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Abstract
Introduction: The present study was conducted to investigate the effect of patients' ability to comprehend,
express and control emotions in the relationship between cognitive executive functions and patients’ belief in
their abilities regardless of pain called pain self-efficacy.
Methods: This study was a correlational one, in which 115 patients undergoing hemodialysis were selected
through convenience sampling from three dialysis centers in Qom province from 2016 to 2017. The subjects
completed emotion control, pain self-efficacy and cognitive executive functions scales. Data were analyzed by
calculating Pearson correlation coefficient, multiple regression and path analysis.
Results: The results showed that there is a correlation between pain self-efficacy and cognitive executive
functions as a latent variable. There is a direct significant relationship between cognitive executive functions and
emotion control. The total score of emotion control has a meaningful relationship with numerical memory score
and vocabulary range. Emotion control has a direct and significant effect on pain self-efficacy. The direct and
indirect effects of cognitive executive functions on self-efficacy are positive and significant. Pain self-efficacy has
a negative and significant relationship with the total score of emotion control (r = 0.339). The pain self-efficacy
variable has a negative and significant relationship with the subscales of anger and depressed mood (one of the
subscales of emotion control).
Conclusions: The results of this study confirm the importance of emotion control as a mediator variable
between cognitive executive functions and pain self-efficacy. As a result, using cognitive rehabilitation programs
and increased awareness of dialysis patients regarding their emotions can contribute to the development of
positive emotions and higher self-efficacy in these patients.
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مقدمه :پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش توانایی بیماران در فهم ،ابراز و کنترل عواطف در رابطه بین کارکرهای اجرایی
شناختی و باور بیمار به تواناییهایش علیرغم درد تحت عنوان خودکارآمدی درد انجام شد.
روش کار :روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود که در آن  115بیمار تحت درمان با همودیالیز ،به شیوه نمونه گیری در
دسترس ،از سه مرکز درمانی دیالیز استان قم در سال  94-95انتخاب شدند .این افراد مقیاسهای کنترل عواطف ،خودکارآمدی
درد و کارکردهای اجرایی شناختی را تکمیل کردند .داده های به دست آمده با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر
مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :نتایج نشان داد بین خودکارآمدی درد و کارکردهای اجرایی شناختی به عنوان یک متغیر مکنون رابطه همبستگی
وجود دارد .اثر کارکردهای اجرایی شناختی بر کنترل عواطف مستقیم و معنیدار است .نمره کل کنترل عواطف با نمره حافظه
عددی مستقیم و گنجینه لغات رابطه معنیداری دارد .کنترل عواطف بر خودکارآمدی درد اثر مستقیم و معنیدار دارد .اثر
مستقیم و غیرمستقیم کارکردهای اجرایی شناختی بر خودکارآمدی درد مثبت و معنیدار است .خودکارآمدی درد با نمره کل
کنترل عواطف رابطه منفی و معنیدار دارد ( .)r = 0/391متغیر خودکارآمدی درد با زیرمقیاس های خشم و خلق افسرده (از زیر
مقیاسهای کنترل عواطف) رابطه منفی و معنیداری دارد.
نتیجه گیری :نتایج این مطالعه اهمیت کنترل عواطف به عنوان متغیر واسطهای میان کارکردهای اجرایی شناختی و
خودکارآمدی درد را مورد تأیید قرار میدهد .بنابراین بکارگیری برنامههای توان بخشی شناختی و افزایش آگاهی بیماران دیالیزی
از عواطف خود میتواند در رشد عواطف مثبت و خودکارآمدی باالتر در این بیماران مؤثر واقع شود.
واژگان کلیدی :کارکردهای مغز ،کنترل عواطف ،خودکارآمدی درد ،نارسایی مزمن کلیه
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
عمدهای از کنترل بیماری و سالمت دربرگیرنده ابعاد و شاخصهای
ذهنی است که این شاخصها برخاسته از مغز میباشد و با کارکردهای
اجرایی شناختی در ارتباط است .مغز دو نوع کارکرد شناختی دارد .یکی
کارکردهای مبتنی بر قانون که تفکر و عملکرد فرد را تنظیم و کنترل
میکند و تحت عنوان کارکردهای اجرایی شناخته میشود و دیگری
کارکردهای غیر قانونمندکه مبتنی بر هیجانات ،امیال ،شناخت
اجتماعی و عوامل تأثیر گذار موقعیتی است [ .]4حافظه کاری ،به عنوان
هسته عملکردهای شناختی ،بسیاری از عملکردها را هدایت میکند.

