فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه ،سال یازدهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399

199

نقش واسطهای ناگویی هیجانی در رابطهی بین حمایت اجتماعی ادراک
شده و شکایات جسمی زنان افسرده
مسعود محمدی ،*1راضیه
تاریخ دریافت1396/6/30 :

صص199-216 :

جعفری2

تاریخ پذیرش1399/3/2 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای ناگویی هیجانی در ارتباط بین حمایت اجتماعی
ادراکشده و شکایات جسمی بیماران زن افسرده و جامعهی آماری شامل تمام زنان افسردهی اساسی
شهر شیراز بود .بدین منظور با روش نمونهگیری در دسترس 101 ،زن مبتال به اختالل افسردگی
اساسی که به کلینیکهای روانپزشکی و روانشناختی شهر شیراز مراجعه کرده بودند ،پرسشنامههای
ناگویی هیجانی تورنتو ،حمایت اجتماعی درکشده و اختالالت روان تنی را تکمیل نمودند .نتایج
تحلیل همبستگی نشان داد که بین حمایت اجتماعی ادراکشده و شکایات جسمی رابطهی معکوس
معنیدار و بین ناگویی هیجانی و شکایات جسمی رابطهی مثبت معنیدار وجود دارد .تحلیل مسیر
نشان داد که حمایت اجتماعی ادراکشده بر شکایات جسمی اثر مستقیم و غیرمستقیم دارد.
همچنین مدل تحقیق قادر به برآورد  0/38از تغییرات شکایات جسمی بیماران زن افسرده بود.
بنابراین حمایت اجتماعی ادراک شده هم به طور مستقیم و هم از طریق ناگویی هیجانی میتواند
بر سالمت جسمی زنان مبتال به افسردگی تاثیر بگذارد.
واژه های کلیدی :ناگویی هیجانی ،حمایت اجتماعی ادراک شده ،شکایات جسمی

