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هدف پژوهش حاضر مقایسه ابعاد کمالگرایی و عدمتحمل بالتکلیفی در بیماران مبتتال
به آسم ،سندرم روده تحریکپذیر و میگرن بود .روش این پژوهش علی -مقایستهای استت
ونمونهی این پژوهش شامل  90بیمار (هتر گتروه بیمتار  30نفتر بتود کته از بتین افتراد
مراجعهکننده به کلینیکهای تخصصی گوارش ،بیماریهای تنفستی و روانپزشتکی شتهر
تهران انتخاب شده و با  30آزمودنی غیربیمار مورد مقایسه قرار گرفتند .بترای جمت آوری
دادهها از "مقیاس تحمل بالتکلیفی" باهر و دوگاس و"پرسشنامه ابعادکمالگرایی" هویتت
و فلت" استفاده شد .نتایج نشان داد که میانگین نمرات کمالگرایی گروههای بیمار و غیر-
 1دانشجوی دکترای روانشناسی سالمت دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 2استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 3استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 4استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی
 5استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی
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بیمار تفاوت معنادار داشتند و میانگین کمالگرایتی بیمتاران مبتتال بته میگترن و آستم از
بیماران مبتال به سندرم روده ی تحریک پتذیر و افتراد غیتر بیمتار بیشتتر بتود .هم نتین
میانگین نمرات تحمل بالتکلیفی نیز در گروههای بیمار وغیتربیمتار تفتاوت معنتادار نشتان
دادند .اما گروههای بیمار تفاوت معناداری در این زمینه نداشتند.
کلید واژهها :ابعاد کمالگرایی ،عدم تحمل بالتکلیفی ،آسم  ،سندرم روده تحریتکپتذیر،
میگرن
مقدمه:
مسائل بهداشتی فقط به عوامل پزشکی مربوط نمیشوند .دو فرد با تشخیص پزشکی
یکسان می توانند مشکالت بهداشتی متفاوتی داشته باشند و این به دلیل وضعیتهای
روانشناختی ،کیفیت زندگی و تعامالت اجتماعی است که از فردی به فرد دیگر متفاوت
میباشد .بهمنظور فهم بار بیماری روی بیماران و یافتن درمانهای مؤثر بر شرایط
پزشکی ،این مطلب به خوبی پذیرفته شده که تغییرات روانشناختی و کیفیت زندگی باید
در این میان به حساب آوردهشود ،هم نین بدیهی است که کیفیت زندگی ارتباط
تنگانگی با استرس و درک آن دارد .چراکه احساس تنیدگی و فشار بیشتر جنبه ذهنی و
استنباطی دارد .یعنی برداشت تهدید از موقعیت توسط فرد منجر به احساس استرس
میشود ( الزاروس و فولکمن 1976،1به نقل از فتحی آشتیانی. 1382،
یکی از حوزههای تحقیقاتی بهداشت و درمان مربوط به ارتباط نارحتیهای روان با
بیماریهای جسمانی است .این حوزه یکی از ناموفقترین قلمروهای پژوهشی است .زیرا
پژوهشهایی که به طور مستقیم نقش عوامل روانی را در بروز و وخامت بیماریها نشان
می دهد ،محدود است .با این حال شواهدی مبنی بر وجود ارتباط بین متغیرهای
1. Lazarus & Folkman
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فیزیولوژیک و روانی در کار است و همواره متخصصان بالینی عالقه زیادی به بررسی
مؤلفههای روانی این بیماریها از خود نشان دادهاند(دیماتئو. 1998 ،
مجموعه وسیعی اختالالت وجود دارند که به نظر میرسدارتباط تقریباً نیرومندی با
عوامل روانی دارند ،اما ویژگی دقیق این ارتباط و ساز و کارهای تأثیر آن ،شناخته شده
نیست .روزگاری بسیاری از این بیماریها را اختالالت روانتنی 1مینامیدند .اما امروزه
تحت عنوان اختالالت روانی  -فیزیو لوژیک  2نامیده میشوند .این بیماریها گسترده و
مزمن هستند و علت آنها به طور کامل شناخته نشده است .اما آن ه که مشخص است ،
عوامل روانی در همه این بیماریها مؤثرند .در واق این دسته بیماریها اختالالتی هستند
که ویژگی آنها عالئم و نارساییهای جسمی است که با عوامل روانی تقریباً در یک سطح
قرار دارند .در چنین اختالالتی ،فرایندهای روانی و فیزیو لوژیک آنچنان با هم ارتباط
نزدیک دارند که نمیتوان آنها را ازهم جدا کرد(دیماتئو . 1998 ،3از جمله این بیماری-
ها میتوان به سه اختالل اشاره کرد؛
 سندرم روده تحریکپذیر(  IBSکه بهعنوان یک بیماری جسمی -روانی -اجتمتاعیتوصیف شده و با استرس و پریشانی روانشتناختی همتراه استت (دروستمن 4و همکتاران،
 . 1995این اختالل با درد شکمی و دف نامنظم مشخص میشود و به نظر متیرستد کته
علت آن تحریک بیش از حد سیستم عصبی کولون باشد.
 بیماری آسم که یک اختالل تنفستی استت و در آن التهتاب ،اسماستم و خلتط باعتمسدود شدن نایژهها شده و تنفس را سخت میکند .حمالت آستم نتیجته ترکیبتی از سته
عامل روی میدهد .آلرژی ،عفونت تنفسی و برانگیختگی زیستتی-روانتی-اجتمتاعی ماننتد

