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ABSTRACT
Introduction: Patients with epilepsy are markedly at the risk of depression. It is important
to find out the causes of depression in these patients in order to provide comprehensive health
care services. Therefore, this study was done to predict the propensity to the depression based
on dysfunctional attitudes, personality traits, and family communication patterns among
epileptic patients. Materials and Methods: The present research was a descriptivecorrelational study. The population included all patients with epilepsy who referred to the
hospitals and medical clinic of Bandar Abbas during the year 2015 from which 150 patients
were selected using convenience sampling method. Beck depression Inventory, NEO FiveFactor Inventory, Dysfunctional Attitudes Scale, and Family Communication Patterns
Questionnaire were used for data collection. Results: Personality traits of neuroticism,
extraversion, agreeableness, and openness as well as communication pattern of conformity can
explain together %59.2 of depression variance in these patients. However, conscientiousness
personality trait, dysfunctional attitudes, and communication pattern of conversation cannot
predict depression. Conclusion: According to the findings of this study, it can be suggested

Key words:

that training and intervention on improving personality traits and family communication

1. Depression
2. Epilepsy
3. Patients

patterns are effective methods to decreasing depression of patients with epilepsy.
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مقدمه :بيماران مبتال به صرع بهشدت در معرض خطر ابتالء به افسردگي هستند .پيدا كردن عوامل
ايجاد كنندة افسردگي در اين بيماران بهمنظور ارائة خدمات درمانی جامع حائز اهمیت است .از اين رو
اين پژوهش جهت پيشبيني گرايش به افسردگي بر اساس نگرشهاي ناكارآمد ،ویژگیهای شخصیتی و
الگوهای ارتباطی خانواده در ميان بيماران مبتال به صرع انجام شد .مواد و روشها :پژوهش حاضر يك
مطالعة توصيفي -همبستگي بود .جامعة آماري شامل كلية بيماران مبتال به صرع بود كه به بيمارستانها
و كلينيكهاي درماني بندرعباس در سال  1394مراجعه كردند كه  150بيمار با روش نمونهگيري در
دسترس انتخاب شدند .پرسشنامة افسردگی بک ،پرسشنامة پنج عاملی نئو ،پرسشنامة نگرشهای ناکارآمد
و پرسشنامة الگوهای ارتباطی خانواده براي جمعآوري دادهها استفاده شد .يافتهها :ویژگیهای شخصیتی
روانرنجوری ،برونگرایی ،توافقپذیری و تجربهگرایی و همچنين الگوی ارتباطی همنوایی ميتوانند با
هم  %59/2از واريانس افسردگي در اين بيماران را تبيين نمايند .اگرچه ویژگی شخصیتی وظیفهشناسی،
نگرشهای ناکارآمد و الگوی ارتباطی گفتو شنود نميتوانند افسردگي را پيشبيني كنند .نتيجهگيري :با
توجه به يافتههاي اين پژوهش ،ميتوان پيشنهاد داد كه آموزش و مداخله در بهبود ويژگيهاي شخصيتي و
الگوهای ارتباطی خانواده روشهاي مؤثري جهت كاهش افسردگي بيماران مبتال به صرع هستند.
كليد واژهها:

 .1افسردگی
 .2صرع
 .3بيماران
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پیشبینی افسردگی بر اساس نگرشهای ناکارآمد ،ویژگیهای شخصیتی و الگوهای ارتباطی خانواده در
بیماران مبتال به صرع
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اینکــه بیمــاران مبتــا بــه صــرع در مــورد بیمــاری و تجــارب
معمــول زندگــی چــه نگرشــی دارنــد بــر بهزیســتی روانــی و
ســازگاری بــا بیمــاری و همچنیــن همکاریهــای درمانــی
ایــن بیمــاران تأثیــر زیــادی دارد ( .)11یکــی از مدلهــای
رایــج در تبییــن افســردگی ،مــدل شــناختی 4اســت .مــدل
شــناختی بــر ایــن فــرض اســتوار اســت کــه تجــارب اولیــه
باعــث بــه وجــود آمــدن باورهــا و پیشفرضهــای زیربنایــی
منفــی و در نتیجــه موجــب بــروز افســردگی میشــود (.)12
در برخــی مــوارد باورهــا و نگرشهــای ناکارآمــد 5دربــارة
صــرع ،مهارتهــای ســازگاری و توانایــی مقابلــه بــا مشــکالت