 1دکترای روانشناسی بالینی ،استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز ،شیراز ،ایران
 2کارشناس ارشد روان شناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز ،شیراز ،ایران.
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مقدمه
مطالعات مربوط به هند ،چین ،مکزیک ،آفریقا و پاکستان نشان میدهند که کشورهای در حال
توسعه ،افسردگی را جسمانی میکنند ( .)Mumford, et al, 1991. P382پژوهش های انجام شده
در ایران نیز بر شیوع باالی نشانگان جسمی در بین افراد افسرده صحه میگذارند ( Seifesafari, et
 .)al, 2013. P22بنابراین در فرهنگ های غیر غربی (همچنان که در برخی کشورهای غربی) ،افراد
تمایلی به بیان کالمی ناراحتیهای روانشناختی خود ندارند ( .)Katon, et al, 1982. P128در رابطه
با این مسئله ،یکی از مولفههای فرهنگی جسمانی کردن میتواند تجربهی آموخته شدهی افراد در
رابطه با ابراز عاطفه ،از جمله بازخورد متداول نسبت به شیوههای قابل قبول ابراز عاطفه باشد .عوامل
موثر بر ابراز عاطفه میتواند شامل ارزشهای خانواده و شبکهی اجتماعی ،در دسترس بودن درمان
روانشناختی یا پزشکی و نظام سیاسی-اجتماعی باشد که شخص آن را تجربه میکند .همچنین
ممکن است یک مولفهی فرهنگی وجود داشته باشد که سطح میل اجتماعی افراد به رشد مهارتهای
کالمی و شناختی مقتضی برای توصیف مشکالت روانشناختی را تعیین کند .بنابراین فرهنگهایی
که بیان عاطفه را تشویق نمیکنند ،ممکن است بیمارانی بپرورانند که هم یاد نگرفتهاند هیجانات
منفیشان را درک کنند و هم تحت سیطرهی سیستم حمایتیشان ،افسردگی را به عنوان بیماری
فیزیکی ببینند (.)Katon, et al, 1982. P130; Kellner, 1990. P156
از سوی دیگر جنبه ی دیگر موثر بر ابراز مشکالت روانشناختی در قالب نشانگان جسمی،
جنسیت 1است .مطالعات مربوط به بیماران بستری شده ،تفاوت معنادار جنسیت را نشان می دهد.
در واقع بهتر است بگوییم زنان گرایش به درونی کردن و جسمی کردن تجربهی افسردگی بالینی
دا رند در حالی که مردان گرایش به برونی کردن و گذار به عمل افسردگی دارند ( Velasques, et
.)al, 1991. P125
اگر شکایات جسمی 2مرتبط با افسردگی را مواردی همچون درد مفاصل ،درد اندامها ،درد کمر،
مشکالت گوارشی ،تغییرات در فعالیت روانی-حرکتی و تغییرات در اشتها تعریف کنیم ،تحقیقات
نشان می دهند که این پدیده در بیماری افسردگی بسیار فراگیر است و اغلب باعث بوجود آمدن
چالشهایی در درمان م ی شود و از سوی دیگر درصد باالیی از شکایات آغازین بیماران مبتال به
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افسردگی فقط عالیم جسمی است ( .)Madhakar & Trivedi, 2004. P13شکایات جسمی در
افسردگی عالوه بر هزینههای گزاف و پیچیدگی هایی که برای سیستم پزشکی بوجود می آورد،
چالشی برای تشخیص و درمان افسردگی نیز هست)Ohayon & Schatzberg, 2003. P40( .
خاطرنشان کردند که عالیم جسمانی طول مدت افسردگی را افزایش میدهند .همچنین
( )Seifesafari, et al, 2013. P26در پژوهش خود نشان داد که نشانگان جسمانی وزن سنگینی از
شکایات عمدهی بیماران افسردهی ایرانی را به خود اختصاص میدهد.
بیماری روانی واقعیتی صرفأ زیست شناختی یا روانشناختی نیست و میتواند متاثر از عوامل
مختلفی باشد ( )Teja et.al, 1971. P254معتقدند که از آنجا که جسمانی کردن میتواند بیان
آشفتگی های روانی یا اجتماعی از طریق نشانگان جسمی تعریف شود ،می توان گفت گرایش به
جسمانی کردن افسردگی متاثر از فرهنگ است .عوامل اجتماعی همانگونه که میتوانند در ایجاد و
بهبود سالمتی نقش ایفا کنند ،در بروز ،شیوع و تداوم بیماری نیز نقش دارند و تاثیر تفاوتهای
زیستی و فردی افراد در سایه ی وضعیت اجتماعی و مهمتر از آن ،برداشتی که افراد از وضعیتی
خاص دارند ،به مراتب بیشتر میشود .اگر حمایت اجتماعی 1را به معنای برخورداری از محبت،
همراهی و توجه اعضای خانواده ،دوستان و سایر افراد ) (Riahi, et al, 2011. P88تعریف کنیم به
نظر میرسد که این عامل با افسردگی و نشانههای جسمی مرتبط با آن ارتباط معناداری دارد
(.)kojima, et. al, 2007. P349; Alkandari & Crews, 2013. P520; Grant, et al, 1988. P1254
چرا که حمایت اجتماعی قویترین نیروی مقابلهای برای رویارویی موفقیت آمیز با بیماریهای مزمن
و شرایط تنشزا شناخته شده است و درک آن میتواند از بروز عوارض نامطلوب فیزیولوژیکی بیماری
در فرد ،جلوگیری کند (.)Chan, et, al, 2004. P387; Lee, et al, 2004. P428
از سوی دیگر ارتباط ناگویی هیجانی 2و شکایات جسمانی در تحقیقات زیادی تایید شده است
( )Rieffe, et al, 2009. P249و یکی از مهمترین عواملی که در دهههای اخیر با اختالالت روان تنی
مرتبط دانسته شده ،ناگویی هیجانی است .ناگویی هیجانی سازهای چندبعدی است که شامل دشواری
در شناسایی احساسات ،تمایز بین احساسات و تهییج های بدنی مربوط به برانگیختگی هیجانی،
