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Abstract: 

 

Background: Brain injury and depression negatively affects quality of life (QoL). In contrast, 

psychological flexibility (PF) has a positive impact on depression and QoL. This study aimed 

to explain the mediating role of PF in the relationship between depression after brain injury 

and QoL. 

Materials and Methods: This descriptive study was conducted in 2018 at Kargarnejad 

hospital in Kashan. Seventy patients with major depressive disorder were selected by 

randomized sampling method among the brain injury patients in Beheshti Hospital. They 

completed Beck Depression Inventory (BDI-II), Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-

II), and Short Form Health Survey (SF-12). Data analysis was performed using Pearson 

Correlation and Hierarchical Multiple Regression. 

Results: Pearson correlation matrix revealed a significant relationship between each pair of 

variables (Ps<0.001) and Hierarchical Multiple Regression showed that PF and depression 

predict the QoL. Also, the result showed PF partially mediate the relationship between 

depression severity and QoL in both physical (standardized β = -0.308; t=-2.311; P<0.05) and 

mental (standardized β=-0.422; t=-3.427; P<0.05) components. Sobel test confirmed the role 

of the QoL in both physical (Z=2.203; P<0.05) and mental (Z=3.102; P<0.05) components. 

Conclusion: In this population, the QoL can be predicted based on the severity of depression 

and the degree of PF. PF plays a more important role in this regard and by promoting it, the 

negative effect of depression on QoL can be reduced. 
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 مقدمه

 ;Traumatic Brain Injury) تروماتیک مغزی آسیب

TBI) موجب شود،می ایجاد سر تصادم یا ضربه تکان، اثر بر که 

 بهداشت ،مهم مشکالت از یکی ؛[1] گرددمی مغز عملکرد در اختالل

 در که آسیب این .[2] است جهان در اقتصادی - اجتماعی و عمومی

 پیامدهای با ،[3] شودمی بندیطبقه شدید و متوسط خفیف، طیف

 ثیراتأت با ایعارضه یعنی ،[4] افسردگی جمله از ذهنی و جسمی

  .است همراه ،[5] شناخت و عاطفه بر منفی
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 5/8/1399  نهایی: پذیرش تاریخ                      15/4/1399  :دریافت تاریخ

 افسردگی اختالل شکل به غالباً جمعیت، نـای در ردگیساف  

 TBI (Post-TBI-Major depressive از پس اساسی

disorder; P-TBI-MDD) باالیی شیوع دلیلبه دهد ورخ می 

 سالمت برآن  مخرب ثیراتأت نیز و [6-4،8] %14-77 حد در

 و وریبهره مراقبت(، ،خودکشی خطر مجدد، بستری)

 و اجتماعی( روابط و مدرسه یا کار به )بازگشت مشارکت

 بهزیستی و زندگی از )رضایت زندگی کیفیت مخصوصاً

 سالمتی با مرتبط زندگی کیفیت عبارتیبه یا عمومی(

)HRQoL ;life of quality related-Health( [9،4] که 

 ؛[10] دارد TBI حوزه بالینگران و نامحقق نزد ایویژه اهمیت

 این شدت بین ارتباط .شودمحسوب می مهمی بالینی شرایط

 مطلوب عملکرد میزان یعنی ،HRQoL میزان و افسردگی نوع

 جسمی ابعاد در اششدهادارک بهزیستی نیز و زندگی در فرد

 است شده گزارش حتی و [12]ثابت  ،[11] سالمت ذهنی و

 همتایان به نسبت ،مغزی آسیب هب مبتال افسرده بیماران که

 .[13] دهندمی نشان اختالل HRQoL ابعاد تمام در افسردهغیر

 خالصه:

 کیفیت و افسردگی بر شناختیروان پذیریانعطاف درمقابل، .دارند منفی ثیرتأ زندگی کیفیت بر افسردگی و مغزی آسیب :هدف و سابقه

 زندگی کیفیت و افسردگی بین رابطه در شناختیروان پذیریانعطاف ایواسطه نقش نیتبی هدف با حاضر تحقیق .دارد مثبت ثیرأت زندگی

 .گرفت انجام مغزی آسیب از پس

 از یاساس یافسردگ دچار ماریب هفتاد شد. انجام کاشان کارگرنژاد بیمارستان در و 1397 سال در یفیتوص قیتحق این :هاروش و مواد

 ،(BDI-II) بک یافسردگ سیاهه به وشدند  انتخاب ساده تصادفی صورتبه کاشان بهشتی بیمارستان مغزی آسیبمتحمل  افراد لیست

 ونیرگرس و رسونیپ یهمبستگ روش با هاداده .ندداد پاسخ (SF-12) سالمت یبررس کوتاه فرم و (AAQ-II) عمل و رشیپذ پرسشنامه

 .ندشد تحلیل یمراتب سلسله چندگانه

 سلسله چندگانه رگرسیون و (>Ps 001/0) کرد آشکار تحقیق متغیرهای از زوج هر بین دارییمعن رابطه، پیرسون همبستگی ماتریس :نتایج

 پذیریافطانع جزئی ایواسطه نقشهستند.  زندگی کیفیتهای بینپیش، افسردگیشدت  و شناختیروان پذیریانعطاف که داد نشان مراتبی

 -308/0 ؛ t= -311/2 ؛ P  >05/0) جسمی مؤلفه دو در سالمتی با مرتبط زندگی کیفیت و افسردگی شدت بین رابطه درنیز  شناختیروان