بیماریهای کلیوی از جمله بیماری هایی هستند که نه تنها سالمت
جسمی بلکه ابعاد دیگر سالمت عمومی را نیز به مخاطره میاندازند.
نارسایی کلیوی به آن دسته از اختالالت اطالق میگردد که موجب
آسیب موقتی یا دائمی کلیهها میشود و سیری پیشرونده و برگشت
ناپذیر دارند [ .]1بیماران دیالیزی با مشکالت فراوانی اعم از جسمانی و
روانی روبه رو هستند؛ مبتنی بر پژوهشهای انجام شده سوء عملکرد
اجرایی شناختی ،اختالالت عاطفی ،نقص شناختی ،اضطراب و افسردگی
یکی از نشانههای معمول در مبتالیان به این بیماری است [ .]3 ,2بخش
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بیماری به سایر بخشهای زندگی فرد مبتال میشود .علیرغم اثراتی که
دیالیز بر هریک از سه مؤلفه کارکردهای اجرایی شناختی ،کنترل
عواطف و خودکارآمدی درد دارد ،پژوهش حاضر با هدف فهم روابط این
مؤلفهها در جهت بهبود و ارتقای نقصانهای شناختی ،توانایی مقابله با
درد و سالمت روانی بیماران کلیوی مزمن انجام شد.

عملکرد حافظهکاری نگهداری بر خط اطالعات است بطوری که برای
فعالیت های عالی شناختی مانند یادگیری ،درک ،برنامهریزی ،استدالل
و تصمیمگیری مورد استفاده قرار میگیرد .حافظهکاری ،شامل دو زیر
سیستم است؛ یکی زیر سیستم بینایی -فضایی و دیگری زیر سیستم
آوایی .این دو زیر سیستم ،بوسیله یک سازماندهنده مرکزی هدایت
میشوند که مراکز اجرایی نامیده میشوند و محل آن شکنج
پیشپیشانی مغز است [ .]5تعریف کارکردهای اجرایی را میتوان
توانایی انعطافپذیری شناختی و توانایی مدیریت مؤلفههای مداخلهگر
در رفتارهای هدفگرا و پیشبینی پیامدهای ناشی از یک عملکرد
دانست [ ]4سوء عملکرد شناختی از نشانههای معمول در بیماران مبتال
به نارسایی مزمن کلیه است ( .)2در بیماران بزرگسال تحت همودیالیز،
ضعف با بدتر شدن عملکرد شناختی ،بویژه عملکرد شناختی عمومی
ارتباط دارد [.]6
از دیگر عوارض دیالیز اثرگذاری بر عواطف و هیجانات بیماران است.
دیالیز در بروز اضطراب مؤثر است [ .]7همچنین نقص شناختی،
اضطراب و افسردگی از مشکالت مهم برای بیماران مبتال به نارسایی
مزمن کلیه است .عالوه بر اثرگذاری دیالیز بر عواطف ،آنچه حائز اهمیت
است توانایی کنترل عواطف و هیجانات توسط بیماران است .طبق
تعریف گراس ( )Grossکنترل عواطف عبارت است از اینکه فرد بیاموزد
چگونه عواطف خود را در موقعیتهای گوناگون تشخیص دهد و آن را
ابراز و کنترل نماید .این مهارتها اثرات گوناگونی در ابعاد مختلف
زندگی افراد از جمله روابط بین فردی ،بهداشت روانی و سالمت فیزیکی
و جسمی دارد .درد در حین و پس از دیالیز از دیگر عوارض عمده این
بیماری مزمن است .منظور از درد تجربه حسی یا هیجانی از ناراحتی
است که مرتبط با آسیب واقعی یا بالقوه است .درد شامل دو بعد حسی
و عاطفی است .بعد حسی درد نشاندهنده شدت درد و بعد عاطفی
بیانگر میزان ناخشنودی فرد از تجربه درد است .درد تحت تأثیر عوامل
متعدد روانی -اجتماعی قرار دارد .با وجود اینکه فرض میشود آستانه
تحمل درد در فرد نسبتاً ثابت است اما تحمل درد تا حد زیادی تحت
تأثیر عوامل روانشناختی و فیزیولوژیکی قرار میگیرد [ .]8از طرف
دیگر پیشینه پژوهش موجود در حوزه درد مزمن بر خودکارآمدی ( Self
 )efficacyو فاجعهآفرینی به عنوان دو متغیر شناختی مهم تاکید
میکند [ .]9مفهوم خودکارآمدی طبق نظریه شناختی اجتماعی بندورا
( )Banduraعبارت است از احساسهای شایستگی ،کفایت و قابلیت
کنار آمدن با زندگی .همچنین بندورا ،خودکارآمدی را بر میزان ادراک
ما از درجه کنترلی که بر زندگیمان داریم تعریف میکند [ .]10براین
اساس خودکارآمدی درد به معنای میزان اطمینان فرد در مورد
تواناییهایش برای حفظ عملکرد خویش علیرغم وجود درد است [.]11
درد پدیدهای زیستی ،روانی و اجتماعی است که اگر علیرغم درمانهای
انجام شده بیش از  8ماه همچنان ادامه داشته باشد ،آن را مزمن
مینامند .در جمعیت بیماران درد مزمن ،باورهای خودکارآمدی با
سطوح کارکرد [ ،]12ناتوانی جسمی و افسردگی [ ]13مرتبط شناخته
شده اند .باید دقت نمود که درد مزمن فراتر از یک عالمت جسمانی
است .هم چنین استمرار این درد باعث به وجود آمدن مشکالت گسترده
و رنجآوری از قبیل تضعیف روحیه ،اختالالت عاطفی ،اندیشناکی مداوم
به درد ،محدودیت فعالیت های اجتماعی و فردی ،افزایش استفاده از
داروها ،مراجعات مکرر به بخشهای بهداشت و درمان و گسترش نقش