دشواری در توصیف احساسات و قدرت تجسم محدود میشود .افراد مبتال به ناگویی هیجانی،
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تهییجهای بدنی بهنجار را بزرگ جلوه میدهند و نشانههای انگیختگی بدنی را بد تفسیر می کنند
( .)Taylor, et al, 2003. P270مسئلهی قابل توجه این است که به نظر میرسد ناگویی هیجانی
تحت تاثیر فرهنگ و شیوههای ابراز بیان هیجانات باشد .اگر بپذیریم که هیجانات به طور اجتماعی
تعیین میشوند و بافت پیرامون فرد ،بافتی که به او معنای احساس و رفتار را می دهد ،معیاری برای
قضاوت در مورد هیجانات خود و دیگران ،فراهم میکند ،ناگزیر از پذیرفتن این بیان هستیم که
هیجان ارتباط بین بدن و جامعه است (.)Blazer, 2005. P186
همانطور که پیش از این گفته شد ،شکایات جسمی در بیماران و به طور خاص در بیماران ایرانی
سهم عمدهای را به خود اختصاص می دهد .این مسئله هم مانعی برای درمان افسرگی و هم مشکل
بزرگی برای سیستم پزشکی کشور است اما با وجود اهمیت قابل توجّه این مشکل ،شکاف بزرگی در
پژوهش های روانشناختی مربوط به این مشکل دیده می شود .اگر بپذیریم که افسردگی مخصوصا
در زنان بسیار رایج است و نیز اگر بپذیریم که بیماری افسردگی راجعه و مزمن است ،این مسئله
طبیعتأ باید ما را به پژوهشهای وسیع و دقیقی رهنمون کند اما در عمل پژوهشهای انجام شده
در این زمینه هم بسیار اندک است و هم از منظر روش شناختی دقت و پیچیدگی الزم برای تبیین
همبستههای مختلف افسردگی از جمله نشانگان بدنی را ندارند .از طرف دیگر با توجّه به اینکه
شکایات جسمی بیماران افسرده در کشورهای در حال توسعهای مثل ایران ،شیوع بیشتری دارد،
الزم است که تحقیقات ،مسائل اجتماعی و فرهنگی خاص جامعهی خود را نیز در نظر گیرند .تحقیق
حاضر با در نظر گرفتن نقش حمایت اجتماعی درکشده و تاثیری که بر ناگویی هیجانی و شکایات
جسمی دارد ،درصدد انجام این امر مهم است.
پژوهشهای متعدد موید نقش ناگویی هیجانی در بروز بیماریهای جسمی هستند .نتایج
پژوهش ( )Afshari, et al, 2014. P284حاکی از آن است که بین الکسی تایمیا و اضطراب و
افسردگی در بیماران روانتنی پوست رابطهی معنیدار وجود دارد .در پژوهشی انجام شده توسط
( )Rieffe, et al, 2009. P249تایید شد که ابتال با آلکسیتایمیا با شکایت از دردهای جسمی و
هیجانهای منفی ،همبستگی مثبت و با شادی همبستگی منفی داشت .همچنین ،خرده مقیاس
اشکال در تشخیص هیجانها دارای باالترین قدرت پیشبینی و خرده مقیاس تفکر معطوف به بیرون
دارای کمترین قدرت پیشبینی بود.
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نتایج پژوهشها حاکی از آن است که دشواری در توصیف احساسات به طور معناداری با
تجربهی درد و آمادگی برای درد ،ارتباط دارد .همچنین دشواری در شناسایی احساسات بین اضطراب
و فاجعهسازی درد و دشواری در توصیف احساسات بین اضطراب و ترس از درد ،دارای نقش تعدیلی
است ( .)Martinz, et al, 2015. P130همچنین در پژوهشی تایید شد که بین ناگویی هیجانی و
تعداد نشانگان جسمی ،افسردگی و اضطراب رابطهی مثبت معناداری وجود دارد و دشواری در
توصیف احساسات به طور منفی با جستجوی حمایت اجتماعی و تفکر عینی به طور منفی با راهبرد
مقابلهای مواجهه ،ارتباط دارد ( .)Tominaga, et, al, 2014. P55پژوهشی دیگر ( Gulpek et al,
 )2014. P302نشان داد که سطح ناگویی هیجانی در گروه بیماران تبدیلی بدون وجود اختالل
روانپزشکی دیگر ،بیش از گروه کنترل است )Eizaguirre, et al, 2004 .P321( .تایید کردند که
مبتالیان به اختالالت خوردن نسبت به گروه کنترل میزان بیشتری از ناگویی هیجانی را تجربه می
کنند )Ganjalivand, et al, 2013. P38( .در پژوهشی نشان دادند که بین شبکهی اجتماعی با
مولفهی سالمت جسمانی و مقیاسهای سالمت عمومی ،عملکرد جسمانی ،نقش جسمی و درد بدنی
آن در والدین دانش آموزان عقب ماندهی ذهنی آموزش پذیر رابطهی مثبت و معنیداری وجود دارد.
نتایج مطالعهی ( )Shakeri Nia, 2012. P12حاکی از آن بود که متغیرهای امید و حمایت اجتماعی
توانستهاند سالمت عمومی سالمندان مبتال به دردهای مزمن را پیشبینی کنند .پژوهش شاره و
همکاران ( )Shareh, et al, 2012. P84بیانگر این بود که حمایت اجتماعی ادراک شده در بعد
دوستان و خانواده بهترین پیشبینی کنندهی کیفیت زندگی در بیماران مبتال به دیابت غیر وابسته
به انسولین می باشد ( )Heo, et al, 2014. P302در پژوهش خود دریافتند که حمایت هیجانی با
تمام نشانههای افسردگی و جسمی و سالمت مرتبط با کیفیت زندگی رابطه دارد .پژوهش کاروکیوی1
و همکاران ( )Karukivi, et al, 2011. P256نشان داد که فقدان حمایت اجتماعی درکشده از سوی
دوستان بیش از حمایت اجتماعی درکشده از سوی خانواده و دیگری خاص ،توانایی پیش بینی
ناگویی هیجانی را داشت .همچنین نتایج پژوهش ( )Grant, et al,1988. P1254نشان داد آزمودنی
هایی که نشانگان افسردگی بیشتری داشتند ،حمایت پایدار و رضایتبخش کمتری از بستگان خود