=β )ذهنی و استاندارد (05/0 < P 427/3 ؛- =T422/0 ؛- = β )05/0) جسمی ابعاد در را نقش این سوبل آزمون .آشکار شد استاندارد<  

P203/2 ؛ = Z) ذهنی و (05/0<  P102/3 ؛ = Z) کرد. ییدأت 

 بینیپیش را زندگی کیفیت میزان شناختی،روان پذیریانعطاف میزان و افسردگی شدت براساس توانمیدر جمعیت مذکور،  گیری:نتیجه

 .داد کاهش زندگی کیفیت بر را افسردگی منفی اثر توانمی آن یارتقا با و دارد تریمهم نقش شناختیروان پذیریانعطاف در این بین، .نمود

 تروماتیک مغزی آسیب افسردگی، سالمتی، با مرتبط زندگی کیفیت شناختی،روان پذیریانعطاف :کلیدی واژگان
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 متغیرهای ثیرأت به ،TBI متحمل جمعیتمورد  در مطالعات البته

 اندکرده اشاره مغزی آسیب از پس زندگی کیفیت بر مختلفی

 - اجتماعی متغیرهای داریمعن ثیرأت مثال، برای ؛[15،14]

 سطح اجتماعی، حمایت تحصیالت، سطح سن، مثل شناختیجمعیت

 زمانمدت مانند ،آسیب با مرتبط متغیرهای نیز و ...و وابستگی

 با اند.شده ذکر ...و آسیب شدت آسیب، ناحیه آسیب، از شدهسپری

 - اجتماعی متغیرهای این که است شده داده نشان حال،این

 لفهؤم کنندهبینیپیش بیشتر آسیب، با مرتبط نیز و شناختیجمعیت

 آن، ذهنی مؤلفه مورد در کهحالی در ؛هستند HRQoL جسمی

 بر مستقیمی ثیرأت حتی و [16] است بهتری کنندهبینیپیش افسردگی

 از دیگر متغیرهای غیرمستقیم ثیرأت کهطوریبه رد،دا HRQoL کل

 در .[17]شود انجام می آن طریق از HRQoL عملکرد افت جمله

 شامل که اجرایی عملکردهای همراه به را افسردگی مجموع،

 زندگی کیفیت هایبینپیش بهترین است، شناختی عالی هایتوانایی

 نظریات دیگر، سوی از .[19،18] اندکرده معرفی مغزی آسیب از پس

 شناختیروان پذیریناانعطاف بر روانی شناسیآسیب حوزه در جدید

 افسردگی جمله از شناختیروان اختالالت انواع اصلی ههست عنوانبه

 Acceptance) تعهد و پذیرش بر مبتنی درمان .[20] دارند کیدأت

and commitment therapy; ACT)، پذیریانعطاف 

 به که را (Psychological flexibility; PF) شناختیروان

 اهداف به یافتن دست برای رفتار دادن تغییر یا نگهداشتن توانایی

 که کندمی معرفی روان سالمت بینپیش ،[21] دوشمیگفته  ارزشمند

 اکنون، لحظه با تماس شناختی، گسلش پذیرش، هایمؤلفه شامل

 متعهدانه اقدام و هاارزش شناسایی خود،نسبت به  متعالی حس

 وسیلهبه بالینی افسردگی که است معتقد همچنین .[19] باشدمی

 هایمؤلفه با متضاد فرآیندهای از که شودمی ایجاد مختلفی مسیرهای

PF پذیرش عدم ثیرأت تحت افراد گذرند؛می ایتجربه اجتناب مانند 

 اتفاق هر دنبالبه تواندمی که (Dysphoric mood) انگیزمالل خلق

 طبیعی افت این تجربه از اجتناب به ،شود عارض (TBI )مانند منفی

 مالل - اجتناب - مالل باطل دور طریق از وکنند می اقدام خلق

 مطلوب زندگی کیفیت .[22] شوندمی مبتال بالینی افسردگی به بیشتر،

 که [19] باشد فرد هایارزش با بربرا تواندمی ACT منظر از نیز

 نقش به مطالعه یک ارد.د بستگی PF ارتقای میزان به نیز آن تغییرات

 و پرداخته HRQoL در PF هایمؤلفه عنوانبه هاارزش و پذیرش

 HRQoL ذهنی مؤلفه بر مثبتی طوربه پذیرش که است داده نشان

 ایواسطه نقش ،دو این بین رابطه در نیز هاارزش و است تأثیرگذار

 در پذیرش برای که نقشی به توجه با دیگر، عبارتبه .[23] دندار

 افسردگی برای مذکور نقش نیز و شد داده شرح افسردگی زمینه

 چنین توانمی ،HRQoL هایکنندهبینیپیش بهترین از یکی عنوانبه

 ارتباط پذیرش، طریق از مخصوصاً  PF ،الًاوّ که نمود فرض

 برای مذکور نقش به توجه با ثانیاً و دارد افسردگی با تنگاتنگی

 را HRQoL بر افسردگی تأثیرات از بخشی تواندمی ها،ارزش

 جمله از ،یاجرای عملکردهای در اختالل رایج زبرو دهد. توضیح

 بهترین از دیگر یکی ،موردبحث جمعیت در شناختی پذیریانعطاف

 فرض احتمال ؛دارد ارتباط نیز PF با و است HRQoL هایبینپیش

 از پیش که ACT نظریه درمقابل کند.می تقویت را الذکرفوق دوم

 براساس فرضیاتی گیریشکل به منجر و گرفت قرار بررسی مورد این

PF ،که دندار وجود نیز دیگری نظری هایپردازیمفهوم شد PF را 

 درمان مثال، برای .گیرندنمی نظر در روانی هایآسیب اصلی عامل

 ،(Cognitive behavioral therapy; CBT) رفتاری - شناختی