psychosomatic disorder

1-

2-psycho

physiological disorder
-Dimateo
4-Drossman
3
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است(باس . 1990 ،1نتایج پژوهشها نشان داده است که استرس متیتوانتد باعت شترو
حمالت آسم شود(برانتلی 1993 ،2؛ میلر1994،3؛سارافینو. 1995،4
 سردردهای مزمن که انوا زیتادی دارد و دو متورد از شتای تترین آنهتا  ،میگترن وسردرد تنشی است ( لیمتن . 1994 ،5سردرد اغلب بر اثر تغییر آب و هوا ،نختوردن یکتی
از وعدههای غذا ،قرار گرفتن در معتر

آفتتاب ،بتدختوابی و مصترف برختی متواد ماننتد

مشروبات الکلی و شکالت شرو میشود .پژوهشها نشان داده است که عوامتل استترسزا
به ویژه مشکالت روزمره شای ترین عوامتل شترو کننتده ستردردهتای میگرنتی و تنشتی
هستند(رابینز. 1994،6
تحقیقات نقش استرس و عوامل روانشناختی را در مبانی فیزیولوژیکی ایتن اختتالالت
بارز ساختهاند .اکثر افراد مبتال به ستندرم روده تحریتکپتذیر ویژگتیهتای روانشتناختی
مرضی دارند که افسردگی و اضطراب رایج تر میباشد ( متور . 2006 ،7ایتن بیمتاران در
مقایسه با گروه کنترل خشم بیشتری نشان میدهند و خصتومت در آنهتا بستیار متمتایز
است (ولگان و مشکینپور. 1998 ،8
در مورد ویژگیهای شخصیتی بیماران مبتال بته آستم و ستردرد اطالعتات کمتتری در
دسترس است ،اما آنچه که در این میان اهمیت دارد ،ایتن استت کته ویژگتیهتای روان-
شناختی و سازههای شخصیتی به طور غیرمستقیم از طریق اثرگذاری به میتزان استرستی
که فرد تجربه میکند با عالئم و نشانههای بیماری ارتباط دارد(سارافینو. 1995 ،

1-Buss
2-

Brantley
-Miller
4-Sarafino
5-Lipton
6 -Robbins
7-Moor
8
-Wolgan& Meshkinpoor
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موقعیت های استرس زای زندگی یا واقعاً استترس زا هستتند و یتا بته واستطه برختی
ویژگی های شخصیتی افراد استرس زا میشوند . .در حالت اول ،این موقعیتهتا یتا جدیتد
هستندو یا پی یده و وابسته به یک انتخاب چندگانه ،شرایطی که به آن متبهم یتا شترایط
بالتکلیفی میگوییم .اما آنچه که در این پژوهش بیشتر مورد توجه میباشد ،وضعیت سوم
است .یعنی موقعیتی کته بته تنهتایی استترسزا نیستت بلکته وجتود برختی ویژگتیهتای
شخصیتی ،باع استرسزا بودن آن موقعیت یا تلقی استرسزا بودن آن میشود.
سازه تحمل ابهتام یتک متغیتر شخصتیتی و روشتی استت کته طبتق آن یتک فترد بتا
مجموعهای از موقعیتهای ناآشنا ،پی ید ه ونامفهموم روبرو میگردد .متغیر جدید در ایتن
زمینه ،عدم تحمل بالتکلیفی میباشد که بهعنوان یکستوگیتری شتناختی توصتیف شتده
است و بر چگونگی دریافت ،تفسیر و پاسخدهی به موقعیتهای نتامطمتئن در یتک ستطح
شناختی ،هیجانی و رفتاری تأثیر میگذارد .به طور ویژه ،عدم تحمل بالتکلیفتی ختود را از
طریق تمایل بیش از اندازه به پیدا کردن راه حلهای فشارزا و عتذاب آور نشتان متیدهتد.
باور به اینکه وقای غیرمنتظره منفی هستند ،باید مورد اجتناب واق شوند و این فکر که نتا
مطمئن بودن در مورد آینده بسیار بد و فاجعه آمیز است (دوگاس. 2002 ،1
کمالگرایی متغیر اساسی دیگری است که با تمایل پایدار فرد به وض معیارهای کامتل
و دست نیافتنی و تالش برای تحقق آنهتا مشتخص متیشتود ،و بتا ختود ارزشتیابیهتای
انتقادی از عملکرد شخصی همراه است (فروست 1991 ،2شواهد پژوهشی حتاکی از ایتن
است که کمتالگرایتان از دردهتا و نتاراحتیهتای جستمانی بیشتتری شتکایت متیکننتد.
معیارهای شخصی کمالگرایانه و تحققنا پذیر از طریق افزایش تجربههای شکست ،ختود-