روش کار
پژوهش حاضر با استفاده از روش همبستگی انجام شد .جامعه آماری
در این پژوهش شامل کلیه بیماران دارای مشکل کلیوی مزمن دیالیزی
که در طی سال  94-95در بیمارستان کامکار ،ولیعصر و گلپایگانی
استان قم ،دیالیز دریافت کردهاند ،است .در این پژوهش از روش
نمونهگیری در دسترس استفاده شد .برپایه پیشنهاد جیمز استیونس
( )James Stevensدر نظر گرفتن  15مورد برای هر متغیر پیشبین
در تحلیل رگرسیون چندگانه با روش معمولی کمترین مجذورات
استاندارد یک قاعده مناسب به شمار میآید .بنتلر و چو ( Bentler
 )and Chouیادآوری میکنند پژوهشگران میتوانند برای هر برآورد
پارامتر ،حجم گروه نمونه را تا  5مورد کاهش دهند .از آنجایی که ریشه
تحلیل مسیر در تحلیلهای رگرسیونی است ،هومن معتقد است برای
تعیین اندازه نمونه در تحقیقات همبستگی (از جمله معادالت ساختاری
و تحلیل مسیر) نیز میتوان از قاعده مذکور استفاده کرد) [.]14
بنابراین حجم نمونه در این مطالعه بین  100-150نفر بود؛ که در
پژوهش حاضر تعداد آزمودنیهای شرکتکننده  115نفر بودند .افراد
واجد شرایط ورود به این مطالعه ،بیماران همودیالیزی ثابت
مراجعهکننده به بیمارستانهای فوقالذکر بودند که بیماری آنها توسط
پزشک متخصص تأیید شده بود و  6ماه از شروع دیالیز شدن آنها
گذشته و دارای سن باالتر از  18سال بودند .در آغاز مطالعه تمامی
آزمودنیها رضایت خود را مبنی بر شرکت در پژوهش اعالم کردند و به
آنها گفته شد هر زمان که بخواهند میتوانند از شرکت در پژوهش
صرف نظر کنند و اطمینان داده شد که اطالعات گردآوری شده،
محرمانه تلقی شده و نتایج برای هر شخص محفوظ خواهد ماند و
پرسشنامه ها دارای کد و بدون نام هستند .به عالوه در تجزیه ،تحلیل و
ارائه دادهها امانتداری و صداقت الزم رعایت گردیده است .ابزار
جمعآوری اطالعات در این پژوهش 3 ،آزمون فراخنای ارقام وکسلر،
آزمون گنجینه لغات وکسلر و آزمون اشکال هندسی پیچیده آندرهری
جهت ارزیابی کارکردهای اجرایی شناختی و  2پرسشنامه خودکارآمدی
درد و کنترل عواطف بوده است ،که عبارتند از:
الف) (آزمون فراخنای ارقام وکسلر مستقیم و معکوس):آزمون فراخنای
ارقام یک آزمون حافظه کوتاهمدت و توجه به شمار میرود .این آزمون
در دو بخش اجرا میشود .در هر بخش  7رشته عددی به فرد ارائه
میشود؛ در بخش اول ،رشتهای از اعداد از  3تا  9رقم ارائه میشود و از
آزمودنی خواسته میشود آنها را از حفظ بازگو کند .در بخش دوم این
آزمون ،رشتهای از اعداد از  2تا  8رقم گفته میشود و آزمودنی باید آنها
را بطور معکوس بازگو کند .نمره آزمودنی برابر تعداد رشتههایی است
که فرد توانسته حداقل در یکی از لیستها تکرار کند .آزمون زمانی
متوقف میشود که آزمودنی نتواند رشته اعداد را در هیچ یک از لیستها
تکرار کند .در این مرحله دچار مشکل میشوند ،زیرا نمیتوانند ردّ یاد