ازجملــه عوامــل دیگــری کــه میتوانــد بــر بــروز افســردگی
تأثیرگــذار باشــد ،ویژگیهــای شــخصیتی 6اســت (.)16
شــخصیت بیانگــر آن دســته از ویژگیهــای فــردی اســت کــه
نســبتاً ثابــت هســتند و الگــوی رفتــاری فــرد را نشــان میدهــد
( .)17مــک کــری و کاســتا 7شــخصیت را متشــکل از پنــج
عامــل اصلــی؛ روانرنجــوری ،برونگرایــی ،تجربهپذیــری،
توافقپذیــری و وظیفهشناســی عنــوان کردنــد (.)18
هارکنــس 8و همــکاران در بررســی رابطــة بیــن پنــج عامــل
بــزرگ شــخصیت و افســردگی نشــان دادنــد کــه روانرنجــوری
ارتبــاط مثبــت و توافقپذیــری ارتبــاط منفــی بــا افســردگی
دارنــد ( .)19همچنیــن چیوکوتــا و اســتیل 9و پترســون 10و
همــکاران نشــان دادنــد کــه رابطــة مثبتــی بیــن روانرنجــوری،
تجربهپذیــری و وظیفهشناســی بــا افســردگی و رابطــة منفــی
بیــن برونگرایــی بــا افســردگی وجــود دارد ( .)20، 21در
واقــع هرکــدام از ویژگیهــای شــخصیتی ،در برابــر مســائل و
مشــکالت زندگــی الگوهــای رفتــاری و راهبردهــای مقابل ـهای
غالبــی را بــه کار میگیرنــد .کارآمــد یــا ناکارآمــد بــودن ایــن
الگوهــای رفتــاری و راهبردهــای مقابلــهای میتوانــد منجــر
بــه بهبــود یــا وخیمتــر شــدن افســردگی شــود (.)20
عــاوه بــر نگرشهــای ناکارآمــد و ویژگیهــای شــخصیت،
الگــوی ارتباطــی خانــواده نیــز میتوانــد زمینهســاز
افســردگی شــود ( .)22در واقــع کیفیــت ســامت روان افــراد،
تــا حــدی تحــت تأثیــر محیـط و روابــط اجتماعــی قــرار دارد و
از آنجــا کــه خانــواده اولیــن نظامــی اســت کــه کــودک در آن
چشــم بــاز میکنــد ،در آن آمــوزش میبینــد و از آن تأثیــر
میپذیــرد بیشــترین اثــر را بــر تواناییهــا و رفتارهــای افــراد
میگــذارد .یکــی از مدلهــای مطــرح در خانــواده کــه بــه
تعامــات در خانــواده و نقــش آن در ســازگاری مؤثــر بــا محیط
پرداختــه اســت مــدل الگــوی ارتباطــی 11خانــواده اســت (.)23
مــدل الگوهــای ارتباطــی متشــکل از دو بعــد جهتگیــری
گفــت و شــنود و جهتگیــری همنوایــی اســت .جهتگیــری
گفــتو شــنود اشــاره بــه شــرایطی دارد کــه خانــواده فراهــم
مـیآورد تــا در آن همــة اعضــا آزادانــه و راحــت دربــارة طيــف
ل نظــر بپردازنــد و
وســيعي از موضوعــات بــه بحــث و تبــاد 
جهتگیــری همنوايــي وضعیتــی اســت کــه در آن خانــواده
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صــرع 1یکــی از اختــاالت نورولوژیــک بــا میــزان شــیوع
 3درصــد در جمعیــت عــادی اســت .صــرع ،بــه حمــات
عودکننــده اشــاره دارد و بــه معنــای تخلیــة الکتریکــی
ناگهانــی ،متنــاوب و بیــشاز حــد نورونهــای مغــزی اســت
( .)1بــا وجــود پيشــرفتهاي درمانــي چشــمگیر در کنتــرل
حمــات صــرع ،در  20-30درصــد بيمــاران ،حمــات صــرع
تحــت کنتــرل مطلــوب در نميآيــد و بيمارانــي هــم کــه
بــا دارو کنتــرل ميشــوند از عــوارض ناخواســتة دارويــي و
مشــکالت متعــدد آن رهــا نيســتند .بیمــاران مبتالبــه صــرع
بــا چالشهــای متعــددی همچــون تشــخيص نادرســت نــوع
صــرع و در نتیجــه انتخــاب نامناســب دارو ،عــدم پذيــرش
درمــان دارويــي توســط بيمــار ،بــروز عــوارض ناخواســتة
داروهــا ،ايجــاد مقاومــت دارويــي در بيمــار ،درمــان غيردارويــي
و محدوديتهــاي آن ،حساســيت بــه نــور ،ســن و مشــکالت
صــرع در کــودکان و ســالمندان ،صــرع و حاملگــي ،صــرع و
رانندگــي و مــرگ ناگهانــي در بيمــاران صرعــي روبهرو هســتند
( .)2در واقــع صــرع بهشــدت بــر زندگــی افــراد مبتالبــه آن
تأثیــر میگــذارد و بــا کاهــش ســامت جســمی و روانــی
آنــان موجــب بــروز اختــاالت روانپزشــکی و گاه خودکشــی
میشــود ( .)3، 4شــیوع اختــاالت روانــی در بیمــاران مبتــا
بــه صــرع تــا  50-60درصــد گــزارش شــده اســت ( .)5بیماران
مبتــا بــه صــرع بهشــدت از اختالالتــی همچــون افســردگی،
اضطــراب ،وســواس و تــرس مرضــی رنــج میبرنــد ( )6، 7کــه
در ایــن بیــن شــدت افســردگی بیشــتر از ســایر اختــاالت
روانــی اســت ( .)8آلســادی 2و همــکاران در پژوهــش خــود بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه میــزان افســردگی در بیمــاران مبتــا
بــه صــرع بیــن  20-55درصــد متغیــر اســت ( .)9همچنیــن
نتایــج پژوهــش بیفتــو 3و همــکاران نشــان داد کــه میــزان
افســردگی در بیمــاران مبتــا بــه صــرع  45/2درصــد اســت
کــه از ایــن میــزان  29/6درصــد افســردگی خفیــف14/8 ،
درصــد افســردگی متوســط و  0/8درصــد افســردگی شــدید
داشــتند (.)10

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.5.4.47

مقدمه

یــک بیمــاری مزمــن را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .باورهــای
ایــن بیمــاران بــا عقایــد یــک فــرد عــادی تفــاوت دارد و بــه
وســیلة تجــارب منفــی مربــوط بــه صــرع تقویــت میشــود و
بــه ســطوح بــاالی افســردگی و اضطــراب مزمــن میانجامــد
( .)5مطالعــات نشــان میدهــد کــه نگرشهــای ناکارآمــد
باعــث افســردگی میشــود ( )13، 14و بــا تغییــر نگرشهــای
ناکارآمــد و بازســازی شــناختی میتــوان افســردگی را کاهــش
داد (.)11، 12، 15
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مواد و روشها
روش تحقیــق پژوهــش حاضــر توصیفــی و از نــوع همبســتگی
بــود .جامعــة آمــاری ایــن پژوهــش شــامل كليــة بیمــاران مبتال
بــه انــواع مختلــف صــرع و مراجعهکننــده بــه بیمارســتانها و
کلینیکهــای درمانــی شــهر بندرعبــاس در ســال  1394بودند.
بــه علــت عــدم در دســت بــودن لیســت دقیــق افــراد جامعــه
بــرآورد حجــم دقیــق نمونــه امکانپذیــر نبــود .بــر اســاس
نظــر گال و همــکاران در تحلیــل رگرســیون و بــر اســاس یــک
قاعــدة سرانگشــتی بــرای هــر متغیــر پیشبیــن حداقــل بایــد
 15نفــر بــه انــدازة نمونــه اضافــه شــود ( .)26بــر ایــن اســاس
در پژوهــش حاضــر بــه علــت وجــود هشــت متغیــر پیشبیــن،
حداقــل انــدازه نمونــه بایــد  120نفــر باشــد امــا بهمنظــور
بــاال بــردن اعتبــار پژوهــش ،از میــان جامعــة آمــاری نمونـهای
بــه حجــم  150بیمــار بــه شــیوة نمونهگیــری در دســترس
انتخــاب شــد .شــیوة نمونهگیــری بــه ایــن صــورت بــود کــه
پــس از تصویــب موضــوع و اخــذ مجوزهــای الزم ،بــا مراجعــه
بــه بیمارســتانها و کلینیکهــای درمانــی شــهر بندرعبــاس
و بــا همــکاری مســئوالن و رعایــت جوانــب اخالقــی ،بیمــاران
مبتــا بــه صــرع بــر اســاس مالکهــای ورود انتخــاب شــدند
و بــه ابزارهــای پژوهــش پاســخ دادنــد .معیارهــای ورود بــرای
پژوهــش حاضــر شــامل ابتــا بــه بیماریهــای صــرع بــر
اســاس تشــخیص متخصــص مغــز و اعصــاب ،گذشــت حداقــل