 اغلب کهداند می سازافسرده هایوارهطرح نتیجه را افسردگی

 محتوای با همبسته نیز را HRQoL و [24] هستند واقعیت تحریف

 دیدگاه این کلی، طورهب .[25] گیردمی نظر در سالمتی با مرتبط فکر

 حال،این اب دارد. تأکید روانی مشکالت در شناختی تحریفات نقش بر

 زندگی کیفیت و فسردگیا با PF که است داده نشان فراتحلیل یک

 از .[19] است متغیر دو این در تغییراتایجاد  واسطه ودارد  ارتباط

 افسردگی با PF که انددهکر تأیید سازیمدل مطالعات طرف، یک

 است افسردگی عالئم کاهش واسطه و [26،27] دارد منفی ارتباط

 متغیر این که اندنموده تأکید مروری تحقیقات دیگر، طرف از و [28]

 بهبود موجب ،افسردگی عالئم تسکین بر عالوه ،[29] سالمت اساسی

 ثیرأت ممکانیز PF .[30] است افسرده هایجمعیت در زندگی کیفیت

ACT طوربه وباشد می [22] ثرؤم افسردگی درمان در که [19] است 

 که الذکرفوقنتایج  اهمیت .[30] شودمی معرفی CBT با برابر بالقوه

 گرد موردبحث جمعیت از غیر افسرده هایجمعیت در PF مطالعه از

 مربوط داخلی پیشینه مخصوصاً ،تحقیقاتی پیشینه کمبود ،است آمده

 ؛کندمی برجسته P-TBI-MDD جمعیت در را اساسی متغیر این به

 نشده بررسی جمعیت این درمذکور  روابط از یکهیچ که طوریبه

 نقش از حاکی تحقیقی ادبیات طرف، یک از دیگر، عبارتبه .است

 در که است زندگی کیفیت و افسردگی بینیپیش در PF برجسته

 بنابر دیگر، طرفی از و است نشده بررسی موردبحث جمعیت

 این بالینی وضعیت دهندهتوضیح تواندمی PF الذکر،فوق هایفرض

 بنابراین، باشد. زندگی کیفیت مخصوصاً و افسردگی لحاظ از بیماران

 ،PF متغیرهای بین مفروض روابط بررسی هدف با حاضر تحقیق

 در PF ایواسطه نقش تعیین نیز و HRQoL و افسردگی شدت

 ،HRQoL ذهنی و جسمی هایمؤلفه و افسردگی شدت بین رابطه

 مطالعه ،موردبحث بیماران در را PF موقعیت تا است کرده تالش

 .کند
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 هاروش و مواد

عه ینا طال ظارت با 1397 ســـال در توصــیفی م  گروه ن

 آموزشی مرکز در کاشان پزشکی علوم دانشگاه بالینی شناسیروان

 کد با تحقیق تصویب از پس .شد اجرا کاشان کارگرنژاد درمانی -

خالق ین از ،IR.KAUMS.MEDNET.REC.1397.024 ا  ب

 یک از کاشان، بهشتی بیمارستان پزشکی اسناد براساس که افرادی

 هایمالک واجد که نفر 70 ،اندبوده TBI متحمل قبل سال چهار تا

صادفی گیرینمونه روش به ،بودند مطالعه به ورود  انتخاب ،ساده ت

 طبق اخالقی، لحاظ از .شــدند دعوت مطالعه در شــرکت برای و

 این ماهیت از مدعوین ســاختن آگاه از پس ،Helsinki [31] بیانیه

ــد داده اطمینان هاآن به خطر،بی تحقیق ــت که ش ــراف فرص  انص

 برای ایمنفی پیامد هیچ هاآن انصراف و دارند را تحقیق از اختیاری

 همچنین، داشـت. نخواهد نیازشـان مورد احتمالی خدمات دریافت

 ماند خواهد محرمانه هاآن اطالعات که شدند آگاه کنندگانشرکت

 برای روز مختلف ســاعات در و مســتعار نام با ندنتوامی هاآن و

 این کنندگانشرکت تمام عالوه،به د.ننمای مراجعه تحقیق در شرکت

صت شتند را فر  در و شناختیروان درمان ،مطالعه این از پس که دا

 که افرادی .نمایند دریافترا  پزشــکیروان خدمات لزوم صــورت

یارهای لحاظ از نمودند، مراجعه تحقیق این در شــرکت برای  مع

یابی مورد خروج و ورود ند. قرار ارز یارهای گرفت  این به ورود مع

 از پزشکی اسناد در مسجل TBI تشخیص :از بودند عبارت مطالعه

شخیص قبل، سال 4 تا 1  MDD The Structured Clinical ت

Interview for DSM-5 Axis I Disorders; SCID-I توسط 

 از برخورداری ســال، 45 تا 18 یســن محدوده بالینی، شــناسروان

 معیارهای آگاهانه. رضــایت داشــتن و ســیکل حداقل تحصــیالت

 از فرد اختیاری انصـراف :از بودند عبارت نیز مطالعه این از خروج

 MDD با همبود دیگر اختالل تشــخیص و تحقیق در شــرکت

 بالینی. شناسروان توسط SCID-I and II براساس

 گیرینمونه روش و حجم

 براســاس ،مطالعه این برای نیاز مورد نمونه حجم حداقل

 متغیرهای تعداد = m و نمونه حجم = N < 50 + 8m (N فرمول

سیون تحلیل مطالعات برای که (بینپیش شنهاد رگر ست شده پی  ا

 70 تعداد نهایت در که  > 50N + (8 × 2) = 66 با بود برابر ،[32]