(حافظه) را به اندازه کافی در ذهن خود نگه دارند .افراد پذیرا ،نافعال و
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دوم ،با توجه به کمیت و کیفیت ترسیم مرحله اول ،سطح کارکرد
حافظه دیداری او را نشان میدهد .پناهی ضریب روایی مالکی کارت A
را برابر  0/5و ضریب اعتبار را  0 /62گزارش کرده است که هر دو ضریب
از نظر آماری در سطح  /01معنادار است [.]16
د) پرسشنامه خودکارآمدی درد ( :)PSEQیک پرسشنامه  10سوالی،
بر اساس نظریه بندورا در مورد خودکارآمدی است که ارزیابی بیمار از
تواناییاش در انجام فعالیتهای گوناگون علیرغم وجود درد را میسنجد.
سؤاالت این پرسشنامه در مقیاس لیکرت  0تا  6درجه بندی میشود و
دامنه نمرات آن از  0تا  60خواهد بود .برای بررسی اعتبار پرسشنامه
اصغری مقدم و همکاران ( )1391ضرایب بازآزمایی پرسشنامه را در یک
نمونه  20نفری از بیماران درد مزمن ،با فاصله زمانی  9روز با استفاده
از همبستگی میانطبقهای برابر با  0/83بدست آمد .ضرایب اعتبار
آزمون را با استفاده از روشهای آلفای کرونباخ ،روش تصنیف و روش
بازآزمایی به ترتیب  0/78 ،0/81و  0/77به دست آوردند که بیانگر
پایایی مطلوب و رضایتبخش آزمون است [ .]17جوالییها در پژوهش
خود آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  0/92به دست آورد [.]18
ه) پرسشنامه کنترل عواطف :این مقیاس توسط ویلیامز و کاملس
( )1997ساخته شده است و ابزاری برای سنجش میزان کنترل افراد بر
عواطف خود است .این مقیاس دارای  4زیر مقیاس فرعی با عنوان خشم،
خلق افسرده ،اضطراب و عاطفه مثبت است .مقیاس به صورت
خودسنجی است و پاسخ های عبارات در مقیاس هفت درجهای از «به
شدت مخالف»  1تا «به شدت موافق»  7تنظیم شده است .مقیاس
هفت درجهای از " به شدت مخالف"  1تا " به شدت موافق"  7تنظیم
شده است .شمارههای زیر مقیاسها به شرح زیر میباشد .پاسخ عبارات
 31-30-27-22-21-18-17-16-12-9-4و  38بر عکس نمرهگذاری
میشود به این شکل که به پاسخ به شدت مخالف نمره  7و به پاسخ به
شدت موافق نمره  1داده میشود .خشم،39-34-30-28-16-11-8 :
خلق افسرده ،37-29-27-25-19-13-4 :اضطراب-17-15-9-7 :
 ،40-38-35-33-26-24-21-20عاطفه مثبت-18-14-12-10-6 :
 .42 -41-36-32-31-23-22اعتبار درونی و بازآزمایی آزمون به
ترتیب برای نمره کلی مقیاس  0/94و  ،0/87خرده مقیاس خشم 0/72
و  ،0/73خرده مقیاس خلق افسرده  0/91و  ،0/76خرده مقیاس
اضطراب  0/89و  0/77و برای خرده مقیاس عاطفه مثبت  0/84و 0/68
به دست آمد و روایی افتراقی و همگرای آن مورد تأیید قرار گرفت []17
در پژوهش طهماسبیان و همکاران ( )1393نتایج همسانی درونی
پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ نشان میدهد مقیاس کنترل
عواطف از همسانی درونی معتبری برخوردار است ،همبستگی آزمون در
بین خرده مقیاسهای آزمون و بین سؤاالت پرسشنامه در سطح
اطمینان  0/01معنادار است [.]19