Karukivi

1

204

نقش واسطهای ناگویي هیجاني در رابطهی بین حمایت...

گزارش کردند .اما آنهایی که بیماریهای جسمی بیشتری داشتند ،حمایتهای اجتماعی بیشتری
را از بستگان خود گزارش کردند.
هدف این پژوهش ،تبیین نقش واسطهای ناگویی هیجانی در رابطهی بین حمایت اجتماعی
ادراکشده و شکایات جسمی زنان افسرده میباشد و فرضیههای تحقیق عبارتاند از:
 -1بین ناگویی هیجانی و شکایات جسمی زنان افسرده رابطه وجود دارد.
 -2بین حمایت اجتماعی ادراک شده و شکایات جسمی زنان افسرده رابطه وجود دارد.
 -3بین حمایت اجتماعی ادراک شده و ناگویی هیجانی در زنان افسرده رابطه وجود دارد.
 -4حمایت اجتماعی به واسطهی ناگویی هیجانی بر شکایات جسمی زنان افسرده اثر
میگذارد.
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،روش همبستگی از نوع الگویابی معادالت ساختاری )SEM( 1است.
جامعهی آماری این پژوهش شامل کلیهی زنان افسردهای بود که در سه ماههی اردیبهشت ،خرداد
و تیر سال  1394به کلینیکهای روانپزشکی و روانشناختی شهر شیراز مراجعه کردهاند .نمونهی
مورد نظر در پژوهش حاضر شامل  101زن افسرده است که به طور در دسترس انتخاب شدند.
مالکهای شمول در این پژوهش شامل گرفتن تشخیص افسردگی از سوی روانپزشک یا روانشناس
و دارا بودن تحصیالت حداقل  9کالس بود .همچنین مالکهای خروج از پژوهش شامل مصرف
داروی خاص در سه هفتهی قبل از تکمیل پرسشنامه و داشتن اختاللهای روانی عمدهی دیگر بود.
ابزارهای گردآوری دادهها
در این پژوهش از سه پرسشنامه به شرح زیر استفاده شده است :پرسشنامهی اختالالت روانتنی
( :)Riahi, 2009این پرسشنامه با گنجاندن  20مورد از شایع ترین اختالالت روان تنی در یک جدول
مستقل ،طراحی گردیده است .اختالالت این پرسشنامه عبارتند از :کماشتهایی و بیاشتهایی روانی،
زخم معده یا اثنی عشر ،اختالل یا زخم روده ،یبوست ،اسهال ،تهوع و استفراغ ،آسم ،کهیر ،اختالالت
پوستی ،سردردهای میگرنی و عصبی ،درد در ناحیهی قفسهی سینه و قلب ،فشار خون ،سکتهی
Structural Equation Modeling

1

فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه ،سال یازدهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399

205

قلبی ،درد کتف و کمر ،درد مفاصل زانو و آرنج ،روماتیسم ،آرتروز ،اختالالت قاعدگی ،ناتوانی جنسی
و پرکاری تیروئید .برای افزایش دقت در سنجش این متغیر ،از پاسخگویان خواسته شد تا مشخص
نمایند طی یک سال گذشته این نشانه های اختالالت و بیماریهای جسمی را چند بار و با چه
شدتی تجربه کردهاند .برای محاسبهی نمرهی کل در این مقیاس نخست به طور جداگانه برای هر
اختالل روانتنی (مثل آسم ،زخم معده و  ،)...تعداد دفعات ابتالی به بیماری ( 1تا  2بار 3 ،تا  4بار
و  5بار و بیشتر) در شدت ابتالی به بیماری (شدید ،متوسط ،خفیف) ضرب میگردد .سپس مجموع
این حاصل ضرب ها برای  20اختالل مذکور با همدیگر جمع میگردد و نمرهی خام اختالالت
روانتنی (در سطح سنجش فاصلهای) محاسبه میشود .با توجه به اینکه ممکن بود پاسخگویان به
هیچ از یک از اختاللهای مذکور مبتال نباشند ،رقم محاسبه شده ی فرضی برای هر پاسخگو می
توانست از  0تا  180باشد .با این حال دامنهی واقعی این عدد بین  0تا  99در نوسان است .میزان
آلفای کرونباخ بدست آمده برای این مقیاس  ./76می باشد که بیانگر همبستگی درونی باال و قابل
قبول است ( .)Riahi, 2009همچنین در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ بدست آمده برای این
پرسشنامه  0/75می باشد که از نظر آماری قابل قبول است .پرسشنامهی ناگویی هیجانی تورنتو:
مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو )TAS-20(1یک آزمون  20سوالی است و سه زیر مقیاس دشواری در
شناسایی احساسات( 7ماده) ،دشواری در توصیف احساسات ( 5ماده) و تفکر عینی ( 8ماده) را در
طیف لیکرت میسنجد .پایایی و روایی مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو در پژوهشهای بسیاری تایید
شده است ( .)Taylor, et al, 2003. P274نسخهی فارسی مقیاس ناگویی هیجانی ،ضرایب آلفای
کرونباخ برای ناگویی هیجانی کل و سه زیرمقیاس دشواری در شناسایی احساسات ،دشواری در
توصیف احساسات و تفکر عینی به ترتیب  ./75 ،./82 ،./85و  72محاسبه شده است که نشانهی
همسانی درونی خوب مقیاس است ( .)Besharat, 2007. P209همچنین در پژوهش حاضر آلفای
کرونباخ بدست آمده معادل  0/70است که از نظر علمی قابل اتکا است .پرسشنامهی حمایت
اجتماعی درک شده :پرسشنامهی حمایت اجتماعی درک شده )MSPSS(2توسط ( Zimet, et al,
 )1988برای سنجش میزان حمایت اجتماعی ادراک شده از طرف خانواده ،دوستان و افراد مهم
Alexithymia Torento Scale
Multi-dimensional Scale of Perceived Social Support