پرسشــنامة افســردگی بــک ( 12)BDIایــن پرسشــنامه توســط
بــک تهیــهشــده اســت و دارای  21مــاده و هــر مــاده دارای
چهــار عبــارت اســت کــه بــه هــر عبــارت نمرههــای صفــر تــا 3
تعلــق میگیــرد .نمــر ة کلــی ایــن آزمــون بیــن  ۰تــا  ۶۳اســت.
ت آمــده فــرد میتوانــد در یکــی
بــر حســب نمــرة بــهدســ 
از ایــن  ۴طبقــه قــرار گیــرد :صفــر تــا  15عــدم افســردگی،
 16تــا  60افســردگی خفیــف 31 ،تــا  46افســردگی متوســط
و  47تــا  63افســردگی شــدید ( .)15روایــی همزمــان ایــن
پرسشــنامه بیــن  0/73تــا  0/92بــا میانگیــن  0/86و اعتبــار
آن بــا روش بازآزمایــی بیــن  0/48تــا  0/86گــزارش شــده
اســت ( .)27شاهســواری و فروغــی ضریــب آلفــای کرونبــاخ
ایــن پرسشــنامه را در مرحلــة اول  0/95و در مرحلــة دوم 0/88
نشــان دادهانــد (.)15
پرسشنامة پنج عاملی نئو
کاســتا و مککــری در ســال  1989فــرم کوتــاه پرسشــنامة
پنــج عاملــی نئــو ( 13)NEO-FFIشــخصیت را بــرای ســنجش
پنــج عامــل اصلــی (روانرنجــوری ،برونگرایــی ،تجربهپذیــری،
توافقپذیــری و وظیفهشناســی) طراحــی کردنــد ( .)18ایــن
پرسشــنامه دارای  60مــاده اســت و صرف ـاً پنــج عامــل اصلــی
شــخصیت را میســنجد ،در حال ـی کــه فــرم بلنــد آن عــاوه
ن را نیــز میســنجد.
بــر پنــج عامــل ،ابعــاد ســیگانة آ 
ج درج ـهای
نمرهگــذاری ایــن پرسشــنامه بــر روی مقیــاس پن ـ 
ا مخالفــم تــا کام ـ ً
لیکــرت از کام ـ ً
ا موافقــم انجــام میشــود.
همبســتگی بیــن فــرم کوتــاه و فــرم بلنــد از  0/75بــرای
باوجــدان بــودن تــا  0/89بــرای روانرنجــوری متغیــر بــود.
روایــی همگرایــی و افتراقــی نشــان دادنــد کــه فــرم کوتــاه،
پنــج عامــل اصلــی شــخصیت را بــا دقــت کمتــری نســبت بــه
فــرم بلنــد میســنجد .اعتبــار بازآزمایــی در دامنــهای بیــن
 0/86تــا  0/90قــرار داشــت .همچنیــن همســانی درونــی
زیرمقیاسهــا در نمونــة مــورد مطالعــه از  0/74تــا 0/89
متغیــر بــود ( .)28نتایــج بررســی اعتبــار ایــن پرسشــنامه
توســط انیســی و همــکاران بــا اســتفاده از روش ضریــب
آلفــای کرونبــاخ نشــان داد کــه ویژگیهــای وظیفهشناســی و
روانرنجــوری بــهترتیــب آلفــای  0/83و  0/80و ویژگیهــای
شــخصیتی تجربهپذیــری ،توافقپذیــری و برونگرایــی
بــهترتیــب آلفــای  0/60 ،0/39و  0/58داشــتند .بهعــاوه
در بررســی روایــی همزمــان مشــاهده شــد کــه ضریــب
همبســتگی روانرنجــوری و برونگرایــی در پرسشــنامة نئــو بــا
روانرنجــوری و برونگرایــی در پرسشــنامة آیزنــک بــهترتیــب
معــادل  0/68و  0/47بــود (.)29
Beck depression inventory
NEO five-factor inventory
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بــا توجــه بــه مطالــب عنــوان شــده ،بیمــاران مبتالبــه صــرع از
اختــاالت روانشــناختی و خصوصـاً از افســردگی رنــج میبرنــد
کــه موجــب میشــود رضایــت چندانــی از زندگــی نداشــته
باشــند و در مــواردی حتــی اقــدام بــه خودکشــی کننــد .از ایــن
رو بهمنظــور کمــک بــه افزایــش ســطح ســامت ایــن افــراد،
بررســی عواملــی کــه میتوانــد موجــب ایجــاد و شدتبخشــی
افســردگی در ایــن بیمــاران شــود ،حائــز اهمیــت فراوانــی
اســت .بررســی عواملــی کــه بتوانــد تمامــی واریانس افســردگی
را تبییــن کنــد نیــاز بــه مطالعــات گســترده و شــاید طولــی
باشــد .بــا توجــه بــه تأکیــد رویکــرد شــناختی ،نظریههــای
شــخصیتی و رویکــرد سیســتمی ،بــه نظــر میرســد کــه
نگرشهــای ناکارآمــد ،ویژگیهــای شــخصیتی و الگوهــای
ارتباطــی خانوادگــی؛ بهعنــوان یکــی از مفاهیــم مرکــزی در
ایــن رویکردهــا ،میتواننــد تبیینکننــدة بــروز افســردگی
در ایــن بیمــاران باشــند .ازایــنرو ایــن پژوهــش بــا هــدف
پیشبینــی افســردگی بــر اســاس نگرشهــای ناکارآمــد،
ویژگیهــای شــخصیتی و الگوهــای ارتباطــی خانــواده در
بیمــاران مبتالبــه صــرع انجــام شــد.