-Dugas
-Frost

1
2
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سرزنشگری و درماندگی را به فترد تحمیتل متیکننتد و در نتیجته آمتادگی بترای تجربته
اضطراب و استرس افزایش مییابد(کانفر و هاگرمن. 1998 ،1
در هر دو متغیر با موقعیتی سرو کار داریم که برای یک فترد تجربته استترس را بیشتتر
میکند .افراد با تحمل بالتکلیفی پایین ،محرکها و موقعیتهای مبهم مثتل محترکهتای
جدید و پی یده را تهدید کننده میبینند .و افراد کمالگرا نیز بتا وضت معیارهتای دستت
نیافتنی و بسیار باال تجربه شکست را افزایش متیدهنتد .در نتیجته هتر دو گتروه استترس
باالیی را تجربه میکنند .و از آنجا که اکثر موقعیتهای زنتدگی کنتونی متبهم ،پی یتده و
چند بعدی می باشند؛ تجربه شدید و مکرر استرس و ناتوانی در مدیریت و کنترل آن منجر
به انبوهی از اختالالت روانی ،جسمانی و روانی -جسمانی شده است.
اختالالت روان تنی سندرم روده تحریکپذیر ،آسم ومیگرن ،بیماریهایی هستند که در
آن ها رابطه تنگاتنگ عوامل روانی و فیزیولوژیکی بدیهی است .تحقیقات درخصوص این
دسته اختالالت بیشتر برروی مسائل زیستی متمرکز شدهاست .اثر این دسته اختالالت
روی کیفیت زندگی اغلب توسط پزشکان و پژوهشگران به دلیل آنکه افراد مبتال با تهدید
مستقیمی در زندگیشان روبرو نمیشوند و در امور اصلی زندگی بهطور واضح ناتوان
نیستند ناچیز شمرده شدهاست(تیلور. 1998 ،2
ال سندرم روده تحریکپذیر بیماریای است که تنها عوار
مث ً

قابل توجه دارد و

براساس مدارک موجود تاکنون مرگ ناشی از این بیماری گزارش نشدهاست .بنابراین به-
نظر میرسد این بیماری بیشترکیفیت زندگی را تحت تأثیر قرارمیدهد و بر مرگومیر اثر
خاص و مستقیمی ندارد( حضوری . 1383،بیماری آسم نیز علیرغم عالئم شدید و حاد
خود یک بیماری قابل کنترل بوده که بیشتر به کنترل و درمان نشانههای جسمانی آن
پرداختهشده تا مبانی روان شناختی آن ،یا اینکه تقریباً هیچ گزارشی مبنی بر مرگ ناشی
-Confer& Hagerman