1
2
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زندگی فرد طراحی شده است .این مقیاس  12گویه دارد و پاسخگو نظر خود را در یک مقیاس 7
گزینهای از نمره یک برای کامالً مخالفم تا هفت برای کامالً موافقم مشخص می کند .خرده مقیاس
حمایت اجتمای دریافت شده از سوی خانواده شامل ماده های 11 ،8 ،4 ،3می باشد ،همچنین
مادههای  6،7،9،12تشکیل دهندهی خرده مقیاس حمایت اجتماعی درک شده از سوی دوستان و
خرده مقیاس حمایت درک شده از سوی فرد خاص شامل مادههای  10 ،5 ،2 ،1میباشد .گفتنی
است که تمامی مادهها به صورت مستقیم نمرهگذاری میشوند و دامنهی نمرهی کسبشده برای هر
فرد بین  0تا  84متغیر خواهد بود (Bruer, et al, 2008. P197) .آلفای کرونباخ بدست آمده در
مورد این ابزار را 0/86گزارش کردند .همچنین در پژوهش حاضر آلفای به دست آمده برای
پرسشنامهی حمایت اجتماعی درک شده  0/83بود.
در پژوهش حاضر دادههای به دست آمده از سه پرسشنامهی اختالالت روانتنی ،ناگویی هیجانی
و حمایت اجتماعی ادراک شده ،نخست به نرم افزار  spss22وارد شده و تجزیه و تحلیل توصیفی
انجام گرفته است .برای تجزیه و تحلیل از آمارههای توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد ،در
بخش استنباطی از آزمون همبستگی و برای سنجش مدل تحقیق و تحلیل مسیر از نرم افزار
( )Amos20استفاده شده است.
یافتهها
در بخش یافتهها نخست یافتههای توصیفی شامل میانگین متغیرها و انحراف استاندارد ارائه
میشود .پس از آن به ضرایب همبستگی پرداخته خواهد شد و سپس یافتههای مربوط به هدف
پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جدول  -1یافتههای توصیفي مربوط به متغیرهای شکایات جسمي ،حمایت اجتماعي ادراک
شده و ناگویي هیجاني
متغیرهای پژوهش

میانگین

انحراف استاندارد

شکایات جسمی

36/23

22/22

ناگویی هیجانی

59/35

10/24

حمایت اجتماعی ادراکشده

38/54

9/05
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در جدول  1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش نشان داده شده است .همانگونه که از
جدول استنباط میشود بیشترین فراوانی متغیرهای پژوهش مربوط به ناگویی هیجانی با میانگین
 59/35است .متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده و شکایات جسمی به ترتیب با میانگین38/54
و  36/23در ردهی دوم و سوم قرار میگیرند .همچنین بیشترین انحراف استاندارد از میانگین نخست
مربوط به شکایات جسمی و سپس ناگویی هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده است.
جدول  -2ماتریس همبستگي متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

حمایت اجتماعی
ادراک شده

حمایت اجتماعی
ادراک شده

1

ناگویی هیجانی

** -0/25

1

شکایات جسمی

** -0/48

** 0/36

ناگویی هیجانی

شکایات جسمی

1

* p ≤ 0/05,* p ≥ 0/01
همانطور که از جدول  2برمیآید تمامی ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش در سطح
 p≥ 0/01یعنی  99درصد اطمینان معنی دارند .بدین ترتیب ارتباط بین متغیرهای ناگویی هیجانی
و شکایت جسمی 0/36و مثبت است .به بیانی دیگر هر چه میزان ناگویی هیجانی بیشتر باشد،
شکایت جسمی نیز افزایش مییابد و هر چه میزان ناگویی هیجانی کمتر باشد ،شکایت جسمی نیز
کاهش مییابد .از سوی دیگر با در نظر گرفتن ضریب همبستگی پیرسون  -0/48برای متغیرهای
حمایت اجتماعی ادراک شده و شکایت جسمی ،میتوان چنین استنباط کرد که ارتباط بین این دو
متغیر نیز منفی است .بدین معنی که با افزایش حمایت اجتماعی ادراک شده ،شکایات جسمی زنان
افسرده کاهش مییابد و با کاهش حمایت اجتماعی ادراکشده ،شکایت جسمی افزایش مییابد.
همچنین ضریب همبستگی پیرسون برای متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده و ناگویی هیجانی
 -0/25است که بیانگر ارتباط بین حمایت اجتماعی ادراک شده و ناگویی هیجانی است .منفی بودن
ضریب همبستگی به معنای معکوس بودن ارتباط بین این دو متغیر است .به عبارتی دیگر با افزایش
حمایت اجتماعی ادراک شده ،ناگویی هیجانی زنان افسرده کاهش پیدا میکند و با کاهش نمرهی
حمایت اجتماعی درک شده ،ناگویی هیجانی افزایش مییابد .بنابراین سه فرضیهی نخست پژوهش
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شامل ارتباط بین ناگویی هیجانی و شکایات جسمی زنان افسرده ،ارتباط بین حمایت اجتماعی
درکشده و شکایات جسمی و ارتباط بین حمایت اجتماعی درک شده و ناگویی هیجانی در زنان
افسرده ،تایید میگردند.
جدول شمارهی  -3نتایج آزمون تحلیل همبستگي تفکیکي بین حمایت اجتماعي درکشده و
شکایات جسمي با کنترل اثر ناگویي هیجاني
متغیر