بدون اضطراب در این آزمون بهترین نمره را میگیرند .افزایش اضطراب
و یا تنش موجب کاهش عملکرد میشود و آزمون فراخنای ارقام
بیشترین آسیبپذیری را نسبت به اضطراب دارد .نمره باال در این آزمون
بیانگر حافظه کوتاهمدت شنیداری خوب ،توجه عالی و تأثیرپذیری کم
در مقابل اضطراب و فشار روانی است؛ همچنین نمره پایین نشانه فقدان
توانایی تمرکز است که ممکن است نتیجه اضطراب و یا فرآیندهای تفکر
غیرمعمول باشد .ضریب پایایی برای خرده مقیاس فراخنای ارقام وکسلر
با فاصله زمانی یک تا هفت هفته برابر با  0/83به دست آمده است
[.]15
ب) (آزمون گنجینه لغات وکسلر :از آزمونهای بسیار مفید برای ارزیابی
عملکردهای اجرایی و زبان میباشد .عالوه بر این برای ارزیابی حافظه
معنایی مورد استفاده قرار میگیرد .این آزمون شامل  35کارت لغت
است .هر یک از کارتها در مقابل آزمودنی گذاشته میشود و از او
خواسته میشود ،معنای کلمه مورد نظر را بیان کند .در رابطه با
آزمودنیهایی که توانایی کالمی ضعیفی دارند ،پرسش با ماده یک شروع
میشود و در مورد سایر آزمودنیها با ماده  4شروع میشود .اگر آزمودنی
در مادههای  4تا  8موفق باشد ،نمره کامل مادههای  1تا  3را میگیرد؛
اما اگر آزمودنی در یکی از مادههای  4تا  8ناموفق بود ،قبل از ادامه
آزمون ،نخست مادههای  1تا  3پرسیده میشود .آزمون بعد از  5پاسخ
نادرست متوالی متوقف میشود .شیوه نمرهگذاری این آزمون بدین
شکل است که به پاسخهای آزمودنی برای هر یک از کلمات نمرهای
برابر  1 ،2و یا صفر داده میشود .حاصل جمع این نمرات ،نمره کل
آزمون را تشکیل میدهد .گنجینه لغات پایاترین خرده آزمون کالمی
است (اعتبار بازآزمایی  WAIS-Rبرابر  )%96و در مقابل آسیب عصبی
و اختالل روانی به شدت مقاوم است ،ضرایب پایایی محاسبه شده برای
مقیاسهای کالمی باالتر از مقیاسهای عملی بوده است [.]15
برای محاسبه روایی مقیاس تجدید نظر شده وکسلر ،آن را با مقیاس
سال  1995همبسته کردند ،چنانچه انتظار میرفت ،همبستگیهای دو
آزمون کامالً باال بود .بنابر گزارش ستلر ( ،)1998میانه همبستگی بین
مقیاسهای کلی  ،0/94هوش بهر کالمی  0/94و هوش بهر عملی 0/86
بود [.]15
ج) (آزمون آندره ری) اشکال هندسی پیچیده ( :آزمون تصاویر پیچیده
را آندرهری در سؤال  1942توسط پروفسور آندرهری به منظور سنجش
نوع عملکرد ادراکی و حافظه دیداری مراجعهکنندگان به درمانگاه
روانشناسی و روانپزشکی ابداع کرد .آزمون متشکل از دو کارت  Aو B
است که هر کارت به منظور مجزا و متناسب با موقعیت انتخاب شده و
اجرا میگردد .در این پژوهش از کارت  Aاستفاده شد این کارت متشکل
از  18جز ادراکی است که برای افراد  7سال به باال کاربرد دارد .اجرای
آزمون در دو نوبت انجام میشود .در نوبت اول کارت  Aدر جهت مناسب
جلوی آزمودنی گذاشته میشود و از او خواسته میشود مشابه آن را
روی یک کاغذ سفید بیخط رسم کند .در نوبت دوم ،در حالیکه کارت
از جلوی آزمودنی برداشته شده و  3دقیقه نیز گذشته است ،از او
خواسته می شود این بار بطور حفظی تصویر مشاهده شده قبلی را با
دقت ترسیم کند .زمان توسط آزمونگر در هر دو نوبت ثبت میشود.
قضاوت درباره آزمودنی با توجه به مقایسه کارکردهای او در هر دو
مرحله ترسیم انجام میشود .معمو ًال مرحله اول ترسیم به حساب توان
رشد ترسیمی و ساختیابی ادراکی آزمودنی گذاشته میشود و مرحله