1

2.Taylor
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از سردرد میگرنی وجود ندارد .از طرف دیگر ارزیابی صرف عالئم ،همهی شکایات بیمارانی
را که محدودیتهایی در زندگی اجتماعی دارند تحت پوشش قرار نمیدهد
(سارافینو. 1387،
لذا سنجش عوامل روانشناختی ،باورها و نحوه تفکر این افراد رویکرد دقیقتری به
وضعیت بیماران میدهد .اهمیت موضو در این است که سهم این عوامل روانشناختی
باید در ایجاد ،حفظ و تداوم بیماری مشخص شود .پس آن ه باقی میماند کار وسی برای
مشخص کردن این موضو است که چه فاکتورهای روا نشناختی در این زمینه آسیب
اساسی دیده اند و در نهایت مشخص کردن اینکه چه تغییراتی باید در مورد نحوه تفکر و
برداشتهای افراد صورت گیرد تا اثر بیماری برروی کیفیت زندگی کمتر شده و بروز و
شدت عالئم کاهش بیابد .در مورد این مسائل در حال حاضر اطالعات کمی وجود دارد.
هم نین می دانیم که ،هدف اولیه درمان ،کنترل عالئم است تا درمان بیماری و
هزینههای پیشگیری بسیار کمتر از هزینههای درمان میباشد 0بنابراین برای کاهش رنج
زیاد بیماران مبتال به سندرم روده تحریکپذیر ،آسم و میگرن و کمک به پزشکان و روان-
درمان گران در برخورد مناسب تر با این بیماران و آموزش نحوه تفکر و کنترل شرایط
زندگی و در نهایت کاهش هزینه های پزشکی و درمانی سنگین و با توجه به این موضو
که در این زمینه با کاستی قابل توجه تحقیقات در ایران مواجه هستیم ،ضرورت این
پژوهش و پژوهش های دیگر در ارتباط با موضو اختالالت روان تنی و ویژگیهای روان-
شناختی بدیهی به نظر میرسد.
بنابراین هدف اصلی از انجام این پژوهش بهطورکلی پاسخ دادن به پرسشهای پژوهش
بود .جنبه نظری اهداف شامل تقویت و افزایش علم در حوزه ارتباط آسیبشناسی روانی و
بیماری های جسمانی و جنبه کاربردی آن شناسایی و تشخیص عوامل مرتبط با نشانههای
مرضی جسمانی است تا بتوان راهکارهای عملی وکاربردی برای متخصصان بالینی جهت
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پیشگیری از خسارتهای جسمانی ،روانی و اقتصادی ارائه کرد.از اینرو در این پژوهش این
فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتندکه میان سطوح کمالگرایی و تحمل بالتکلیفی بیماران
مبتال به سندرم روده تحریکپذیر ،آسم ،میگرن و افراد غیر بیمار تفاوت وجود دارد .و بین
هرکدام ازگروههای بیمار دوبهدو تفاوت وجود دارد.
روش:
جامعه آماری پژوهش را کلیه بیماران سر پایی  20تا  40ساله مبتال به سندرم روده
تحریک پذیرمراجعه کننده به کلینیک شهرداری منطقه شش ،کلیه بیماران مبتال به آسم
مراجعه کننده به بیمارستان بقیه اهلل و کلیه بیماران مبتال به میگرن مراجعهکننده به
مرکز روان پزشکی و مشاوره مهر تابان در شهر تهران در شش ماه دوم سال 1389
تشکیل دادند .از این جامعه  90آزمودنی مبتال به آسم ،سندرم روده تحریک پذیر و
میگرن (هرگروه  30نفر به روش نمونهگیری دردسترس و براساس تشخیص متخصص
مربوطه انتخاب شدند سمس هدف از اجرای پژوهش برای آنها توضیح داده شد .سمس
ابزار پژوهش به ترتیب "مقیاس عدم تحمل بالتکلیفی" و " پرسشنامه ابعاد کمالگرایی "
در اختیار آنها قرار گرفت و از آنها درخواست شد که به دقت سؤاالت را مطالعه نموده و
مناسب ترین پاسخ را انتخاب نمایند و تا حد امکان هیچ سؤالی را بدون پاسخ نگذارند.
هم نین به آنها گفته شد که اطالعات محرمانه میماند 30 .آزمودنی غیر بیمار نیز
شامل آزمودنیهایی بود که بیماریهای مذکور و اختالالت روانشناختی تشخیصگذاری
شده نداشتند و جهت مقایسه با گروه های بیمار(همتا شده در متغیرهای سن و
تحصیالت انتخاب شدند .دامنه سنی آزمودنی ها 20تا  40سال و تحصیالت باالتر از
دیملم بود .میانگین و انحراف معیار سن بیماران مبتال به آسم  32/8و  ،5/9بیماران مبتال
به سندرم روده تحریکپذیر  34/1و  ، 6/2بیماران مبتال به میگرن  31/7و 4/6و گروه
کنترل غیر بیمار  33/4و 6/3بود.
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ابزار پژوهش عبارتند از:
الف -پرسشنامه ابعاد کمالگرایی توسط هویت و فلت در سال  1991ساخته شده-
است .این مقیاس  30آیتم دارد که سه بعد کمالگرایی خودمدار ،دیگرمدار وجامعهمدار را
میسنجد و هر یک از سه بعد با  10آیتم سنجیده میشود .ضریب آلفای کرونباخ و ضریب
پایایی بازآزمایی( بعد از یک ماه این پرسشنامه به ترتیب  0/91و  0/85گزارش شده
است .در اعتبار یابی مقدماتی فرم ایرانی این مقیاس در مورد یک نمونه دانشجویی (بشارت
 1381ضرایب همبستگی بین نمرههای آزمودنیها در دو نوبت با فاصله چهار هفته برای
کمالگرایی خود مدار (  ، r = 0/88کمالگرایی دیگر مدار(  ، r= 0/83و کمالگرایی
جامعهمدار(  r = 0/80رضایتبخش گزارش شدهاست .در پژوهش حاضر ضریب آلفای
کرونباخ مقیاس  0/85میباشد .این پرسش نامه در ارزیابی شدت و ابعاد کمال گرایی
روایی خوبی نشان داده است.
ب -مقیاس عدم تحمل بالتکلیفی توسط فریستون و همکاران (  1994ساخته شده
است .این مقیاس یک اندازهگیری خودگزارشدهی درباره سازه عدم تحمل بالتکلیفی است
که دارای  27آیتم میباشد و هر آزمودنی به این آیتمها به صورت  5گزینهای « هرگز» ،
« بندرت »« ،گاهی» « ،اغلب» و « همیشه» پاسخ میدهد .ضریب آلفای کرونباخ و ضریب
پایایی بازآزمایی (بعد از پنج هفته این مقیاس به ترتیب  0/94و  0/74گزارش شده است.
ضریب همبستگی آن با پرسشنامه نگرانی (  ، r = 0/60افسردگی بک (  r = 0/59و
اضطراب بک (  r = 0/55معنیدار میباشد ( . p  0/001در این پژوهش ضریب
آلفای کرونباخ این مقیاس  0/87میباشد.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد،زیرا مقیاسهای
اندازه گیری فاصله ای بوده و آزمودنی ها به صورت مستقل از جامعه انتخاب شدند.هرچند
که اطالعاتی در مورد نرمال بودن متغیرها در جامعه در دسترس نیست اما از آن جا که
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عدم رعایت مفروضه های طبیعی بودن توزی متغیر و همسانی واریانس ها ،بر اعتبار
آزمون  Fتأثیر زیادی ندارد (دالور 1379 ،از این آزمون استفاده شد.برای مقاسه های دو
به دو نیز آزمون حداقل اختالف معنادار( LSDبه کار برده شد که در این آزمون مقایسه
میانگین کلیه ی آزمودنی ها با شاهد (یکی از میانگین ها به عنوان شاهد در نظر گرفته
می شود و بقهی میانگین ها با آن مقایسه میگردد صورت میگیرد .قبل از مقایسهها
میانگینها از بزرگ به کوچک مرتب میشوند .در این پژوهش برای یافتن حداقل اختالف
معنادار بین گروه های بیمار وغیربیمار از این روش استفاده شد.
یافته ها:
جدول  -1میانگین وانحراف معیار نمرات ابعاد کمال گرایی و عدم تحمل بالتکلیفی در گروه های بیمار و
غیر بیمار