پرسشنام ة افسردگی بک
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ش و عقايــد مشــترکی
تأکیــد میکنــد اعضایــش نگــرش ،ارز 
داشــته باشــند و شــبیه یکدیگــر شــوند ( .)24کــوروش نیــا
و لطفیــان نشــان دادنــد کــه جهتگیــری گفــتو شــنود
و همنوایــی پیشبینــی کننــدة اضطــراب و افســردگی در
فرزنــدان هســتند (.)25

یــک ســال از بیمــاری ،عــدم داشــتن اختــال روانپریشــی و
همچنیــن رضایــت کالمــی در جهــت شــرکت در پژوهــش و
پاســخ دادن بــه ابزارهــای پژوهــش بــود .بــرای جمــعآوری
دادههــا از پرسشــنامههای زیــر اســتفاده شــد:

دوره پنجم ،شماره چهارم ،پاييز 1396

پرسشنامة الگوي ارتباطي خانواده
پرسشــنامة الگــوي ارتباطــي خانــواده ( 16)FCPQشــامل
 26گویــه اســت و توســط فیتزپاتریــک و ریچــی 17جهــت
اندازهگیــری ابعــاد الگوهــاي ارتباطــات خانــواده یــا ب ـ ه عبــارت
ت و شــنود و همنوایــی تهی ه شــده
دیگــر ابعــاد جهتگیــری گفـ 
اســت .ايــن ابــزار يــک مقيــاس خودســنجي اســت کــه آزمودنی
موافقــت يــا عــدم موافقــت خــود را در دامنـهای  5درجـهای (از

بــرای تجزیــهو تحلیــل دادههــای پژوهــش از شــاخص توصیفی
میانگیــن و انحــراف اســتاندارد و در ســطح اســتنباطی از
آزمــون رگرســیون چندمتغیــری بــه شــیوة گامبـهگام اســتفاده
شــد .همچنیــن دادههــا توســط نرمافــزار  SPSSويرايــش 22
تحلیــل شــدند.
یافتهها
نمونــة پژوهــش حاضــر متشــکل از  150بیمــار مبتــا بــه
صــرع بودنــد کــه از میــان ایــن افــراد از نظــر جنســیت 66
نفــر مــرد ( 44درصــد) و  84نفــر ( 56درصــد) زن و از نظــر
تأهــل  69نفــر ( 46درصــد) مجــرد و  81نفــر ( 54درصــد)
متأهــل بودنــد .نمونــة مــورد مطالعــه از نظــر ســنی عمدتــاً
بیــن محــدودة ســنی  27تــا  46قــرار داشــتند و از نظــر
اقتصــادی  45نفــر ( 30درصــد) خــود را ضعیــف 54 ،نفــر (36
درصــد) خــود را متوســط و  51نفــر ( 34درصــد) خــود را خوب
توصیــف کــرده بودنــد .نتایــج آمــار توصیفــی و اســتنباطی
متغیرهــای پژوهــش بــه شــرح جــدول  1اســت.

جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش.

Fitzpatrick and Richie
Koerner

Dysfunctional attitudes scale
Wiseman
16
Family communication patterns questionnaire
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پرسشــنامة نگرشهــای ناکارآمــد ( 14)DASتوســط بــک و
وایزمــن 15بهمنظــور ســنجش نگرشهــای زیربنایــی محتــوای
شــناختی افســردگی بــر اســاس نظریــة بــک ســاخت ه شــده
اســت .ایــن پرسشــنامه دارای  5زیرمقیــاس آســیبپذیری ،نيــاز
بــه تأییــد شــدن ،موفقيــت –كمالگرايــي ،نيــاز بــه خشــنود
كــردن ديگــران و نيــاز بــه تأثيــر بــر ديگــران اســت .نمرهگذاری
ا موافقــم= 7تــا کام ـ ً
بــه شــیوة لیکرتــی  7درج ـهای (از کام ـ ً
ا
مخالفــم= )1انجــام میشــود .دامنــ ة نمرههــا از حداقــل 40
تــا حداكثــر  280اســت .مطابــق تحقيقــات مختلــف ،نمــرات
بــهدســتآمــده بــراي افــراد ســالم از  119تــا  128گــزارش
شــده اســت و نمــرات باالتــر ،آســیبپذیری در برابــر افســردگي
و داشــتن تحريفــات شــناختي را نشــان میدهــد .تحقیقــات
در زمینــة روایــی و پایایــی مقیــاس نگرشهــای ناکارآمــد در
جمعیــت عــادی و بالینــی نشــان داد کــه آلفــای کرونبــاخ 0/85
و روایــی ســازة آن از طریــق همبســتگی آن بــا آزمون افســردگی
بــک  0/71و بــا پرسشــنامة افــکار خودآینــد  0/47اســت (.)11
ابراهیمــی در ایــران ضریــب پایایــی را پــس از  6هفتــه 0/90
ن را از طریــق همبســتگی بــا نمــرات پرسشــنامة
و روایــی آ 
ن را
افســردگی  0/65و همچنیــن ضریــب آلفــای کرونبــاخ آ 
 0/75گــزارش کــرده اســت (.)30
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پرسشنامة نگرشهای ناکارآمد