یافتهها
در این پژوهش  29/5درصد پاسخگویان زن و  70/5درصد مرد بودهاند.
بیشترین فراوانی مربوط به آزمودنیهایی است که دارای تحصیالت
دیپلم و ابتدایی بودهاند .این دو گروه به ترتیب 35/1 ،و  31/5درصد از
کل آزمودنیها را به خود اختصاص دادهاند .در مرتبه بعد ،آزمودنیهایی
قرار دارند که دارای تحصیالت راهنمایی هستند این آزمودنیها 18/9
درصد از نمونه آزمودنیها را تشکیل دادهاند .اکثریت قاطع آزمودنیها
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درصد از کل نمونه را به خود اختصاص دادهاند .در مرتبه بعد
آزمودنیهای با سن بین  40تا  44درصد از کل نمونه را تشکیل دادهاند.
آزمودنیهایی که کمتر از  30سال داشته یا بین  30تا  34سال
داشتهاند ،به ترتیب 14 ،و  14/9درصد درصد از کل آزمودنیها را
تشکیل دادهاند.

( 78/9درصد) متأهل بودهاند 16/7 .درصد آزمودنیها نیز مجرد بودهاند.
 1/8درصد ( 2نفر) نیز اعالم کردهاند که بر اثر فوت ،همسر خود را از
دست دادهاند 2/6 .درصد نیز از اعالم وضعیت تأهل خود امتناع کردهاند.
سن آزمودنیها بین  18تا  83سال بوده است .میانگین سنی 42/81
سال با انحراف معیار  11/93سال است .بیشترین فراوانی مربوط به
آزمودنیهایی است که سن آنها بین  50تا  54سال است این افراد 19/3
جدول  :1آمارههای توصیفی مرتبط با متغییرهای پژوهش ()N = 114
کمینه

زیرمقیاس

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

حافظه عددی
مستقیم
معکوس
کل

0/0
0/2
0/4

0/12
0/10
0/21

5/3
4/3
9/6

0/2
1/5
3/1

0/64
0/94
1/06

0/97
1/13
1/95

گنجینه لغات

0/10

0/54

0/31

10/4

0/29

0/75-

نمره کپی
نمره زمان کپی
نمره حفظ
نمره زمان حفظ

0/13
0/8
0/7
0/10

0/36
0/100
0/33
0/100

32/3
19/3
18/9
42/9

4/2
17/5
6/2
31/1

-1/78
1/24
0/29
0/45

1/28
1/14
0/611/11-

خودکارآمدی درد

0/10

0/59

40/6

11/6

0/61-

0/06-

0/14
0/7
0/15
0/18
0/68

0/45
0/41
0/63
0/59
0/185

28/2
25/6
41/9
39/2
134/9

5/9
6/7
8/9
8/5
23/5

0/17
0/370/410/560/50-

0/16
0/38
0/49
0/17
0/27

گنجینه لغات
آزمون اندرهری

خودکارآمدی درد
کنترل عواطف
خشم
خلق افسرده
اضطراب
عاطفه مثبت
نمره کل کنترل عواطف

تصویر  2است .بررسی روابط نشان میدهد که رابطه بین سه متغیر
تحقیق معنی دار است.

برای بررسی و آزمون این فرضیه که کنترل عواطف در رابطه بین
کارکردهای اجرایی شناختی و خودکارآمدی درد نقش واسطهای دارد،
از تحلیل مسیر استفاده شده است .نمودار مسیر به صورت تصویر  1و

تصویر  :1نمودار مسیر کارکردهای اجرایی شناختی به خودکارآمدی درد با نقش واسطهای کنترل عواطف در حالت مقادیر استاندارد
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تصویر  :2نمودار مسیر کارکردهای اجرایی شناختی به خوکارآمدی درد با نقش واسطهای کنترل عواطف در حالت اعداد معنی داری

است .کارکردهای اجرایی شناختی 8 ،درصد واریانس کنترل عواطف را
تبیین می کند .کنترل عواطف بر خودکارآمدی درد تنها اثر مستقیم
دارد که این اثر منفی و معنیدار است .اثر مستقیم و غیرمستقیم
کارکردهای اجرایی شناختی بر خودکارآمدی درد مثبت و معنیدار
است .همچنین  16درصد واریانس خودکارآمدی درد توسط کارکردهای
شناختی اجرایی مغز و کنترل عواطف تبیین می شود.

در نمودارهای فوق :CFB :کارکردهای اجرایی شناخت :ACS .کنترل
عواطف :PSE .خودکارآمدی درد .محاسبه شاخصهای مناسبت مدل
نشان می دهد که مدل بدست آمده از تحلیل ،از برازش نسبتاً خوبی
برخوردار است.
تأثیر مستقیم و غیرمستقیم مؤلفه های موجود در مدل:
همانگونه که در جدول  3مشاهده می شود کارکردهای اجرایی شناختی
بر کنترل عواطف تنها اثر مستقیم دارد که این اثر نیز منفی و معنیدار
جدول  :2شاخصهای برازش مدل
شاخص مناسبت مدل

ارزشهای مورد انتظار

ارزشهای محاسبه شده مدل

وضعیت مدل

 0/9و بیشتر
 0/9و بیشتر
 0/9و بیشتر
کمتر از 0/1

0/8
0/85
0/8
0/087

قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول

کوچکتر از 3

1/76

مطلوب

AGFI
IFI
CFI
RMSEA
𝟐𝒙
𝒇𝒅
جدول  :3مسیرهای آزمون شده در الگوی تحلیل مسیر
مسیرهای آزمون شده

اثر مستقیم

اثر کل

اثر غیرمستقیم

ضریب استاندارد

T

ضریب استاندارد

t

0/36

2/94

0/1

2/74

0/46

-0/30

-2/31

-

-

-0/30

R2

ضریب استاندارد

T
2/40
-2/31

0/16

خودکارآمدی درد از
کارکردهای اجرایی شناختی
کنترل عواطف

0/08

کنترل عواطف از
کارکردهای اجرایی شناختی

-0/27

-

-2/31

-

-0/27

-2/31

بحث
اجرایی شناختی ،اختالالت عاطفی ،نقص شناختی ،اضطراب و افسردگی
یکی از نشانههای معمول در مبتالیان به این بیماری است [ .]3 ,2آدامز