صادفی گیرینمونه روش با شرایط واجد کنندگانشرکت از نفر  ت

 شدند. انتخاب ساده

 ابزارها

ستفاده مورد ابزارهای ستثنا به ها،داده گردآوری برای ا  هایداده یا

سناد به رجوع با که شناختیجمعیت شکی ا سیلهبه نیز و پز  یک و

 از: بودند عبارت شدند، آوریجمع خودساخته پرسشنامه

 دوم نسخه - عمل و پذیرش پرسشنامه

Bond [33] همکارانش و Acceptance and action 

questionnaire-second version; AAQ-II کردند معرفی را. 

شنامه این س ست عامل یک در سؤال 7 دارای پر  از طیفی در که ا

شه تا 1=هرگز سخ 7=همی  نحوی به ؛شوندمی گذارینمره و دهیپا

ستند ترپایین PF بیانگر باالتر نمرات مجموع که  درونی همسانی .ه

AAQ-II در آن بازآزمایی ضــریب و اســت 88/0 تا 78/0 بین 

 در باشــد.می 79/0 تا 81/0 ترتیب به ماه 12 و 3 زمانی فواصــل

 ضــریب و 86/0 (درونی همســانی) کرونباخ آلفای ر،کشــو داخل

 .[34] اندنموده گزارش AAQ-II برای را 71/0 بازآزمایی

 دوم نسخه - بک افسردگی سیاهه

Beck [35] هــمــکــارانــش و Beck Depression 

Inventory-second version; BDI-II ند. معرفی را  این کرد

ست آیتم 21 دارای سیاهه سخ 3 تا صفر طیف در که ا  و دهیپا

یانگر ،باالتر نمرات مجموع که نحوی به ؛شــوندمی گذارینمره  ب

شتر شدت سردگی بی ستند. اف سانی ه  73/0 بین BDI-II درونی هم

 باشدمی 86/0 تا 48/0 دامنه در نیز آن بازآزمایی ضریب و 93/0 تا

 و 87/0 (درونی همســانی) کرونباخ آلفای کشــور، داخل در .[36]

 .[37] اندنموده گزارش BDI-II برای را 74/0 بازآزمایی ضریب

 آیتمی 12 نسخه - سالمت یبررس کوتاه فرم

Ware [38] همکارانش و The 12-Item Short Form 

Health Survey; SF-12 ند. معرفی را  12 دارای فرم این کرد

فه خالصـــه یعنی HRQoL زیرشـــاخه دو بر تمرکز با آیتم  مؤل

سمی  و (Physical component summary; SF12-PCS) ج

است  (Mental component summary; SF12-MCS) ذهنی

 یک براساس و دهیپاسخ ایگزینه 6 و 5، 3، 2که با سیستم متنوع 

 در درونی همســانی .[39] شــودمی گذارینمره المللیبین الگوریتم

 برای و 864/0 و SF12-PCS 890/0 برای بریتانیا و متحده ایاالت

SF12-MCS 760/0 ست بوده 774/0 و شور، داخل در .[38] ا  ک

-SF12 برای را 72/0 و 73/0 (درونی همســـانی) کرونباخ آلفای

PCS و SF12-MCS [40] اندنموده گزارش. 

 هاداده تحلیل و تجزیه

ــریب ــتگی ض ــون همبس ــی برای ،پیرس  بین ارتباط بررس

سیون و تحقیق متغیرهای سله چندگانه رگر  به توجه با ،مراتبی سل

 ایواســطه نقش بررســی برای ،Baron and Kenny [41] روش

PF در را متغیر یک زمانی ،کنی و بارون روش .شــدند اســتفاده 

 شرط چهار که داندمی ایواسطه نقش دارای دیگر متغیر دو بین رابطه



 و همکاران فقیهی
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ــیون تحلیل نتایج در ــد: برقرارآن  رگرس  متغیر بین ارتباط الف( باش

ــتقل ــته و مس ــد؛ داریمعن وابس ــتقل متغیر بین ارتباط ب( باش  و مس

  و مســتقل متغیر همزمان ورود از پس ج( باشــد؛ داریمعن ایواســطه

 باشد؛ داشته وابسته متغیر بر دارییمعن اثر ایواسطه متغیر ای،واسطه

ست از د( ستقل متغیر ارتباط دارییمعن کامل رفتن د سته و م  در واب

سیون سوم معادله سطه اثر بیانگر ،رگر  داریمعن کاهش و کامل ایوا

شان آن سطه اثر دهندهن شد.می جزئی ایوا  دارییمعن آزمون برای با

 شد. استفاده (Sobel) سوبل آزمون از نیز ایواسطه اثر

 

