0/38

نشخوار فکری

فاجعهانگاری

درماندگی
بزرگنمایی

فرار-اجتناب

ترس مرتبط
با درد

0/88

ترس از درد
اضطراب شناختی
نشانگان فیزیولوژیک اضطراب

شکل  .1مدل ساختاری پژوهش با روش استانداردشده

محاسبۀ مجذور همبستگیهای چندگانۀ ( )R2متغیرهای مکنون در مدل ساختاری نشان داد  46/3درصد
از واریانس خوردن هیجانی ،بهوسیلۀ فاجعهانگاری ،حساسیت اضطرابی و ترس مرتبط با درد تبیین میشود.
فاجعهانگاری درد  22/1درصد از کل واریانس ترس مرتبط با درد و  52/0درصد از واریانس حساسیت اضطرابی
را تبیین میکند.
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جدول  .4تحلیل اثرات :اثرات استانداردشدۀ مستقیم ،غیرمستقیم و کل
متغیرهای علی

فاجعهانگاری درد
حساسیت اضطرابی
ترس مرتبط با درد

اثرات

خوردن هیجانی

حساسیت اضطرابی

ترس مرتبط با درد

مستقیم
غیرمستقیم
کل
مستقیم
مستقیم

**0/380
**0/243
**0/623
**0/190
**0/226

**0/721

**0/470

>0/05 ،**P >0/01

*P

سوبل1

برای تعیین سهم منحصربهفرد دو متغیر میانجی حساسیت اضطرابی و ترس مرتبط با درد ،از آزمون
استفاده شد .نتایج آزمون سوبل نیز تأییدکنندۀ نقش میانجی حساسیت اضطرابی (،t =1/954 ،P= 0/05
 )β=0/137و ترس مرتبط با درد ( )β=0/106 ،t =3/244 ،P= 0/001بین فاجعهانگاری درد ،با خوردن هیجانی
است.

بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد مدل ساختاری روابط بین فاجعهانگاری درد با خوردن هیجانی :نقش میانجی
نقش میانجی حساسیت اضطرابی و ترس مرتبط با درد در افراد دارای درد مزمن ،با دادههای بهدستآمده
برازش دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای جنک و همکاران ( )2016همراستا است .همچنین یافتههای
پژوهش حاضر همسو با یافتههای جنک و همکاران ( )2016و سامرز و همکاران ( )2014نشان داد سطوح
بیشتر فاجعهانگاری درد میتواند گرایش به خوردن هیجانی را افزایش دهد .تفسیرهای فاجعهآمیز و بدبینانۀ فرد
از درد میتواند موجب افزایش ادراکهای تهدیدآمیز از تجربۀ درد شود (جنک و همکاران2016 ،؛ الوگلین و
نیوتن-جان2019 ،؛ سامرز ،کیف ،کارسون ،پلز و لکایل .)2008 ،فاجعهانگاری باال با اثرگذاری بر روشهای
مقابله میتواند از طریق بزرگنمایی درد یا تهدید آن ،استرس و هیجانهای منفی و بهنوبۀ خود درد و درماندگی
را افزایش دهد .افزایش درماندگی نیز موجب گرایش فرد به راهبردهای مقابلهای منفعالنه یا اجتنابی (مانند
خوردن ناسازگار) میشود .امامی و همکاران ( )2016نیز همسو با این یافتهها نشان دادند فاجعهانگاری درد
میانجیگر رابطۀ بین مشکالت هیجانی و خوردن است و نقش رفتارهای خوردن را بهعنوان یک راهبرد مقابلهای
ناسازگار تأیید کردند .در پژوهش سامرز و همکاران ( )2008مشخص شد فاجعهانگاری در بیماران مبتال به
چاقی مرضی در مقایسه با بیماران دارای اضافهوزن و چاق بسیار بیشتر است و افرادی که دارای فاجعهانگاری
باالتری هستند ،بهاحتمال بیشتری پرخوری بیرویه دارند .فاجعهانگاری درد ،با سوگیری توجهی اغراقآمیز به
اطالعات حسی و عاطفی مربوط به درد و ناتوانی نسبی در سرکوب یا بازداری شناختهای مرتبط با درد موجب
تقویت تجربۀ درد میشود (کارتانا ،کمپبل و ادواردز2009 ،؛ لیونگ .)2012 ،بهنظر میرسد فاجعهانگاری درد با
1. Sobel test
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ایجاد سوگیری توجهی و تمرکز بر ویژگیهای هیجانی و شناختی مرتبط با درد ،منابع خودتنظیمی و کنترل
فرد بر تکانهها را کاهش میدهد .این امر سبب میشود فرد برای کاهش هیجان منفی به خوردن هیجانی روی
آورد.
نتایج نشان داد فاجعهانگاری درد با میانجیگری حساسیت اضطرابی بر خوردن هیجانی اثر میگذارد که با
یافتههای کافمن و همکاران ( )2019همخوانی دارد .نتایج پژوهش حاضر همسو با یافتههای جنک و همکاران
( ،)2016اتو و همکاران ( ،)2016هیرون و همکاران ( )2014و هیرون و همکاران ( )2013نشان داد حساسیت
اضطرابی با رفتارهای خوردن ناسازگار ارتباط دارد (اتو و همکاران .)2016 ،حساسیت اضطرابی نشانگر گرایش
به ترس از احساسات ناشی از اضطراب است (ریس و مکنالی 1985 ،1به نقل از کافمن و همکاران.)2019 ،
براساس نظریۀ انتظار اضطراب( 2تیلور 1995 ،3به نقل از مکدانلد ،جرنی و الریک )2020 ،هرچه حساسیت
اضطرابی افراد باالتر باشد ،انتظارات آنها (انتظار خطر و انتظار اضطراب) میتواند موجب افزایش ترس از
تجربۀ اضطراب (مرحلۀ مقدماتی) ،انگیختگی ،اضطراب و کاربرد راهبردهای شناختی یا رفتاری برای گریز از
احساسات درونی شود (استین ،مدینا ،رزنفیلد ،اتو و اسمیتز .)2020 ،همچنین براساس مدل نورتون و آزموندسن
( ،2003به نقل از لیو و همکاران )2019 ،که با ترکیب مدل ترس-اجتناب و مدل انتظار 4ایجاد شده است،
برانگیختگی فیزیولوژیکی باال از طریق ایجاد حساسیت جسمانی (مانند تنش ماهیچهای) و سپس تفسیر نادرست
از ماهیت ،معنا و ریشه این حساسیت جسمانی ،به تولید درد منجر میشود .از سوی دیگر ،حساسیت اضطرابی
باال (با افزایش گوشبهزنگی برای درد و سایر احساسهای جسمانی) موجب میشود این احساسها تهدیدکننده
و خطرناک ارزیابی شوند ،درنتیجه رفتار اجتناب از درد افزایش مییابد .واکنشهای منفی در برابر نشانههای
اضطرابی و تفسیر فاجعهانگارانه از رویدادهای نسبتاً عادی (مکنالی 1996 ،به نقل از گانو-اویال و همکاران،
 )2019با افزایش رفتار اجتنابی همراه است (هینتون و همکاران .)2021 ،با درنظرگرفتن مطالب یادشده میتوان
نقش میانجی حساسیت اضطرابی در رابطۀ بین فاجعهانگاری درد و خوردن هیجانی را اینگونه تبیین کرد :افراد
مبتال به درد مزمن که حساسیت اضطرابی باالتری دارند ،برانگیختگیهای جسمانی ناشی از درد را بیشتر
تهدیدآمیز تفسیر میکنند .همچنین حساسیت اضطرابی باال موجب افزایش انتظار خطر و انتظار اضطراب در
افراد میشود که بهنوبۀ خود ترس از تجربۀ اضطراب ،انگیختگی و درد را در آنها افزایش میدهد .درنهایت
این افراد برای کاهش هیجانهای منفی درونی و برانگیختگی جسمانی ناشی از اضطراب و درد ،به رفتارهای
اجتنابی (مانند خوردن هیجانی) متوسل میشوند .این تبیین با مدل ترس-اجتناب ،نظریۀ برانگیختگی هیجانی5