بیماران دیالیزی با مشکالت فراوانی اعم از جسمانی و روانی روبه رو
هستند؛ مبتنی بر پژوهشهای انجام شده [ ]22-20 ,6 ,2سوء عملکرد
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دارند .عالوه بر این ،اثرات غیرمستقیم قابل توجهی در استفاده از
راهبردها و عملکرد اجرایی در پایبندی از طریق خودکارآمدی وجود
دارد .سطوح باالتر عملکرد اجرایی و استفاده از راهبردهای
خودتنظیمیدر ابتدای برنامه ورزشی ،توانمندیهای ورزشی را افزایش
میدهند که آن نیز منجر به تعهد بیشتر میشود [ .]26بشارت،
اعتمادینیا و فراهانی ( )2013در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند
که در افراد دچار افسردگی کلینیکی رابطه مثبتی میان خشم،
افسردگی ،تنظیم عواطف و نشخوار خشم وجود دارد .تحلیل مسیر نشان
داد که تنظیم عواطف و نشخوار خشم نقش واسطهای در رابطه میان
خشم و افسردگی اساسی داشتند .خشم با افسردگی از طریق تنظیم
عواطف و نشخوار خشم ارتباط دارد [.]27
با توجه به پژوهشهای انجام شده دراین حوزه ،نقص در کارکردهای
اجرایی شناختی از عوارض نسبت ًا محرز فرآیند دیالیز است .نقص در این
کارکردها به نوبه خود میتواند بر سایر کارکردهای روانی و جسمانی
بیمار اثر بگذارد .بدین ترتیب این کارکردها میتوانند ادراک بیمار از
درد و توانایی مقابله با آن را تحت تأثیر قرار دهند و موجب کاهش
توانایی فرد در مقابله با درد گردند .با فرض متأثر شدن حاالت روانی
بیمار از افت کارکردهای شناختی ،خودکارآمدی فرد ) که به معنای
پنداشت بیمار راجع به توانایی خود در مقابله با بیماری است) در رابطه
با درد به شدت افت میکند .این در حالی است که اگر بیماران از توان
باالیی در کنترل عواطف برخوردار باشد میتواند اثرات افت کارکردها را
برخودکارآمدی خنثی کند ،و حتی موجب بهبود تفکر خود راجع به
تواناییشان در تحمل و مقابله با درد شود.

همکاران ( ،)2015اشنایدر و همکاران ( ،)2015دانگ و همکاران
( )2015به اتفاق بیان میدارند که سوء عملکرد شناختی یکی از
نشانه های معمول در بیماران مبتال به بیماری مزمن کلیه است و در
بیماران همودیالیزی بزرگسال ،ضعف با بدتر شدن عملکرد شناختی،
بویژه عملکرد شناختی عمومی ارتباط داشته است [ .]20 ,6 ,2همچنین
اربابی ،نویدیان و کیخایی ( )1385و آکوچکیان ،ابراهیمی و سموعی
( )1380دریافتند که بیماران دیالیزی سطح بهداشت روان پایینتری
داشتند و ویژگی های افسردگی و غمگینی ،اشتغال ذهنی با بیماری،
اضطراب ،عالئم وسواس ،اجبار ،اختالل در فرآیند تفکر و تمایل به
تنهایی و گوشهگیری و احساسات عجیب در بیماران دیالیزی بیشتر
دیده شده است [ . ]23 ,21با توجه به آثار فرآیند دیالیز بر شناخت و
عواطف و درد ناشی از این فرآیند پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش
واسطهای کنترل عواطف در رابطه بین کارکردهای اجرایی شناختی و
خودکارآمدی درد انجام شد .نتایج حاصل از تحلیل مسیر در رابطه بین
سه متغیر کارکردهای اجرایی شناختی ،خودکارآمدی درد و کنترل
عواطف (به عنوان متغیر واسطهای(نشان داد که رابطه بین سه متغیر
تحقیق معنادار است و مدل بدست آمده از تحلیل از برازش نسبتاً خوبی
برخوردار است .معنادار بودن رابطه بین این سه متغیر بیانگر این امر
است که بین کارکردهای اجرایی شناختی و خودکارآمدی درد
همبستگی وجود دارد که این ارتباط میتواند تحت تأثیر کنترل عواطف
قرار گیرد .بدین ترتیب که کارکردهای اجرایی شناختی بر کنترل
عواطف اثر مستقیم و معنادار و بر خودکارآمدی درد اثر مستقیم و غیر
مستقیم دارد و کنترل عواطف در عین تأثر از کارکردهای اجرای
شناختی ،اثر مستقیم بر خودکارآمدی درد در بیماران دارد .این یافتهها
بدین معناست که نقص در کارکردهای اجرایی شناختی که از عوارض
محرز فرآیند دیالیز است ،میتواند بر توانایی بیماران در تشخیص ،ابراز
و کنترل عواطف اثر گذار باشد و آن به نوبه خود بر اطمینان و باور فرد
نسبت به تواناییهایش علیرغم درد ناشی از دیالیز اثر بگذارد.
این نتایج همخوان با نتایج تحقیقات پیشین [ ]27-24مبنی بر نقش
واسطهای کنترل عواطف است .آراندا ( )Arandaو همکارانش ()2011
در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شرکت کنندگان دارای هوش
هیجانی باالتر ،درد را با شدت کمتر درجه بندی کرده و آن را کمتر
ناخوشایند دانستند .هوش هیجانی یکی از عناصر مهم پردازش اطالعات
عاطفی طی تجربه درد واقعی است زیرا سطح اثر عواطف منفی تولیدی
توسط فعالیت آزمایشی را کاهش میدهد [ .]24در نتیجه نه تنها کنترل
عواطف بلکه هوش هیجانی نیز در ادراک درد و در مرحله بعد در
خودکارآمدی درد اثردارد .همچنین نتایج پژوهش پاورز ( )Powersو
همکاران ( )2014حاکی از این است که اختالل استرس پس از سانحه
( )PTSDمی تواند به عنوان مسیری میان قرار گرفتن در معرض سو
استفادههای دوران کودکی و ایجاد شرایط مرتبط با درد در بزرگسالی
باشد و اختالل در تنظیم عواطف یکی از عوامل مهم در درک ارتباط
 PTSDبا نقص عملکردی خاص مرتبط با درد است [ ،]25و این
مطالعه نیز به نوعی موید اهمیت نقش واسطهای کنترل عواطف در
ادراک درد میباشد.
نتایج پژوهش مک اولی ( )McAuleyو همکاران ( )2011حاکی از
این است که دو متغییر عملکرد اجرایی و استفاده از راهبردهای تنظیم
عواطف بر خودکارآمدی و اثربخشی در تعهد اثرات مستقیم قابل توجهی