سندرم روده
تحریک پذیر

آسم
شاخص
متغیر
میانگین
کمال
گرایی
خودمدار

32/33

کمال
گرایی
دیگرمدار

37/73

انحراف
معیار
4/99

5/28

میانگی
ن
32/70

34/20

انحراف
معیار
4/15

5/57

میگرن

میانگین
35/43

35/16

انحراف
معیار
5/26

3/92

غیر بیمار

میانگی
ن
25/23

27/40

انحراف
معیار
5/70

5/73

کمال
گرایی
جامعه
مدار

32/40

5/19

30/06

4/91

32/56

7/06

24/50

6/35

کمال

/46

/48

99/96

9/16

/16

9/46

77/13

/37
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گرایی
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ناتوانی
برای انجام
عمل

22/23

استرس
درمورد
بالتکلیفی

22/16

منفی
بودن
رویدادها
ی غیر
منتظره

21/30

بالتکلیفی
در مورد
آینده

20/25

عدم
تحمل
بالتکلیفی

84/20

11
4/92

4/06

3/46

103
23/30

23/93

22/46

3/27

21/16

/00
12

89/80

3/83

3/88

3/26

22/66

24/40

23/36

3/12

24/75

/53
13

90/20

13
15/40

4/74

15/80

4/20

15/86

4/28

3/56

16/76

/97
13

60/16

5/01

4/61

3/04

4/31

/21
13

همان طور که جدول  1نشان می دهد میانگین کمال گرایی افراد مبتال به میگرن از همه
بیشتر( 103/16و کمال گرایی افراد غیر بیمار از همه کمتر( 77/13است .هم نین
میانگین عدم تحمل بالتکلیفی افراد مبتال به میگرن از همه بیشتر( 90/20و افراد غیر
بیمار از همه کمتر( 60/16می باشد.
جدول  2خالصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای کمالگرایی در گروههای بیمار و غیربیمار
دامنه
تغییرات

مجمو
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معنادای

بین گروه
ها

13933/90

3

4644/63

38/36

0/001

درون گروه

14044/06

116

121/07

-

-

اندازه اثر
0/999
0/561
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ها
کل