ا موافقــم= 4تــا کام ـ ً
کام ـ ً
ا مخالفــم= )0در زمينــة ارتباطــات
18
خانوادگــي گــزارش میدهــد .از نظــر کوئرنــر و فيتزپاتريــک،
بــا توجــه بــه اینكــه ايــن ابــزار تمــام رفتارهــاي مربــوط بــه
ت و شــنود و همنوايــي را لحــاظ کــرده،
دو بعــد وضعيــت گف ـ 
از روايــي محتوايــي قابــل قبولــی برخــوردار اســت ( .)24در
پژوهــش کوروشنیــا و لطیفیــان ،بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی
اکتشــافی وجــود دو عامــل جهتگیــری گفــتو شــنود و
ت و شــنود
همنوایــی تأییــد شــد .همبســتگی جهتگیــری گفـ 
و همنوایــی بــا نمــرة کل بـ ه ترتیــب  0/75و  0/44بــود .بررســی
پایایــی بــه شــیوة ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای جهتگیــری
گفــتو شــنود و همنوایــی بــهترتیــب  0/87و  0/81گــزارش
شــده اســت (.)25
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بهمنظــور بررســی مقــدار تبییــن افســردگی بــر اســاس
ویژگیهــای شــخصیتی ،الگوهــای ارتباطــی و نگرشهــای
ناکارآمــد از رگرســیون چندمتغیــری گامب ـهگام اســتفاده شــد
کــه نتایــج آن بــه شــرح جــدول  2اســت.

بحث و نتیجهگیری
پژوهــش حاضــر بــا هــدف پیشبینــی افســردگی بــر اســاس
نگرشهــای ناکارآمــد ،ویژگیهــای شــخصیتی و الگوهــای

در تبییــن عــدم معنــيداری نگرشهــای ناکارآمــد در
پیشبینــی افســردگی بیمــاران مبتــا بــه صــرع میتــوان
بــه پاییــن بــودن ســهم نگرشهــای ناکارآمــد در مقایســه
بــا ســایر متغیرهــای پیشبیــن در مــدل اشــاره کــرد .ایــن
احتمــال مطــرح اســت کــه بیمــاران مبتــا بــه صــرع بــه دلیــل
بیمــاری خــود ســعی میکننــد تــا بــا کســب اطالعــات از
منابــع مختلــف شــناختی بهتــر از بیمــاری و محیــط اطــراف
کســب کننــد تــا بتواننــد بــا کاهــش افــکار و باورهــای
ناکارآمــد خــود ،مقابلــة مؤثــری بــا ناراحتــی و مشــکالت ناشــی
از بیمــاری خــود داشــته باشــند .همســو بــا پژوهــش حاضــر،
ســامخانیانــی و همــکاران در پژوهشــی کــه بــر روی افــراد
افســرده و ســالم انجــام دادنــد ،دو گــروه مــورد مطالعــه تفــاوت
معنــيداری در نگرشهــای ناکارآمــد نداشــتند کــه در واقــع
نشــان میدهــد تمــام افــراد میزانــی از نگرشهــای ناکارآمــد
را دارنــد ( .)34سنورمانســی 19و همــکاران در بررســی رابطــة
بیــن نگرشهــای ناکارآمــد و افســردگی کــه بــر روی  60بیمــار
مبتــا بــه اختــال افســردگی انجــام دادنــد بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه هیــچ رابطــة معنــيداری بیــن نگرشهــای

جدول  -2نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری گامبهگام متغیرهای پیشبین با متغیر مالک افسردگی.
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در بــرآورد مقــدار رگرســیون ،مفروضههــای نرمــال بــودن،
ثابــت بــودن واریانــس و هــم خطــی نبــودن چندگانــه برقــرار
بــود .همانطــور کــه در جــدول  2مشــخص اســت ویژگــی
شــخصیتی توافقپذیــری ،الگــوی ارتباطــی همنوایــی،
ویژگیهــای شــخصیتی روانرنجــوری ،تجربهگرایــی و
برونگرایــی بــهصــورت گامبــهگام وارد معادلــة رگرســیون
شــدهاند و بــا میــزان همبســتگی  0/77توانســتهاند 59/2
درصــد از واریانــس افســردگی بیمــاران مبتــا بــه صــرع را
پیشبینــی کننــد و بــا توجــه بــه مقــدار  Fمیتــوان گفــت
مــدل رگرســیونی معنــيدار اســت (.)P>0/001 ،F=41/85
ویژگــی شــخصیتی وظیفهشناســی ،الگــوی ارتباطــی گفــت
و شــنود و نگرشهــای ناکارآمــد بــه دلیــل اینکــه ســهم
معنــيداری نداشــتند از معادلــة رگرســیون حــذف شــدند.
بــرای بررســی ســهم هــر یــک از متغیرهــای باقیمانــده در مدل
رگرســیون از ضرایــب اســتاندارد اســتفاده شــد .بــا توجــه بــه
نتایــج ضرایــب بتــای اســتاندارد و بررســی معن ـيداری آمــارة
 Tمیتــوان گفــت ویژگــی شــخصیتی توافقپذیــری ،الگــوی
ارتباطــی همنوایــی ،ویژگیهــای شــخصیتی روانرنجــوری،
تجربهگرایــی و برونگرایــی بــهترتیــب بــا انــدازة -0/432
 -0/199 ،0/243 ،0/252 ،و  0/155نقــش معنــيداری در
پیشبینــی افســردگی بیمــاران مبتــا بــه صــرع دارنــد.
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جــدول فــوق میانگیــن و انحــراف اســتاندارد متغیرهــای
پژوهشــی را نشــان میدهــد .بــر اســاس نتایــج بــهدســت
آمــده ،در میــان ویژگیهــای شــخصیتی ،روانرنجــوری دارای
بیشــترین میانگیــن  43/7±4/42و برونگرایــی دارای کمتریــن
میانگیــن  38/9±8/47اســت .میانگیــن و انحــراف اســتاندارد
الگــوی ارتباطــی گفــتو شــنود ،الگــوی ارتباطــی همنوایــی،
نگرشهــای ناکارآمــد ،افســردگی و همچنیــن نتایــج ســایر
ل مشــاهده اســت.
مؤلفههــا در جــدول فــوق قابــ 