نتیجهگیری
بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که عملکرد شناختی مطلوب یک
عامل حیاتی برای ارتقای سالمت روانی و جسمانی انسان است ،فلذا
بکار گیری برنامههای توانبخشی شناختی بهاین گروه از بیماران میتواند
در بهبود و ارتقای کیفیت زندگی ایشان مؤثر واقع شود .همچنین فراهم
کردن زمینهای برای افزایش آگاهی بیماران دیالیزی از عواطف خود و
آنچه در اثر بیماری بر آنها عارض میشود در بستری مملو از حمایت
خانوادگی و اجتماعی میتواند ،ایجاد و رشد بیشتر عواطف مثبت و
خودکارآمدی باالتر را منجر شود .از محدودیتهایاین پژوهش میتوان
به این موارد اشاره کرد :این مطالعه بر روی یک نمونه از افراد بیمار در
دسترس مبتال به بیماری کلیوی مزمن مرحله انتهایی انجام گرفته
است ،که بیشتر از طبقات اقتصادی متوسط رو به پایین بودند فلذا
تعمیم نتایج آن به سایر بیماران دیالیزی باید با دقت صورت گیرد.
آزمونهای به کار برده شده دراین پژوهش خصوصاً آزمونهای مربوط
به کارکردهای اجرایی شناختی از جمله آزمونهای بسیار زمان بر بودند
که در بسیاری از اوقات ادامه روند آزمونگیری را برای بیماران دشوار
میساخت .عوارض فرآیند دیالیز حین آزمونگیری نظیر افت فشار
خون ،سردرد ،ضعف ،بی حوصلگی ،توقف مکرر دستگاه دیالیز و ناآرام
بودن فضای موجود در بخش دیالیز از عوامل غیر قابل کنترل و مؤثر در
کاهش دقت آزمودنی در انجام تکالیف بودند .باال بودن سن و ناتوانی در
پاسخگویی ،بیسواد بودن ،داشتن سوابق سکتهء مغزی (که موجب بی
حرکت ماندن قسمتی از بدن میشود) از جمله محدودیتها برای
آزمونگیری بود .همچنین پیشنهاد میشود پژوهش حاضر بر روی دیگر
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 از طبقات متفاوت انجام گیرد تا،بیماران دیالیزی بصورت گسترده
.تعمیم پذیری یافتههای پژوهش در پژوهشهای دیگر نیز تأیید گردد
در انجام پژوهش از آزمونهایی استفاده شود که مادههای کمتری دارد
 به خصوص در به کارگیری آزمون.تا در حد توان و حوصله بیماران باشد
واژگان وکسلر و اشکال هندسی پیچیده آندرهری تجدید نظر صورت
 حدالمقدور. عوامل مزاحم در پژوهش به حداقل رسانده شود.گیرد
اجرای آزمون در شرایطی جز فضای بیمارستانی و حین دیالیز باشد تا
.بر پایداری و دقت آزمون و نتایج حاصل از آن افزوده شود
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