 نتایج

ــامل حاضــر تحقیق  ســن میانگین با کنندهشــرکت 70 ش

 نیز و شناختیتجمعی متغیرهای ،1شماره  جدول .بود سال 54/28

ــیف را تحقیق متغیرهای ــان وکند می توص ــب .دهدمی نش  برحس

سمیرنف، - کولموگروف آزمون  برای ،توزیع بودن نرمال مفروضه ا

  .(< 05/0Ps) بود برقرار پیرسون همبستگی بضرای محاسبه

 

 توصیفی هایشاخص -1 شماره جدول
  توصیفی هایشاخص متغیر                           

(70n=) 

 - کولموگروف آزمون

 Z (P) اسمیرنف

غیر
مت

 
ت

معی
ج

تی
اخ

شن
 

  54/28 (197/5)*  سن

 

 جنس
  49 (70%)** مرد

  21 (30%)** زن

 

 

 تحصیالت

  33 (47%/1)** سیکل

  27 (38%/6)** دیپلم

  6 (8%/6)** دیپلم فوق

  4 (5%/7)** کارشناسی

 

 هلأت وضعیت
  47 (67%/1)** مجرد

  23 (32%/9)** هلمتأ

 

 TBI شدت
  30 (42%/9)** خفیف

  40 (57%/1)** شدید تا متوسط

  TBI  *(299/0) 028/2 از شدهسپری زمان مدت

ر(
بزا

ر)ا
تغی

م
 

یق
حق

ت
 

PF )aII-(AAQ  *(051/7) 928/34 (261/0) 009/1 

 785/25 (198/0) 075/1 (314/7)*  (BDI-II) افسردگی شدت

 HRQoL (SF12-PCS)  *(595/8) 514/37 (551/0) 796/0 جسمی مؤلفه

 HRQoL (SF12-MCS)  *(468/8) 871/33 (387/0) 905/0 ذهنی مؤلفه

 کمتر نمرات ،a) دوم نسخه - عمل و پذیرش پرسشنامه ،AAQ-II شناختی؛روان پذیریانعطاف ،PF ماتیک؛وتر مغزی آسیب ،TBI )درصد(؛ تعداد ** استاندارد(؛ )انحراف میانگین *

 فرم در جسمی مؤلفه خالصه ،SF12-PCS سالمتی؛ با مرتبط زندگی کیفیت ،HRQoL دوم؛ نسخه - بک افسردگی پرسشنامه ،BDI-II باالتر(؛ شناختیروان پذیریانعطاف بیانگر

 آیتمی 12 نسخه - سالمت بررسی کوتاه فرم در ذهنی مؤلفه خالصه ،SF12-MCS آیتمی؛ 12 نسخه - سالمت بررسی کوتاه
 

شان را العهطم مورد متغیرهای بین روابط 2 شماره جدول  دهدمی ن

 پذیریانعطاف و افســردگی رابطه شــودمی مشــاهده چهچنان و

ناختیروان یاسخرده با شــ یت هایمق ندگی کیف  بود منفی ز

(001/0>P.) ضــرایبی ،2شــماره  جدول در مندرج روابط تمام 

چک ـــان را 75/0 از ترکو ندمی نش  وجود عدم از حاکی که ده

 تحلیل از پیش نیز تحمل پارامتر است. روابط این در ساده خطیهم

 4/0) کرد نفی را چندگانه خطیهم وجود مراتبی، سلسله رگرسیون

>tolerance 4 ؛ >VIF .) 
 

 تحقیق متغیرهای برحسب پیرسون همبستگی بیضرا ماتریس -2 شماره جدول
 AAQ-II BDI-II SF12-PCS SF12-MCS ابزار متغیر

PF aII-AAQ 1    

   BDI-II *663/0 1 افسردگی شدت

  HRQoL SF12-PCS *524/0- *531/0- 1 جسمی مؤلفه

 HRQoL SF12-MCS *618/0- *575/0- *643/0 1 ذهنی مؤلفه

-BDI (؛باالتر شناختیروان پذیریانعطاف بیانگر کمتر نمرات ،a) دوم نسخه - عمل و پذیرش پرسشنامه ،AAQ-II شناختی؛روان پذیریانعطاف ،PF ؛است معنادار 001/0 سطح در *

II، دوم؛ نسخه - بک افسردگی پرسشنامه HRQoL، سالمتی؛ با مرتبط زندگی کیفیت SF12-PCS، ؛آیتمی 12 نسخه - سالمت یبررس کوتاه فرم در جسمی مؤلفه خالصه SF12-

MCS، آیتمی 12 نسخه - سالمت یبررس کوتاه فرم در ذهنی مؤلفه خالصه 
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سب را مدل سه 4 و 3 هایشماره هایجدول  شدت متغیرهای برح