ارتباطــی خانــواده در بیمــاران مبتــا بــه صــرع انجــام شــد.
نتایــج بــه دســت آمــده نشــان داد کــه نگرشهــای ناکارآمــد
ســهم معن ـيداری در پیشبینــی افســردگی نداشــتند .مغایــر
بــا نتیجــة پژوهــش حاضــر ،عمدتــاً پژوهشهــای انجــام
شــده نشــان دادهانــد کــه نگرشهــای ناکارآمــد میتواننــد
پیشبینــی کننــدة افســردگی باشــند ( .)31، 32در ایــن زمینه،
موســیرضایــی و همــکاران در بررســی رابطــة بیــن نگرشهای
ناکارآمــد و افســردگی در بیمــاران مبتــا بــه ســرطان بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه بیــن نگرشهــای ناکارآمــد بــا افســردگی،
اضطــراب و اســترس رابطة معنـيداری وجــود دارد ( .)13صالح
زاده و همــکاران در پژوهــش خــود بــر روی بیمــاران مبتــا بــه
صــرع نشــان دادنــد کــه بــا تغییــر دادن نگرشهــا و باورهــای
ناکارآمــد بیمــاران مبتــا بــه صــرع مشــکالت شــناختی و
اســترسهای مرتبــط بــا بیمــاری کاهــش و ســامت جســمی
و روانــی ایــن بیمــاران افزایــش پیــدا میکنــد ( .)33هــر چنــد
نتیجــة بــه دســت آمــده مطابــق بــا انتظــارات پژوهشــگر نبــود؛
امــا بــا ایــن حــال چنیــن نتایجــی در محیطهــای بالینــی و در
جمعیتهــای گوناگــون ناممکــن نیســت و میتــوان بــرای آن
تبیینهايــی بیــان نمــود.
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بــر اســاس نتایــج بـه دسـت آمــده در پژوهــش حاضــر بیمــاران
مبتــا بــه صرعــی کــه دارای ویژگــی روانرنجــوری هســتند،
از افســردگی رنــج میبرنــد .افــراد روانرنجــور تمایــل بــه
هیجانپذیــری منفــی دارنــد .در واقــع چنیــن افــرادی زودرنــج،
دمدمیمــزاج و بالتکلیــف هســتند ،افــکار پریشــانی دارنــد و
رفتارهــای بــروز میدهنــد کــه تــوأم بــا آشــفتگیهای
احساســی اســت .همچنیــن گرایــش بیشــتری بــه بیثباتــی
هیجانــی ،اضطــراب و غــم و انــدوه دارنــد ( .)37بیمــار صرعــی
کــه دارای چنیــن ویژگیهایــی اســت مســتعد افســردگی
اســت و بــا کوچکتریــن درد و ناراحتــی بــه فاجعهســازی
آن میپردازنــد و دچــار افســردگی میشــوند .بــر اســاس
مطالعــة مــاک 21و همــکاران افــراد بــا ویژگــی روانرنجــوری
بــاال محرکهــای منفــی ناچیــز را درســت هماننــد فشــارهای
منفــی شــدید ارزیابــی میکننــد ( )38و از ایــنرو دچــار
مشــکالت و آشــفتگیهای روانــی میشــوند.
در رابطــه بــا ویژگــی برونگرایــی ،بیمارانــی کــه از ویژگــی

از نتایــج دیگــر ایــن پژوهــش ایــن بــود کــه بیمــاران مبتــا
بــه صــرع وقتــی دارای ویژگــی توافقپذیــری بیشــتری باشــند
کمتــر دچــار افســردگی میشــوند .پژوهــش باقرینیــا و
همــکاران نشــان داد کــه بیــن توافقپذیــری و ســامت روان
رابطــة مثبــت و معنــيداری وجــود دارد ( .)39توافقپذیــری
اشــاره بــه جامعهپذیــری ،همــکاری ،تواضــع و فروتنــی دارد
( .)18بیمارانــی کــه دارای ویژگــی توافقپذیــری هســتند
ســعی میکننــد کــه بــا دیگــران همــراه شــوند و کمتــر
مخالفــتورزی کننــد؛ بــه همیــن دلیــل همراهــی افــراد
بیشــتری را کســب میکننــد و ایــن افــراد میتواننــد بــا
حمایــت و کمکــی بــرای ایــن بیمــاران ارائــه میدهنــد از
مشــکالت و آشــفتگیهای آنــان کاهــش دهنــد.
در بررســی رابطــة تجربهگرایــی ،نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان
داد بــا افزایــش ویژگــی تجربهگرایــی در بیمــاران مبتــا بــه
صــرع ،ســطح افســردگی در آنــان کاهــش مییابــد .همســو
بــا ایــن نتیجــه ،احمــدی و همــکاران در پژوهــش خــود بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه بیــن افســردگی و تجربهگرایــی
رابطــة منفــی و معنــيداری وجــود دارد ( .)39همچنیــن در
پژوهــش باقــری نیــا و همــکاران نشــان داده شــد کــه بیــن
تجربهگرایــی و ســامت روان رابطــة مثبــت و معنــيداری
وجــود دارد ( .)40افــرادی کــه ویژگــی تجربهگرایــی دارنــد از
انعطافپذیــری خوبــی برخــوردار هســتند .ایــن افــراد بیشــتر
پذیــرای عقایــد و ارزشهــای جدیــد و غیرمتعــارف هســتند،
هیجانخــواه هســتند و میــل بــه تجربــة هیجانهــای مثبــت
و منفــی دارنــد و همچنیــن بیشــتر پذیــرای فعالیتهــای تــازه
و متنــوع هســتند ( .)18بــه نظــر میرســد بیمارانــی کــه دارای
چنیــن ویژگیهایــی هســتند بــه دلیــل میــل هیجانخواهــی،
ســعی میکننــد از تجربیــات جدیــد اســتقبال کننــد و بــه
دلیــل اینکــه تجربیــات جدیــد و متنــوع موجــب برانگیختگــی
و نشــاط میشــود ،احتمــال افســردگی در ایــن افــراد کاهــش
پیــدا میکنــد.
از نتایــج دیگــر ایــن پژوهــش ،عــدم معن ـيدار بــودن رابطــة
وظیفهشناســی و افســردگی بــود .طبــق فراتحلیــل کوتــو و
Kotov
Mak
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در بررســی رابطــة ویژگیهــای شــخصیتی و افســردگی ،نتایــج
بــهدســتآمــده نشــان داد کــه بــهغیــر از وظیفهشناســی،
ویژگیهــای شــخصیتی برونگرایــی ،روانرنجــوری،
توافقپذیــری و تجربهگرایــی رابطــة معن ـيداری بــا افســردگی
دارنــد و میتواننــد افســردگی را بــ ه صــورت معنــيداری
پیشبینــی کننــد .بــه ایــن صــورت کــه بــا کاهــش ویژگــی
روانرنجــوری و افزایــش ویژگیهــای برونگرایــی،
توافقپذیــری و تجربهگرایــی ســطح افســردگی در بیمــاران
مبتــا بــه صــرع کاهــش مییابــد .ایــن نتیجــه نشــان میدهــد
کــه ویژگیهــای شــخصیتی میتواننــد نقشهــای گوناگونــی
در تبییــن افســردگی داشــته باشــند .بشــارت قراملکــی و
همــکاران در مقایســة ویژگیهــای شــخصیتی افــراد افســرده
و عــادی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بیــن ویژگیهــای
شــخصیتی در بیــن ایــن دو گــروه تفــاوت معن ـيداری وجــود
دارد و افــراد افســرده بیشــتر دارای ویژگــی روانرنجــوری
و توافقپذیــری و کمتــر دارای ویژگــی برونگرایــی و
وظیفهشناســی هســتند و از نظــر ویژگــی تجربهگرایــی بیــن
ایــن دو گــروه تفــاوت معنــيداری یافــت نشــد ( .)16در فــرا
تحلیلــی کــه توســط کوتــو 20و همــکاران صــورت گرفــت ،ایــن
نتیجــه نمایــان شــد کــه ویژگیهــای شــخصیتی بــا اختــاالت
اضطرابــی ،افســردگی و ســوءمصرف مــواد رابطــه دارد (.)36
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ناکارآمــد و افســردگی وجــود نــدارد و نگرشهــای ناکارآمــد
نمیتواننــد افســردگی را پیشبینــی کننــد .آنــان علــت ایــن
عــدم معنـيداری را در ابزارهــای پژوهــش و کــم بــودن تعــداد
نمونــه میبیننــد ( )35کــه از تبییــن آنــان نیــز میتــوان
بــرای بیــان چرایــی یافتــة پژوهــش حاضــر هــم اســتفاده کــرد.
همچنیــن میتــوان گفــت کــه باورهــا و نگرشهــای ناکارآمــد
نیــز ممکــن اســت در مــواردی و بــا توجــه بــه موقعیــت و نــوع
مشــکل ،پیامدهــای مثبــت و انرژیبخشــی نیــز بــه بــار آورد و
از ایــن رو موجــب افســردگی نشــود.