1. Reiss, S., & McNally, R. J.
2. expectancy theory of Anxiety
3. Taylor, J. B.
4. expectancy model
5. emotional arousal theory
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(پاین 1985 ،1به نقل از لیهر و همکاران ،)2015 ،نظریۀ خوردن هیجانی( 2براچ 1973 ،3به نقل از لیهر و
همکاران )2015 ،و مدل تنظیم عاطفه( 4پولیوی و هرمان 1993 ،5به نقل از لیهر و همکاران )2015 ،همخوانی
دارد .براساس نظریۀ برانگیختگی هیجانی (پاین ،)1985 ،پرخوری رفتاری است که بهوسیلۀ برانگیختگیهای
هیجانی و با هدف کاهش سطح برانگیختگی ،فراخوانده میشود .نظریۀ خوردن هیجانی (براچ )1973 ،خوردن
را بهعنوان راهبرد مقابلهای در پاسخ به پریشانی هیجانی درنظر میگیرد .براساس مدل تنظیم عاطفه ،خوردن
هیجانی در افراد مضطرب و پریشان ،واسطهای برای کنارآمدن با هیجانهای منفی و برانگیختگی باال است و
فرض میشود پرخوری بیرویه 6موجب بهبود عواطف میشود (لیهر و همکاران.)2015 ،
همانطور که جنک و همکاران ( )2016نشان دادند ،در افراد مبتال به درد مزمن ،خوردن هیجانی و حساسیت
اضطرابی باالتر از افراد بدون درد است .حساسیت اضطرابی و فاجعهانگاری بهطور معناداری رابطۀ درد مزمن و
رفتارهای خوردن هیجانی را میانجیگری میکنند .همچنین براساس رویکردهای شناختی اضطراب،
ارزیابیهای منفی و فاجعهانگارانه از احساسهای جسمانی ،راهانداز اضطراب و حساسیت اضطرابی است .روابط
میان احساسهای بدنی ،ارزیابیهای منفی و اضطراب ،فرد را در حالت گوشبهزنگی نگاه میدارد .بدینترتیب،
حساسیت اضطرابی سبب سوگیری در بازیابی و پردازش اطالعات مربوط به محرکهای فراخوان اضطراب
میشود (باردین و دنیل)2018 ،؛ بنابراین میتوان براساس رویکرد شناختی و با توجه به فرضیۀ ظرفیت محدود،
رابطۀ حساسیت اضطرابی و خوردن هیجانی را چنین تبیین کرد :هیجانهای منفی با صرف منابع خودتنظیمی
با هدف تنظیم هیجانها ،موجب فرسایش ظرفیت خودتنظیمی اثربخش ،اختالل در پیگیری اهداف درازمدت
و تمرکز بر اهداف کوتاهمدت میشوند و از این طریق بر رفتارهای خوردن اثر میگذارند .این تبیینها با
یافتههای کافمن و همکاران ( )2019همراستا است که دریافتند درد میتواند بر حساسیت اضطرابی تأثیر بگذارد
و تفسیرهای فاجعهانگارانه از احساسهای جسمانی را افزایش دهد .این فرایند ممکن است به گوشبهزنگی
باال در برابر احساسها منجر شود و گرایش به خوردن را برای مقابله با چنین پریشانیهایی فزونی بخشد.
یافتهها همسو با نتایج پژوهش جنک و همکاران ( )2016نشان داد ترس مرتبط با درد بر خوردن هیجانی
اثر میگذارد و میتواند رابطۀ فاجعهانگاری درد با خوردن هیجانی را میانجیگری کند .میتوان همسو با مدل
ترس-اجتناب (والین و لینتون ،)2012 ،رابطۀ ترس مرتبط با درد با خوردن هیجانی را اینگونه تبیین کرد:
تجربۀ درد و ادراک تهدیدآمیز از آن به ترس مرتبط با درد منجر میشود .ترس از درد بهنوبۀ خود بر روش
پاسخگویی افراد به اطالعات (مانند سوگیری توجهی 7یا مقابلۀ اجتنابی )8میتواند سبب تشدید واکنش به عالئم
1. Pine, J.
2. theory of emotional eating
3. Bruch, H.
4. affect regulation model
5. Polivy, J., & Herman, C. P.
6. binge eating
7. attentional bias
8. avoidant coping
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موجود میشود و با اختاللی که در عملکرد شناختی و افزایش واکنش روانفیزیولوژیکی ایجاد میکند ،موجب
میشود افراد این عالئم را خطرناکتر ارزیابی کنند (اسکوپ و همکاران .)2020 ،درنتیجه افراد دچار سوگیری
شناختی میشوند و برانگیختگی جسمی و روانی شدیدتری تجربه میکنند و درنهایت برای کاهش این
برانگیختگیها به رفتارهای خوردن ناسازگاری مانند خوردن هیجانی روی میآورند .همانطور که جنک و
همکاران ( )2016نشان دادند ،در افراد مبتال به درد مداوم ،ترس مرتبط با درد ،رفتارهای خوردن هیجانی،
بیرونی و خویشتندار و نیز شاخص تودۀ بدنی بهطور معناداری باالتر از افراد بدون درد بود .این تبیین عالوه بر
مدل ترس-اجتناب با نظریۀ برانگیختگی هیجانی (پاین ،)1985 ،نظریۀ خوردن هیجانی (براچ )1973 ،و مدل
تنظیم عاطفه (پولیوی و هرمان )1993 ،همراستا است (به نقل از لیهر و همکاران.)2015 ،
جمعبندی یافتههای پژوهش حاضر نشان داد فاجعهانگاری درد با میانجیگری حساسیت اضطرابی و ترس
مرتبط با درد نقش مهمی در پیشبینی خوردن هیجانی افراد مبتال به درد ایفا میکند .تعامل بین تجربۀ درد با
هیجانها و شناختهای منفی ناشی از آن بر رفتارهای خوردن تأثیر میگذارد؛ بنابراین بهنظر میرسد برای
پیشگیری و درمان اضافهوزن و چاقی افراد مبتال به درد و نیز حفظ اثرات درمانی ،سازههای شناختی و هیجانی
مرتبط با درد به همراه رفتارهای خوردن باید هدف مداخالت درمانی قرار گیرند.
نتایج پژوهش حاضر معرف نمونۀ زنان و مردان مبتال به درد مزمن مراجعهکننده به کلینیکهای درد و
متخصصان درد و مغز و اعصاب ،و نیز فیزیوتراپیها در استان تهران است؛ بنابراین تعمیم یافتههای پژوهش
حاضر به گروهها و جوامع دیگر باید با احتیاط انجام شود .گردآوری دادهها از طریق خودگزارشی 1میتواند عالوه
بر کاهش روایی دادهها ،تحت تأثیر سوگیری مطلوبیت اجتماعی 2قرار گیرد .پیشنهاد میشود در پژوهشهای
آینده ،دیگر متغیرهای مؤثر بر رفتارهای خوردن افراد دارای درد مزمن بررسی شود و نقش جنسیت در مدلهای
بعدی مورد توجه قرار گیرد .پیشنهاد میشود درمانگران در مداخالت درمانی ،خوردن هیجانی را با استفاده از
روشهایی نظیر آموزش خوردن آگاهانه ،محدودکردن راهاندازها و نشانههای خوردن هیجانی ،بیرونی و مدیریت
کنند.
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