فراوانی

ضریب پیرسون

سطح معنی داری

حمایت اجتماعی
ادراک شده

101

-0/48

0

101

-0/44

0

حمایت اجتماعی ادراک شده (با کنترل اثر ناگویی
هیجانی)

برای آزمون فرضیهی چهارم پژوهش مبنی بر اثر غیرمستقیم حمایت اجتماعی ادراک شده (به
واسطهی ناگویی هیجانی) بر شکایت جسمی زنان افسرده ،یک بار رابطهی همبستگی دو متغیر فوق
مورد بررسی قرار گرفت و سپس از آزمون همبستگی تفکیکی (جزئی) با کنترل اثر ناگویی هیجانی
استفاده شد .چنانچه مشاهده می شود ضریب پیرسون برای رابطهی حمایت اجتماعی ادراکشده و
شکایات جسمی ،بدون کنترل اثر ناگویی هیجانی  -0/48است و این همبستگی از نظر آماری
معنیدار است .در حالیکه با کنترل نقش ناگویی هیجانی ضریب همبستگی به  -0/44کاهش می
یابد .بنابراین  0/04از تغییرات ضریب همبستگی بین حمایت اجتماعی ادراک شده و شکایات
جسمی ،به نقش واسطهای ناگویی هیجانی بر میگردد.
جدول  -4مقایسهی شاخصهای نیکویي برازش برای مدل پیشنهادی و مدل اصالح شده

شاخصهای برازندگی  2

CFI NFI IFI RMSEA PCFI AGFI GFI Df

مدل پیشنهادی

20/54

12

87/6 94/7

52/7

0/084

مدل اصالحشده

8/07

11

94/4 97/8

52/4

0/0

84/4 92/9
1/024

TLI

86/5 92/3

1/051 1/0 93/9
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همانطور که از جدول  4بر میآید ،طبق مدل پیشنهادی اگرچه اکثر شاخصهای نیکویی برازش
برآورده شدهاند اما امکان اصالح مدل وجود دارد .با اصالح مدل مشاهده میشود که اکثریت قریب
به اتفاق شاخصهای نیکویی برازش در مقایسه با قبل از تصحیح ،بهبود یافتهاند .شاخصهای
برازندگی مانند مجذور کای)  (  2با مقدار  ،8/07شاخص نیکویی برازش ) (GFIبا مقدار ،97/8
شاخص نیکویی برازندگی تطبیقی) (AGFIبا مقدار  ،94/4شاخص برازش تطبیقی مقتصد )(PCFI
با مقدار  ، 52/4ریشهی خطای میانگین مجذورات تقریب ) (RMSEAبا مقدار  ،0/0شاخص
برازندگی فزاینده ) (IFIبا مقدار  ، 1/024شاخص برازندگی هنجارشده ) (NFIبا مقدار ، 93/9
شاخص برازندگی تطبیقی ) (CFIبا مقدار 1/0و شاخص توکر لویس ) (TLIبا مقدار  1/051برازش
مدل اصالح شده را تایید میکنند .بر این اساس میتوان گفت مدل برازندهی داده ها میباشد و
میتوان بر اساس یافتهها به تعمیم نتایج پرداخت.

شکل -1مدل نهایي پژوهش به همراه ضرایب استاندارد مسیرها
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همانطور که شکل  1نشان میدهد  38درصد از تغییرات متغیر شکایات جسمی توسط مدل
تبیین میشود.
جدول  -5بررسي اثرات مستقیم و غیر مستقیم استاندارد
اثر مستقیم