برونگرایــی بیشــتری برخــوردار باشــند کمتــر دچــار
افســردگی میشــوند .همســو بــا ایــن نتیجــه ،چیوکوتــا و
اســتیل و پترســون و همــکاران نشــان دادنــد بیــن افســردگی
و برونگرایــی رابطــة منفــی و معنــيداری وجــود دارد (21
 .)20،در پژوهــش احمــدی و همــکاران کــه بــر روی 4342
دانشآمــوز انجــام شــد نتایــج بــه دســتآمــده نشــان داد
کــه بیــن ویژگــی برونگرایــی و ســامت عمومــی رابطــة
منفــی و معنــيداری وجــود دارد ( .)39بیمارانــی کــه از
ویژگــی برونگرایــی برخوردارنــد ،تمایــل دارنــد کــه افــکار،
دلواپســیها و ناراحتیهــای خــود را بــا دیگــران مطــرح
کننــد و بــه دلیــل همجوشــی بــا دیگــران میتواننــد حمایــت
آنــان را کســب کننــد و از ایــنرو در برخــورد بــا مشــکالت
تــوان مقابلــهای بیشــتری داشــته باشــند.

دوره پنجم ،شماره چهارم ،پاييز 1396

در الگــوی ارتباطــی همنوایــی اعضــای خانــواده تشــویق
میشــوند تــا از نظــر ارزشــی ،نگرشــی و اعتقــادی شــبیه
همدیگــر شــوند تــا از تعــارض در تعامــات اجتنــاب کننــد
کــه ب ـ ه نوعــی از خودجوشــی و اســتقالل نظــر آنــان کاســته
میشــود ( .)24ارائــة اعتقــاد و باورهــای تحمیلــی از ســمت
خانــواده بــر اعضــای خــود در الگــوی ارتباطــی همنوایــی بــر
خودپنــدارة فــرد تأثیــر میگــذارد و از آنجاییکــه فــرد میــل
درونــی بــه اســتقالل و فردیــت دارد دچــار تعــارض درونــی
میشــود و ایــن تعــارض موجــب آشــفتگیهای روانــی
و افســردگی میشــود .در تبییــن عــدم توانایــی الگــوی
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تشكر و قدرداني
ایــن مقالــه برگرفتــهشــده از پایاننامــة کارشناســی ارشــد
روانشناســی بالینــی در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بندرعباس
اســت .در پایــان پژوهشــگران بــر خــود الزم میداننــد از کلیــة
بیمــاران شــرکتکننده در پژوهــش ،خانــوادة آنــان ،مســئولین
محتــرم بیمارســتانها و کلینیکهــای درمانــی شــهر
بندرعبــاس و ســایر اســاتید و دوســتانی کــه یاریگــر مــا در
ایــن پژوهــش بودهانــد صمیمانــه تشــکر و قدردانــی نماینــد.
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در بررســی رابطــة بیــن الگوهــای ارتباطــی و افســردگی ،نتایــج
پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه رابطــة منفــی و معنــيداری
بیــن الگوهــای ارتباطــی گفــتو شــنود و همنوایــی بــا
افســردگی وجــود دارد و تنهــا الگــوی ارتباطــی همنوایــی
قــادر اســت کــه بــه صــورت معنــيداری افســردگی را
پیشبینــی کنــد؛ بــه ایــن صــورت کــه بــا افزایــش الگــوی
ارتباطــی همنوایــی میــزان افســردگی بــاال مـیرود .کوروشنیــا
و لطیفیــان در خــود بــر روی دانشآمــوزان بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه الگــوی ارتباطــی گفــت و شــنود میتوانــد بــه
صــورت منفــی افســردگی و اضطــراب را پیشبینــی کنــد؛
امــا الگــوی ارتباطــی همنوایــی میتوانــد تنهــا اضطــراب را در
دانشآمــوزان پیشبینــی کنــد ( .)25عســکری و همــکاران
نشــان دادنــد کــه رابطــة مثبــت و معنــيداری بیــن الگــوی
ارتباطــی گفــتو شــنود بــا ســامت عمومــی ،ســامت
عاطفــی و کیفیــت زندگــی وجــود دارد و رابطــة منفــی بیــن
الگــوی ارتباطــی همنوایــی بــا ســامت عمومــی ،عملکــرد
جســمانی ،عملکــرد اجتماعــی ،نشــاط ،ســامت عاطفــی و
کیفیــت زندگــی وجــود دارد (.)41