ــردگی، ــمی مؤلفه افس ــان PF و ،زندگی کیفیت ذهنی و جس  نش

یل آزمون طبق که دندهمی یانس تحل ند داریمعن (F) وار  بود

(001/0 >Ps) 2( تعیین بضــرای وR( که دهندمی نشــان نیز هاآن 

ـــد 2/28 یک مدل در کهاین رغمعلی BDI-II نمرات  از درص

را  SF12-MCS تغییرات از درصد 1/33 و SF12-PCS تغییرات

ضیح  شناختیروان پذیریانعطاف متغیر گرفتن نظر در با ،دادمی تو

 همچنین، یافت. افزایش درصــد 1/43و درصــد 5/33 به میزان این

 شـــدت بین رابطه در PF که دندهمی نشـــان مذکور هایجدول

سردگی سمی مؤلفه و اف سطه نقش HRQoL ذهنی و ج  دارد ایوا

 بتای ضریب (1 شود:می محقق [41] کنی و بارون شرط چهار و

 SF12-MCS و SF12-PCS و BDI-II نمرات بین اســتاندارد

 استاندارد بتای ضریب (2 ،(P <001/0) است داریمعن یک مدل در

 اســـت داریمعن نیز دو مدل در AAQ-II و BDI-II نمرات بین

(001/0< P؛) نمرات همچنین، (3 AAQ-II نمرات حضــور در 

BDI-II بر دارییمعن اثر SF12-PCS و SF12-MCS مدل در 

 دارییمعن ،ســه مدل در ،نهایتدر و (4 ،(P >05/0) رددا ســه

ستاندارد بتای ضریب -SF12 با  BDI-II نمرات رابطه به مربوط ا

PCS و SF12-MCS نمرات حضــور در AAQ-II به نســبت و 

 امر این که (>05/0P) دهدمی نشـــان داریمعن کاهش یک مدل

 مذکور رابطه در AAQ-II نمرات جزئی ایواســطه اثر از حاکی

 کندمی تأیید را ایواسطه اثر این دارییمعن نیز سوبل آزمون .است

(05/0 P <، 1 شماره نمودار). 

 

 HRQoL جسمی مؤلفه و افسردگی شدت بین رابطه در PF ایواسطه نقش برای سوبل آزمون و مراتبی سلسله رگرسیون تحلیل -3 شماره جدول
 واسطه دارییمعن رگرسیون ضریب دارییمعن مدل داریمعنی )ابزار( متغیر 

 (سوبل) t Z استاندارد2R F β مالک بینپیش مدل

 افسردگی شدت 1
(BDI-II) 

 HRQoL جسمی مؤلفه

(SF12-PCS) 
282/0 **659/26 531/0- **163/5-  

 افسردگی شدت 2
(BDI-II) 

PF 
)aII-AAQ( 

439/0 **28/53 663/0 **3/7  

3 PF 
)aII-AAQ( 

 

 HRQoL جسمی مؤلفه

(SF12-PCS) 

 

335/0 

 
**85/16 

308/0- *311/2- *203/2 

 افسردگی شدت 
(BDI-II) 

327/0- *456/2-  

* 05/0 >P001/0 ** ؛ >P؛ PF، شناختی؛روان پذیریانعطاف AAQ-II، دوم نسخه - عمل و پذیرش پرسشنامه (a، ؛ شناختیروان پذیریانعطاف بیانگر کمتر نمرات)باالتر BDI-II، 

  آیتمی 12 نسخه - سالمت یبررس کوتاه فرم در جسمی مؤلفه خالصه ،SF12-PCS سالمتی؛ با مرتبط زندگی کیفیت ،HRQoL دوم؛ نسخه - بک افسردگی پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HRQoL جسمی مؤلفه و افسردگی شدت بین رابطه در PF ایواسطه نقش -1 شماره نمودار

PF، شناختی؛روان پذیریانعطاف AAQ-II، دوم نسخه - عمل و پذیرش پرسشنامه (a، ؛ شناختیروان پذیریانعطاف بیانگر کمتر نمرات)باالتر 

BDI-II، دوم؛ نسخه - بک افسردگی پرسشنامه HRQoL، سالمتی؛ با مرتبط زندگی کیفیت SF12-PCS، کوتاه فرم در جسمی مؤلفه خالصه 

 آیتمی 12 نسخه - سالمت یبررس
 

327/0- = β استاندارد 

R2 0/335

=  

 افسردگی شدت

(BDI-II) 

 HRQoL جسمی مؤلفه

(SF12-PCS) 

PF 
(AAQ-IIa) 

 HRQoL جسمی مؤلفه

(SF12-PCS) 

 افسردگی شدت
(BDI-II) 

 

531/0- = β استاندارد 

R2 0/282

663/0 = β 308/0 استاندارد- = β استاندارد 
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 HRQoL ذهنی مؤلفه و افسردگی شدت بین رابطه در PF ایواسطه نقش برای سوبل آزمون و مراتبی سلسله رگرسیون تحلیل -4 شماره جدول
 واسطه دارییمعن رگرسیون ضریب داریعنیم مدل دارییمعن )ابزار( متغیر 

 (سوبل) t Z استاندارد2R F β مالک بینپیش مدل

 افسردگی شدت 1
(BDI-II) 

 HRQoL ذهنی مؤلفه

(SF12-MCS) 
331/0 **612/33 575/0- **798/5-  

 افسردگی شدت 2
(BDI-II) 

PF 
)aII-AAQ( 

439/0 **28/53 663/0 **3/7  

3 PF 
)aII-AAQ( ذهنی مؤلفه HRQoL 

(SF12-MCS) 

 

431/0 

 
**334/25 

422/0- **427/3- **102/3 

 افسردگی شدت 
(BDI-II) 

295/0- *4/2-  

* 05/0 > P001/0 ** ؛ > P؛ PF، شناختی؛روان پذیریانعطاف AAQ-II، دوم نسخه - عمل و پذیرش پرسشنامه (a، ؛ شناختیروان پذیریانعطاف بیانگر کمتر نمرات)باالتر BDI-II، 