اثر کل

اثر غیر مستقیم

حمایت
اجتماعی
ادراکشده

ناگویی
هیجانی

حمایت
اجتماعی
ادراکشده

ناگویی
هیجانی

حمایت
اجتماعی
ادراکشده

ناگویی
هیجانی

ناگویی
هیجانی

-0.272

0.000

0.000

0.000

-0.272

0.000

شکایات
جسمی

-0.452

0.315

-0.86

0.000

-0.537

0.315

حمایت
دیگری

0.883

0.000

0.000

0.000

0.883

0.000

حمایت
خانواده

0.496

0.000

0.000

0.000

0.496

0.000

دشواری در
توصیف
هیجان

0.000

0.650

-0.177

0.000

-0.177

0.650

دشواری در
شناسایی
هیجان

0.000

0.840

-0.229

0.000

-0.229

0.840

شکایات
جسمی کل

0.000

0.000

-0.537

0.315

-0.537

0.315

تفکر عینی

0.000

0.310

-0.084

0.000

-0.084

0.310

حمایت
دوست

0.493

0.000

0.000

0.000

0.439

0.000
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بر اساس دادههای جدول شماره  5پس از محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای
مستقل بر شکایات جسمی ،اثر مستقیم حمایت اجتماعی ادراک شده و ناگویی بر شکایات جسمی
محاسبه شده است .همچنان که مشاهده میشود ،اثر مستقیم حمایت اجتماعی ادراک شده بر
شکایات جسمی منفی و معکوس است در حالی که متغیر ناگویی ،رابطهای مثبت با شکایات جسمی
دارد .در اثرات غیر مستقیم ،متغیر حمایت اجتماعی ادراک شده رابطهای معکوس و برابر با -0/086
با شکایات جسمی دارد.
جمعبندی مجموع روابط مستقیم و غیر مستقیم حاکی است متغیر حمایت اجتماعی ادراک
شده ،در کل با رابطه  -0/537و ناگویی هیجانی با رابطهی  0/31بر شکایات جسمی اثر میگذارد.
نتایج تاثیر مستقیم و غیر مستقیم هر کدام از ابعاد سازههای اصلی را نیز میتوان از جدول استخراج
کرد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای ناگویی هیجانی در رابطه بین حمایت اجتماعی
ادراک شده و شکایات جسمی زنان افسرده بود .همان گونه که یافتههای همبستگی تحقیق نشان
داد ،ناگویی هیجانی با شکایات جسمی زنان افسرده رابطهی مثبت معنادار دارد .به بیانی دیگر با
افزایش ناگویی هیجانی ،شکایات جسمی نیز افزایش مییابد و برعکس .همچنین نتایج تحلیل مسیر
نشان داد ناگویی هیجانی در کل با رابطهای برابر  0/31بر شکایات جسمی اثر میگذارد .این نتیجه
همسو با یافتههای برخی پژوهشهای داخل کشور ( )Afshari, et al, 2014و ( Rieffe, et al, 2009.
 )P248بود که رابطهی معنیدار بین ناگویی هیجانی و شکایات جسمانی را تایید کرده بودند.
همچنین یافتهی تحقیق حاضر در زمینهی فوق موید پژوهشهای ( )Martinz, et al, 2015و
( )Tominaga, et, al, 2014بود که پیشتر نشان داده بودند ناگویی هیجانی با نشانگان جسمی،
ارتباط معناداری دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت هیجان با ویژگیهای انطباقی و تکاملی
خود ،بیانگر نیازها و ضرورتهایی در رابطه با فرد و دنیای پیرامون او است .مواجههی هیجان با
موانع فردی ،بینفردی و اجتماعی ،به بیانی منحرف شدن آن از مسیر اصلی و کارکردی آن است.
بنابراین با توجه به همبستههای جسمی مهم هیجان ،بدن میتواند محملی برای بخشهای شناخته-
نشده ،پردازش نشده و بیاننشدهی هیجانها باشد .کاستی در بازشناسی ،تبیین و بیان هیجانات
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زنان افسرده میتواند مسیری به سوی تفسیر غیرواقعی انگیختگی بدنی و به تبع آن شکایات جسمی
باشد.
یکی دیگر از یافتههای پژوهش حاضر وجود ارتباط مثبت معنیدار بین حمایت اجتماعی
ادراک شده و شکایات جسمی بیماران زن افسرده بود .این یافته نیز در داخل کشور با پژوهش
( )Shareh, et al, 2012( ،)Ganjalivand, et al, 2013( ،)Shakeri Nia, 2012و در خارج از کشور
نیز با پژوهشهای ( )Heo, et al, 2014و ( )Grant, et al, 1988که همگی رابطهی معنیدار بین
حمایت اجتماعی با نشانههای جسمی و سالمت مرتبط با کیفیت زندگی را تایید کرده بودند ،همسو
است .همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که حمایت اجتماعی ادراکشده ،دارای اثر مهمی بر
شکایات جسمی است .در توضیح این یافته میتوان گفت زنان داری حمایت اجتماعی ادراک شدهی
باال احتماال از وضعیت ایمنتری برای بیان و بروز هیجانی خود برخوردار بودهاند .مثال ممکن است
افراد مهم زندگی آنها بیشتر پذیرای هیجانات مختلف آنها از جمله خشم و عشق بودهاند و ممکن
است زنانی که میتوانند احساسات و مشکالتشان را با امنیت خاطر با دیگران در میان بگذارند،