بــهطــور کلــی میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ویژگیهــای
شــخصیت (بجــز ویژگــی شــخصیتی وظیفهشناســی) و
الگوهــای ارتباطــی همنوایــی میتواننــد پیشبینــی کننــدة
ن رو
افســردگی بیمــاران مبتــا بــه صــرع باشــند .از ایــ 
پیشــنهاد میشــود کــه مســئوالن سیاســت و برنامهریــزی
و همچنیــن پزشــکان ،مشــاوران ،روانشناســان و ســایر
متخصصــان حــوزة ســامت بــا آگاهــی از نتایــج پژوهــش
ســعی در آمــوزش و بهبــود ویژگیهــای مختلــف شــخصیتی و
الگوهــای ارتباطــی خانــواده داشــته باشــند تــا شــاهد کاهــش
مشــکالت و آشــفتگیهای بیمــاران مبتــا بــه صــرع باشــیم.
ایــن پژوهــش چــون ســایر پژوهشهــا دارای محدودیــت و
مشــکالتی اســت؛ از آنجایــیکــه تمــام بیمــاران مبتــا بــه
انــواع صــرع ،صــرف نظــر از نــوع صــرع در پژوهــش حاضــر
شــرکت داشــتند ،همچنیــن از آنجایــی کــه پژوهــش بــه روش
همبســتگی بــوده و روابــط علّــی بیــن متغیرهــا قابــل اســتنباط
نیســت ،اســتفادة تنهــا از پرسشــنامه بــرای جمــعآوری
اطالعــات و همچنیــن ســوگیریهای موجــود در پاســخ بــه
پرسشــنامه و عــدم کنتــرل کــردن متغیرهایــی کــه بــهنوعــی
میتواننــد نتایــج را مخــدوش کننــد؛ بایــد در تعمیــم نتایــج
احتیــاط الزم را بــه عمــل آورد.
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همــکاران پاییــن بــودن ویژگــی وظیفهشناســی بــا افســردگی،
اختــال اضطــراب فراگیــر و تــرس مرضــی اجتماعــی همــراه
اســت ( .)36پژوهــش احمــدی و همــکاران نشــان داد
کــه رابطهــة منفــی و معنــيداری بیــن وظیفهشناســی
و افســردگی وجــود دارد ()38؛ در مقابــل پژوهشهــای
چیوکوتــا و اســتیل و پترســون و همــکاران نشــان داد کــه
رابطــة مثبــت و معنـيداری بیــن وظیفهشناســی و افســردگی
وجــود دارد ( .)20، 21فــردی کــه ویژگــی وظیفهشناســی
داشــته باشــد ،احســاس مســئولیت میکنــد ،محتــاط ،دقیــق
و دلســوز اســت و همچنیــن هدفمنــد و در پــی موفقیــت
اســت ( .)18در تبییــن ایــن نتیجــه ایــن احتمــال مطــرح
اســت کــه بیمــاران مبتــا بــه صــرع بــه دلیــل بیمــاری و
حمــات ناگهانــی متنــاوب آن نمیتواننــد در کارهــای خــود
دقــت و احتیــاط الزم را داشــته باشــند و همچنیــن بــه دلیــل
ایجــاد بــاوری چــون «بیمــاری برایــم محدودیــت ایجــاد
میکنــد و نمیگــذارد در کارهایــم موفــق شــوم» کــه از
صحبتهــای آنــان اســتنباط میشــد ،مســئولیت و امــور
کمتــری را بــر عهــده بگیرنــد کــه بــهموجــب ایــن شــیوه،
ویژگــی وظیفهشناســی در آنــان تضعیــفشــود.

ارتباطــی گفــتو شــنود در پیشبینــی افســردگی میتــوان
بــه فرهنــگ جمعگــرای ایرانــی اشــاره کــرد .در الگــوی
گفــتو شــنود تمامــی اعضــا تشــویق میشــوند کــه بــدون
تــرس و محدودیــت نظــرات خــود را ابــراز کننــد و آزادانــه
در بحثهــا شــرکت کننــد ( .)24ایــن نــوع الگــوی ارتباطــی
بیشــتر در کشــورهای غربــی جریــان دارد و در آنجــا بــر
فردیــت و ابــراز آزادانــة نظــرات تأکیــد میشــود در حالــی
کــه در فرهنــگ ایرانــی بیشــتر الگــوی همنوایــی مطــرح اســت
و فــرد نمیتوانــد نظــرات خــود را بــهراحتــی ابــراز کنــد .در
فرهنــگ ایرانــی همجوشــی عاطفــی بســیار باالســت و در ایــن
نــوع فرهنــگ جمعگرایــی مــا ایرانیــان ،افــراد هویــت خــود را
در جمــع جســتوجو میکننــد و بــا منســوب شــدن بــه آن
خــود را شــناخته و بــه دیگــران میشناســانند .در فرهنــگ
شــرقی اگــر کســی قاطــع باشــد و نظــرات ،دیدگاههــا و
خواســتههای خــود را صریح ـاً ابــراز کنــد بــا انتظــارات گــروه
هماهنــگ نیســت و خودخــواه و گســتاخ تلقــی میشــود (.)41
از ایــنرو بــه دلیــل اینکــه ایــن نــوع الگــوی ارتباطــی کمتــر
در فرهنــگ ایرانــی جریــان دارد میتوانــد دلیلــی بــر عــدم
تــوان آن در پیشبینــی افســردگی باشــد.
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