27977/96

119

-

-

-

همانطور که جدول فوق نشان میدهد بین میانگین نمرات کمالگرایی گروههای بیمار و
غیربیمار تفاوت معنادار وجود دارد( F=38/36و . P < 0/01بدین معنی که حداقل دو
گروه وجود دارند که در متغیر کمالگرایی با هم متفاوت هستند.
جدول  3مقایسه میانگین های نمرات کمالگرایی در گروههای بیمار و غیربیمار
تفاوت
میانگین

انحراف
معیار خطا

سطح معناداری

2/50
– 0/70
*25/33

2/8
2/8
2/8

0/381
0/806
0/001

– 2/50
– 3/20
*22/83

2/8
2/8
2/8

0/381
0/262
0/001

میگرن

آسم
سندرم روده تحریک پذیر
غیر بیمار

0/70
3/20
*26/03

2/8
2/8
2/8

0/806
0/262
0/001

غیربیمار

آسم
سندرم روده تحریک پذیر
میگرن

*– 25/33
*– 22/83
*- 27/03

2/8
2/8
2/8

0/001
0/001
0/001

نو بیماری
آسم

سندرم روده تحریک پذیر
میگرن
غیربیمار

سندرم روده تحریک پذیر

آسم
میگرن
غیربیمار

همانطور که جدول فوق نشان میدهد ،تفاوت میانگین کمالگرایی افراد مبتال به آسم،
سندرم روده تحریک پذیر و میگرن با افراد غیربیمار در سطح 0/99معنادار است .اما
تفاوت میانگین سه گروه بیمار با یکدیگر معنادار نیست.
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جدول  4خالصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای تحمل بالتکلیفی در گروههای بیمار و غیربیمار
دامنه
تغییرات

مجمو
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معنادای

اندازه اثر

بین گروه ها

18189/42

3

6063/14

34/79

0/001

0/895

درون گروه ها

20216/56

116

174/28

-

-

0/524

کل

38405/99

-

-

-

119

همانطور که جدول فوق نشان میدهد بین میانگین نمرات تحمل بالتکلیفی گروههای
بیمار و غیربیمار تفاوت معنادار وجود دارد ( F=34/79و  . P < 0/01بدین معنی که
حداقل دو گروه وجود دارند که در این متغیر با هم متفاوت هستند.
جدول  5مقایسه میانگینهای نمرات تحمل بالتکلیفی درگروههای بیمار و غیربیمار
نو بیماری
آسم

سندرم روده تحریک
پذیر
میگرن
غیربیمار

سندرم روده تحریک پذیر
آسم
میگرن

تفاوت میانگین

انحراف معیار خطا

سطح معناداری

– 5/60
– 6/00
*24/03

3/4
3/4
3/4

0/103
0/081
0/001

5/60
0/40
*30/03

3/4
3/4
3/4

0/103
0/907
0/001

غیربیمار
آسم
میگرن
سندرم روده تحریک پذیر
غیر بیمار

6/00
0/40
*30/03

3/4
3/4
3/4

0/081
0/907
0/001

آسم
غیربیمار
سندرم روده تحریک
پذیر
میگرن

*– 24/03
*– 29/63
*- 30/03

3/4
3/4
3/4

0/001
0/001
0/001
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همانطور که جدول فوق نشان میدهد ،تفاوت میانگین عدم تحمل بالتکلیفی افراد مبتال
به آسم ،سندرم روده تحریک پذیر و میگرن با افراد غیربیماردر سطح  0/99معنادار است.
اما تفاوت میانگین سه گروه بیمار با یکدیگر معنادار نیست.
همانطور که جداول  5و 3نشان میدهد هیچکدام ازتفاوتهای دوبهدو میانگینهای
نمرات کمالگرایی گروههای بیمار معنادار نیست .ولی تفاوت میانگین هر کدام از گروههای
بیمار با گروه غیربیمار معنادار است .میانگین کمالگرایی افراد مبتال به میگرن از همه
گروه ها بیشتر است .هم نین در متغیر عدم تحمل بالتکلیفی نیز تفاوت معناداری بین
گروههای بیمار وجود ندارد اما بین هر کدام از گروههای بیمار با گروه غیربیمار تفاوت
معنادار است و میانگین نمره عدم تحمل بالتکلیفی نیز در بیماران مبتال به میگرن ازهمه
بیشتر است.
بحث و نتیجه گیری:
نتایج این مطالعه نشان میدهد که متغیرهای روانشتناختی عتدم تحمتل بالتکلیفتی و
کمالگرایی در بیماران مبتال به اختالالت روانی فیزیولوژیک بهطور معناداری با افراد غیتر-
بیمار متفاوت هستند و در بین گروههای بیمار میانگین نمرات کمالگرایی افراد مبتتال بته
میگرن و آسم از افراد مبتال به سندرم روده تحریک پذیر و افراد غیربیمار بیشتر است ،امتا
میانگین نمرات عدم تحمل بالتکلیفی در بیماران مبتال به میگرن و ستندرم روده تحریتک
پذیر بیشتر از گروه آسم میباشد .هم نین در میان خرده مقیاسها مشاهده میشود کته
افراد مبتال به میگرن در تمامی ابعاد کمالگرایی نمرات باالیی به دست آوردهاند ،حال آنکه
در بیماران مبتال به آسم کمالگرایی دیگرمدار که نشتاندهنتده تعیتین معیارهتای کمتال
گرایانه برای دیگران است ،نمرهی باالتری را به خود اختصاص داده است.
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در پژوهشهای دیگر نیز کمالگرایی با نشانههای اضطراب در بیماران دارای اختالالت
روانتنی و اختالالت اضطرابی مرتبط بوده است(شوارتز . 2006 ،1یافتهها نشان دادهاند که
بین بازخوردهای کمالگرایانهی خودمدار و اضطراب صفت همبستگی وجود دارد(فلت 2و
همکاران 2003 ،رابطهی بین کمالگرایی جامعه مدار و اضطراب ،مخصوصاً بر حسب
ترس از ارزشیابی منفی اجتماعی ،تبین شده است .نتایج رویهم رفته ،رابطهی کمالگرایی