  آیتمی 12 نسخه - سالمت یبررس کوتاه فرم در ذهنی مؤلفه خالصه ،SF12-MCS سالمتی؛ با مرتبط زندگی کیفیت ،HRQoL دوم؛ نسخه - بک افسردگی پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HRQoL ذهنی مؤلفه و افسردگی شدت بین رابطه در PF ایواسطه نقش -1 شماره نمودار

PF، شناختی؛روان پذیریانعطاف AAQ-II، دوم نسخه - عمل و پذیرش پرسشنامه (a، ؛ شناختیروان پذیریانعطاف بیانگر کمتر نمرات)باالتر 

BDI-II، دوم؛ نسخه - بک افسردگی پرسشنامه HRQoL، سالمتی؛ با مرتبط زندگی کیفیت SF12-MCS، کوتاه فرم در ذهنی مؤلفه خالصه 

 آیتمی 12 نسخه - سالمت بررسی

 

 بحث

 در PF ایواسطه نقش بررسی ،حاضر تحقیق از اصلی هدف

 در HRQoL ذهنی و جسمی هایمؤلفه و افسردگی شدت بین رابطه

 با تنهانه که دادند نشان نتایج بود. P-TBI-MDD به مبتال بیماران

 هایمؤلفه میزان و معکوس جهت در افسردگی شدت ،PF تغییرات

 بخشی بلکه د،نکنمی تغییر موافق جهت در HRQoL ذهنی و جسمی

در  چه و جسمی مؤلفه در چه ،HRQoL در افسردگی ثیرگذاریأت از

 برای کهاین رغمعلی گیرد.می صورت PF طریق از ذهنی،مؤلفه 

 HRQoL [19،30] و [26-28] افسردگی شدت با PF همبستگی

 واسطه نقش مورد در دارد، وجود اییکپارچه و مطلوب نسبتاً شینهپی

PF تا و است محدود بسیار تحقیقی ادبیات الذکر،فوق رابطه در 

 چنین به که است ایمطالعه لیناوّ حاضر تحقیق دانیم،می کهجایی

 با پردازد.می P-TBI-MDD به مبتال جمعیت در PF برای نقشی

 کنی و بارون روش از استفاده با ،[42] توصیفی مطالعه یک حال،این

 رابطه PF که است داده نشان اسکیزوفرنیا، به مبتال بیماران در ،[41]

 به توجه کند.می گریواسطه را زندگی کیفیت و اختالل عالئم بین

 را PF نقش تواندمی زندگی کیفیت و افسردگی بین رابطه ماهیت

 مفهومی، سطح سه در را زندگی کیفیت و افسردگی رابطه .دده توضیح

 افسردگی مفهومی، سطح در کرد. بررسی توانمی ایواسطه و سنجشی

 بهزیستی کنند؛ نمایندگی را یکسانی پدیده توانندمی زندگی کیفیت و

 قرار کیدأت مورد زندگی کیفیت تعریف در کهرا  مندیرضایت میزان و

 Antagonistic آنتاگونیستیک هایسازه عنوانبه توانمی ،گیرندمی

 نظر در افسردگی با antonym متضاد را هاآن و کرد درک افسردگی

 ضمنی طوربه درواقع است، افسرده گویدمی فردی کهزمانی گرفت؛

 ندارد. رضایتاز زندگی  و کندنمی بهزیستی احساس که کندمی ابالغ

 هایزیرمقیاس از برخی و BDI-II بین سنجشی، سطح در حال،این با

 بیضرا دیگر برخی مورد در و باال همبستگی بیضرا زندگی کیفیت

 افسردگی هایمقیاس که معنا بدین ؛است شده مستند پایین همبستگی

 را واحدی پدیده مشترک، هایآیتم رغمعلی زندگی کیفیت و

 عین در موردبحث سازه دو دیگر، عبارتبه .[43] کنندنمی گیریاندازه

575/0- = β استاندارد 

 

 افسردگی شدت

(BDI-II) 

 HRQoLذهنی  مؤلفه

(SF12-MCS) 

PF 
(AAQ-IIa) 

 افسردگی شدت

(BDI-II) 
 

 HRQoLذهنی  مؤلفه

(SF12-MCS) 

R20/331

295/0- = β 

R20/431

663/0 = β 422/0- = β استاندارد 
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 در باشند. هاییواسطه احتماالً و اشتراکات شامل توانندمی مجزابودن

 هایوارهطرح معلول CBT مدل طبق که افسردگی ای،واسطه سطح

 شناختی تحریفات به منجر تواندمیبه خودی خود  است، سازافسرده

 غیرافسرده، افراد به نسبت افسرده فرد ترتیب بدین و [24] شود بیشتر

 کندمی ارزیابی ترمنفی رتصوبه را خود زندگی کیفیت مختلف ابعاد

 سازه دو بین شناختی تحریفات ،CBT مدل طبق دیگر، عبارتبه .[43]