نیاز کمتری به دیگر شیوههای ارتباطی مثل جسمانی کردن داشته باشند .از سوی دیگر ممکن است
زنان افسردهای که حمایت اجتماعی بیشتری دریافت میکنند ،بدین سبب که خود را مورد عالقهی
دیگران و دارای ارزش بیشتری تلقی میکند ،شیوههای رفتاری در پیش بگیرند که سالمت آنها را
تقویت کند.
همچنین این پژوهش نشان داد که بین حمایت اجتماعی ادراکشده و ناگویی هیجانی زنان
افسرده رابطهی منفی معنی دار وجود دارد .بدین معنی که با افزایش حمایت اجتماعی ادراکشده،
ناگویی هیجانی کاهش مییابد و برعکس .این یافته همسو با نتایج پژوهشهای ( Karukivi, et al,
 )2011و ( )Tominaga, et al, 2014است که طی آن به این نتیجه رسیدند که ناگویی هیجانی هم
در زنان و هم مردان به طور معناداری با سطح پایینی از حمایت اجتماعی درکشده ارتباط دارد .در
تبیین این یافته میتوان گفت زنانی که از حمایت اجتماعی کمتری برخوردارند ،ممکن است از
هیجانات خود ارزیابی منفیتری داشتهباشند مثال برخی از هیجانات خود را خطرناک قلمداد کنند
و به تبع آن زمینه ی پردازش و بیان آن هیجان فراهم نشود .از سوی دیگر افراد دارای حمایت
اجتماعی ادراک شدهی بیشتر احتماال درگیری کمتری با محیط و افراد زندگی خود دارند .همچنین
ممکن است میل به کناره گیری از ارتباط و انزوا در آنها بیشتر باشد .زنان دارای حمایت اجتماعی
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کمتر ،به سبب محرومیت از صحبت صمیمانه و بیان مشکالت و آشفتگیهای خود ،متعاقبا از
بازخوردهای مربوط به آن مثل تصدیق هیجانات و یا جرح و تعدیل آنها ،محروم میشوند .این
هیجانات گفتهنشده و درکنشده ،پتانسیل الزم برای رشد یا انحطاط بیمارگونه را پیدا میکنند و
میتوانند سالمت هیجانی را به خطر بیندازند.
نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که اثر غیرمستقیم ناگویی هیجانی بر شکایات جسمی ضعیف
است .همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که ناگویی هیجانی اثر غیرمستقیمی برابر با -0/086
بر میزان شکایات جسمی دارد .در توضیح این یافته میتوان گفت درک زن افسرده از حمایت
اجتماعی پایین و متعاقب آن عدم رابطهی اطمینان بخش با خانواده ،دوست و دیگری مهم میتواند
عواطف منفی منع شده را افزایش دهد بدین معنی که سالم و حمایتی نبودن بافت رابطه میتواند
از پرورش احساسات و بیان هیجانی جلوگیری کند و از طرفی بدلیل وابسته بودن این روابط به
هویت فرد ،ممکن است پرداخت مناسبی نسبت به این قضیه صورت نگیرد و بیان فرد ،بیانی جسمانی
شود .از طرف دیگر این عامل به نوبهی خود میتواند واکنش زنان افسرده را نسبت به دیگر
استرسهای روزانه افزایش دهد .افزایش استرسها به همراه تمرکز بر احساس بدنی میتواند از طریق
تقویت بازخورد بدنی ،موجب افزایش تغییرات بدنی شده و شکایت جسمی افزایش یابد.
میتوان وضعیتی را ترسیم کرد که طی آن فرد به دلیل عدم دریافت و درک حمایت اجتماعی
و عدم دریافت بازخوردهای مناسب ،قادر به توانایی الزم برای شناخت و بیان هیجانات خود نباشد
و این مساله بعالوهی سبک نفکر غیر انتزاعی ،دروازهی ورود به بیان بدنی باشد .بیان بدنی میتواند
تالشی برای جلب حمایت افراد مهم زندگی و نیز بیان آشفتگیهای درونی زنان افسرده باشد .گفتنی
است که این نتایج فارغ از اثر متغیرهای جمعیتی است بدین معنی که متغیرهایی مثل سن ،وضعیت
تاهل ،مدرک تحصیلی و وضعیت اشتغال رابطهی معناداری با شکایت جسمی ندارند .به طور کلی
مدل پیشنهادی از برازندگی کافی برای دادههای تحقیق برخوردار است و تواند  38درصد از تغییرات
شکایات جسمی زنان افسرده را برآورد کند.
در پایان باید بیان داشت که غیرتصادفی بودن روش نمونهگیری ،اتکا بر پرسشنامه و به تبع آن
خارج شدن زنان افسردهی کمسواد و بیسواد از پژوهش و نیز در نظر نگرفتن نقش اختالالت
شخصیت ،اختالل نشانگان جسمی و اختالالت اضطرابی در روابط بین متغیرها ،از مهمترین
محدودیتهای تحقیق حاضر بودند .با در نظر گرفتن محدودیتهای گفته شده ،انجام پژوهشهای
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 همچنین.دیگر با استفاده از روش کیفی و نیز با در نظر گرفتن اختالالت ذکر شده پیشنهاد میگردد
انجام تحقیقاتی که امکان مقایسهی شکایات جسمی افراد افسرده را در جمعیتهای مختلف فراهم
. مفید خواهد بود،آورد
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