بهویژه خودمدار و جامعهمدار را با اضطراب تأیید میکنند .در مورد ابعاد کمالگرایی
بیماران اضطرابی با عالئم روانتنی تبیینهای مختلفی صورت گرفته است .طبق تبیین
کانفر و هاگرمن( 1998میتوان بیان کرد که معیارهای شخصی کمالگرایانه و تحققناپذیر از
طریق افزایش تجربههای شکست ،خودسرزنشگری را به فرد تحمیل میکنند .برای
کمالگرایی خودمدار که ارزش ،معادل عملکرد سطح باال میباشد ،تجربههای شکست در
تحقق معیارهای کمالگرایانه ،خودارزشیابیهای انتقادی و کاهش فاحش عزت نفس را به
دنبال دارد تا آمادگی برای افسردگی به حد کافی برسد .از سوی دیگر تضاد بین خود
واقعی و خود آرمانی با اضطراب ارتباط دارد .ترس به واسطهی پیشبینی احتمال عدم
تحقق معیارهای کمالگرایانه ،نگرانی و اضطراب مداوم را بر فرد تحمیل میکند.
از سوی دیگر عدم تحمل بالتکلیفی یکی از نشانههای غالب اختالالت اضطرابی است.
به گونهای که همبستگی میان نگرانی ناسازگارانه و کمالگرایی بهویژه بعد خودمدار آن به
ایجاد نشانهها منتهی میشود .نشان داده شد ،افراد مبتال به اختالالت اضطرابی با عالئم
روانتنی تمایل به داشتن چیزهای کامل و قطعی و کامال قابل کنترل دارند و در برخورد با
مسائل غیرقابل کنترل و موقعیتهای مبهم ،نگرانی غیر انطباقی باالیی از خود نشان
میدهند (یعنی تحمل بالتکلیفی پایین (دوگاس. 2002 ،
مطالعات در زمینه عدم تحمل بالتکلیفی نشان دادهاست که این سازه در ارتباط با
اختالالت روانشناختی ،باالخص اختالالت اضطرابی میباشد .این سازه از طریق مؤلفههایی
- Schwartz
- Fleet

1
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چون نگرانی و باورهای مربوط به نگرانی موجب اختالل در سازگاری جسمانی شده که در
صورت تکرار این وضعیت میتواند تولید بیماری کند .بدینترتیب پژوهشها نشان میدهد
که تحمل بال تکلیفی در افراد دارای سطح اضطراب و استرس باال نسبت به گروه کنترل
پایین تر است(باهر 1و دوگاس . 2002
در اختالل سندرم روده تحریک پذیر ،اضطراب و تجربه استرس نقش اساسی بازی
میکنند .این عارضه در واق در اثر استرس راهاندازی میشود و نحوه مقابله فرد با استرس
و مهارت حل مسئله وی روی وضعیت بیماری اثر میگذارد(الکنر . 2006 ،2عالئم
روانشناختی همراه با این سندرم ،افسردگی ،جسمانی سازی ،اضطراب ،خصومت ،فوبیا و
بدبینی میباشد (تاممشن . 2008 ،3نتایج تحقیقات نشان دادهاند که اختالالت اضطرابی
بیشترین تشخیص رایج بیماران روده تحریک پذیر است(بالن ارد . 2007 ،4هم نین
تحقیقات نشان داده که استرس یک فاکتور راهانداز مهم در این بیماری است .در واق
استرس شدید یا مزمن تحریک عصبی خودکار روده را تغییر میدهد و این تغییر در افراد
بیمار بیشتر طول میکشد و این احتماالً به دلیل ارتباط عصبی  -شیمیایی بین مغز و
روده است .در حقیقت دو سوم افراد سالم نیز عالئم معدی -روده ای را در پاسخ به استرس
گزارش میدهند و این میزان برای افراد مبتال بیشتر است (فالین 5و همکاران. 2000 ،
پژوهشگران در یک مطالعه دریافتهاند که آزمودنیهای دارای سردرد مزمن به طور
معنیداری حساسیت ،کمرویی و مشکالت روانتنی و اختالالت رفتاری بیشتر از خود بروز
میدهند .هم نین اضطراب ،کمالگرایی و فشارهای زندگی بهطور معنیداری به پیشبینی