 است شده داده نشان وجود، این با دارند. ایواسطه نقش موردبحث

 هایوارهطرح بین رابطه در دارییمعن واسطه کهاین بر عالوه ،PF که

 افزایش برای ایواسطه ،[44] است افسردگی عالئم و سازافسرده

 دیگر، عبارتبه .[19،28] باشدمی نیز روان سالمت و زندگی کیفیت

PF در مطرح شناختی تحریفات به نسبت تریزیربنایی متغیر CBT 

 باشد. داشته دهندهتوضیح نقش  الذکرفوق روابط در تواندمی که است

 عنوانبه ایتجربه اجتناب که است نموده گزارش مروری مطالعه یک

 ایواسطه نقش ،PF برای ACT مدل در پذیرش مؤلفه با متضاد متغیر

 جمله از روانی اختالالت عالئم مختلف انواع بین رابطه در دارییمعن

 شناختیروان هایسازه انواع دیگر طرف از و طرف یک از افسردگی

 برای ACT نظری ادبیات در .[45] کندمی ایفا زندگی کیفیت جمله از

 دور توقف و ایتجربه اجتناب کاهش به پذیرش ارتقای افسردگی،

 Private) مستور وقایع از اجتناب کهاین بر مبنی ،مفروض باطل

events) واقعه آن نگهداری و افزایش به افسردگی یا مالل مانند 

 ،افسردگی در ACT هدف حال،این با .[22] شودمی منجر انجامد،می

 فرد رابطه تغییر بلکه ؛نیست افسردگی، جمله از ،عالئم مستقیم کاهش

 پذیرش .[46] است زندگی کیفیت گسترش نتیجه در و عالئم با

 آینده یا گذشته با مرتبط مستور وقایع با فرد رابطه تغییر که الذکرفوق

 هاآن از گسلش برای را زمینه است، زمان این با مرتبط عاطفه جمله از

 تسهیل را اکنون لحظه با تماس که گسلش این در کند؛می امهیّ

 و مطلوب زندگی هایکیفیت عبارتیبه یا هاارزش شناسایی ،دماینمی

در نتیجه  و [19،22]شود می پذیرامکان هاآن جهت در نهمتعهدا اقدام

 نظری پردازیمفهوم .دنمایمی تجربه را تریمطلوب زندگی تیکیف ،فرد

 از نظرصرف ،PF چگونه که است امر این کنندهتوجیه الذکرفوق

به  که افسرده افراد زندگی کیفیت بر دارد، افسردگی بر که ثیریأت

 کند.می اعمال مضاعفی ثیرأت است، افسردگی از متأثرخودی خود 

 در تغییر ترتیب به گسلش و همتعهدان اقدام که اندداده نشان مطالعات

 و [47] است SF12-PCS هایزیرمقیاس از که جسمی عملکرد

 [39،40] است SF12-MCS هایزیرمقیاس از که اجتماعی عملکرد

 داشته حضور تواندمی افسردگی خالصه، طوربه .کنندمی بینیپیش را

 کند دنبال را فیتییک با و ارزشمند زندگی ،PF ارتقای با فرد ولی باشد

 ولی ،برندمی رنج MDD از و هستند TBI متحمل که افرادی ؛[22]

 جمله از آینده، یا گذشته به مربوط مستور وقایع از گسلش و پذیرش با

 سالمت ارزش اند،شده عارض هاآن بر که هاییمحدودیت و عواطف

 آن جهت در و دهندمی تشخیص حال زمان در را ذهنی و جسمی

 HRQoL باشند، افسرده همچنان اگر حتی دارند، متعهدانه اقدام

 داشت. خواهند کمتر PF با همتایانی به نسبت تریمطلوب

 

 گیرینتیجه

سدمی نظربه سردگی و PF که ر  بینیپیش در مهمی نقش اف

شته P-TBI-MDD به المبت جمعیت زندگی کیفیت ش دا  بین از ند.با

 همبستگی بر عالوه که است این در PF تربرجسته نقش ،متغیر دو این

سردگی با سطه با ،HRQoL و اف  ،متغیر دو این بین رابطه در گریوا

ستقیم ثیرأت ضاعفی غیرم سمی ابعاد بر م  دارد؛ HRQoL ذهنی و ج

PF و اســت موردبحث بیماران در توجه قابل و اســاســی متغیر یک 

قای مانی مدل طریق از آن ارت ندمی ACT در مدهای توا یا  بالینی پ

شته هاآن برای مطلوبی شد. دا شی تعیین حال،این با با  مدل این اثربخ

  ماند.می باقی آینده تحقیقات برای موردبحث جمعیت در درمانی

 

 هامحدودیت

کی ین هایتیدودحم از ی عه ا ل طا ین م  که بود ا

سیب ناحیه لحاظ به کنندگانشرکت شده تفکیک مغزی آ  ناحیه .اندن

 داشــته تحقیق متغیرهای در متفاوتی پیامدهای تواندمی مغزی آســیب

ــد. ــر تحقیق دیگر محدودیت باش ــت. آن بودن مقطعی در حاض  اس

ستفاده سیون از ا سله رگر سطه نقش از شواهدی ،مراتبی سل  در ایوا

 ییدأت به توانمی طولی طرح یک اجرای با تنها اما ،گذاردمی اختیار

 روابط که شــودمی پیشــنهاد یافت. دســت معلولی و علت روابط

 هایطرح در و آســیب ناحیه تفکیک با تحقیق، این در موردبحث

 شود. تکرار آزمایشی حتی یا طولی

 

 قدردانی و تشکر

 مقطع در لاوّ نویسنده نامهپایان از برگرفته مقاله این

 تحت ،مطالعه این باشد.می بالینی شناسیروان رشته ارشد کارشناسی

 کاشان پزشکی علوم دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت مالی حمایت

 تمامی از را خود قدردانی و تشکر نویسندگان است. بوده

 دارند.می اعالم تحقیق این در کنندگانشرکت
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