سردرد آنها کمک میکنند(استوارت. 2007 ،6

- Buher
-Lackner
3
-Tomption
4
-Blanchard
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محققان به این نتیجه رسیدهاند که بعضی از مبتالیان میگرن افرادی کمالطلب ،دارای
حالتهای اضطرابی و وسواسی هستند .این افراد هم نین زود هیجانزده میشوند و
حساس میباشند .اگر در کار درمانده شوند آسیبپذیر و مستعد وسوسههای فکری میباشند.

در تمام مبتالیان میگرن اعم از زن و مرد ،میزان اختالالت عاطفی ،اضطرابی ،وابستگی به
نیکوتین و الکل و استفاده از داروهای غیرمجاز در مقایسه با گروه کنترل بیشتر است .در
 % 30کسانی که از حمالت میگرنی رنج میبرند اضطراب و افسردگی باهم وجود دارد .الگوی
بیماری این افراد حاکی از این است که  %62آنها قبل از بروز میگرن دچار یک اختالل
اضطرابی میشوند و افسردگی مزمن بعد از میگرن درآنها ظاهر میشوند (کهلر. 2005 ،1

هم نین مشاهدات متخصصانی که با کودکان مبتال به آسم بستری در بیمارستان کار
کردهاند ،حکایت از نقش عوامل روانی -اجتماعی در آسم دارد .تقریب ًا در یک سوم کودکان،
پس از پذیرش در بیمارستان ،کاهش نشانههای بیماری دیده میشد ،اگرچه داروهای آنها
تغییر نکرده بود .نتایج پژوهشها نشان داده که استرس مرتبط با خصومت و کمالگرایی
زیاد میتواند باع شرو حمالت آسم شود(سارافینو. 1995 ،
برخی از پژوهشگرا ن عقیده دارند افرادی که در عاطفه منفی باال هستند ،پیوسته
سطوح باالیی از اضطراب ،تنش و خشم را تجربه میکنند که این به نوبه خود منجر به
مشکالت سالمتی چون سردرد ،تهو  ،زخمهای گوارشی و مشکالت رودهای ،آسم ،آرتروز و
برخی بیماریهای کرونر قلبی میشود (بالن ارد. 2007 ،
قابل ذکر است که یکی از فاکتورهای اصلی راه اندازنده اضطراب و استرس ،عدم تحمل
شرایط مبهم و پی یده است .در واق افراد دارای تحمل بالتکلیفی پایین در برخورد با
شرایط مبهم واکنشهایی از گوش بزنگی شدید را نشان میدهند که این خود باع
برانگیختگی هیجانی و واکنشهایی اجتنابی شناختی میشود .در این موق آن ه که فرد
تجربه میکند ،اضطراب و استرس باال است(باهر و دوگاس . 2002
-Kohler
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هر چند در مورد تأثیر استرس در انوا حاالت و اختالالت جسمانی از جمله اختالالت
روانی  -فیزیولوژیک تردیدی وجود ندارد ،اما در این حوزه ( بیماری های جسمانی و
ارتباط آنها با متغیرهای روانشناختی ،علم روانشناسی هنوز در ابتدای راه است .بهویژه
متغیرهای روانشناختی و سازههای شخصیتی که ارتباط آنها با اضطراب و استرس بسیار
باال است .طبق مدلهای تئوریکی اضطراب ومشکالت روانی -جسمانی مربوط به آن ،عدم
تحمل بال تکلیفی و کمالگرایی مرضی ،متغیرهای روانشناختی هستند که در اکتساب،
حفظ و تداوم نگرانیهای مرضی و اضطراب نقش مهمی ایفا میکنند و پیامدهای روانتنی
جزئی از این نقش میباشد
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