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را تجربه کردند از افرادی که این ای وزوزشان، پریشانی قابل مالحظهی توان افرادی را که در نتیجهمی چگونه

ممکن است در ایجاد مداخالت  باشد،می این سوال مهم که موضوع این فصل نیز اند تمییز داد؟تجربه را نداشته

Hinchcliff (4891 )و   Hallam،Rachmanوزوز نقش کلیدی را ایفا کند.  یدرمان تیریمدروانی موفق برای 

 نیا از یاندک روهگ تنها کنیول بوده عیشا اریبس یادهیپد گوش وزوز که گفت دیبا قتیحق در) دیدگاه مشابهی دارند:

تفا وت (. در واقع، مباشد مرتبط وزوز یروانشناخت یاجنبه به تواندیم کنندیم تیشکا آن وجود از که هستند افراد

هدف از این فصل ارزیابی  باشد.می افراد به وزوز گوش یکی از موضوعات مهم در وزوزهای العملبودن عکس

م برای فرد و ه تو خصوصا شرح مفاهیم مربوطه است که هم در تفسیر مشکالگوش روانشناختی وزوز های ویژگی

باشند.این فصل با فراهم آوردن یک طرح کلی از می درمانی روانشناختی خاص وی مطرحهای طرح ریزی برنامه

، استفاده شخصیتیهای در زمینهها عاطفی، ترسیم یافتههای شناختی مربوط به اختالالت و پریشانی-مدل رفتاری

این مدل اساس  رسد.می روانشناختی به خاتمهگری در مطالعات دیهای بررسی جنبه ، و4از استراتژیهای مقابله

 دوم کتاب توضیح داده شده است.ی دهد که در نیمهمی مداخالتی را شکل

 پزشکی نروند و یا ممکن است باهای بسیاری از مردم ممکن است برای وزوز گوششان هرگز به دنبال مراقبت

 شده باشند.اما بخش قابل توجهی از افرادی که وزوز گوش را تجربهاطمینان از عدم وجود یک بیماری جدی راضی 

کنند شدیدا از این مشکل به ستوه آمده اند و در این راستا این کتاب خدمات موثر و مفیدی را برای این افراد می

 فراهم کرده است. این افراد غالبا افزایش تنش، افسردگی، زودرنجی و مشکالت مرتبط با خواب را گزارش

اجتماعی، شغلی و تفریحی فرد تاثیرات قابل های کنند.عالوه بر اثرات عاطفی، وزوز گوش اغلب بر فعالیتمی

گذارد.حقیقت تلخی است که برخی از افرادی مبتال به وزوز شدید برای رهایی از این مشکل به خود ای میمالحظه

 ند.کنند و حتی ممکن است که به این کار اقدام کنمی فکرهم کشی 

روانشناختی است که در  درک فرد از وزوز های فاکتوری واکنش بسیاری از افراد به وزوزگوششان نشان دهنده

روانشناختی در مورد وزوز گوش بر چهار موضوع متمرکز های کند. بررسیمی و اختالالت مزمن نقش مهمی را ایفا

ز تجربه کرده اند و شناسایی ابعادی که این مشکالت ( توصیف مشکالت رایجی که بیماران مبتال به وزو4شده اند:)

( ارتباط بین شدت پریشانی 3شخصیتی افراد دارای وزوزگوش)های ( ویژگی2کنند.)می را به بهترین نحو مشخص

( ارتباط میان میزان 1ادیولوژیکی و سابجکتیو وزوز نظیر بلندی آن )های ناشی از وزوز گوش از نظر فرد با پارامتر

موجود درمتغیرهای روانشناختی بین افراد های روانشناختی وی، شامل ارزیابی تفاوتهای نی فرد با ویژگیپریشا
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الت کند تا فهم بهتری از مشکمی این پژوهش این امکان را فراهم .دارای وزوز با پریشانی کم و افراد بسیار پریشان

دیدی را ایجاد کنیم. ما به نوبت به هر کدام از این مربوط به وزوز داشته باشیم و استراتژی درمانی موثرتر و ج

 موضوعات خواهیم پرداخت.

 دانشرح داده گوش مشکالت رایجی که افراد دارای وزوز

صورت  BakerوTyler توسط  4893برای بررسی مشکالت افراد مبتال به وزوز گوش در سال ها اولین تالش

 یدر خواست کردند تا مشکالتی را که درنتیجه tinnitus self-helpنفر از اعضای انجمن  22از ها گرفته است. آن

ی که گزارش شد شامل تاثیرات منفی بر شیوهای اند در فهرستی لیست کنند. مشکالت عمدهوزوزشان تجربه کرده

(، مشکالت عاطفی %2/52( و شنوایی فرد )%6/55( تاثیرات منفی بر روی سالمت عمومی )83%زندگی افراد )

: شامل یاس، نا امیدی، افسردگی، آزردگی، خشم و سلب آرامش(، مشکالت مرتبط با 1/68%[ )emotionحی=]رو

( اذعان %8/6نفر از این افراد ) 5 (.%3/33(، عدم تمرکز )%6/19(، مشکل داشتن با دائمی بودن وزوز )%8/56خواب )

نیز واکنش بیماران را نسبت به  Stouffer (4881)وTylorهمچنین  داشتند که به خودکشی هم فکر کرده بودند.

دادند و دریافتند که اصلی ترین ای نفر از افراد دچار وزوز گوش پرسشنامه 529وزوز مورد بررسی قرار دادند. آنها به 

مشکالت گزارش شده، تداخل داشتن وزوز گوش با زندگی روزمره، خواب، تمرکز و درک گفتار این افراد بوده است. 

گزارش شده از جانب این افراد مشتمل بر مواردی نظیر افسردگی  [emotionalت عاطفی ]روحی=همچنین مشکال

کردند که می تصور %55دانستند و می از یک بیماری خیلی وخیمای وزوز را نشانهها از آن %61و آزردگی بود. 

ساکت را عاملی برای تشدید وزوز های از آنها حضور در محیط %36متعاقب وزوزشان، به ناشنوایی دچار خواهند شد. 

پر سر و صدا اشاره کردند. با توجه به این گزارشات ،می توان های نیز به حضور در محیط %34دانستند و می خود

 گیرد. ماهیت این مشکالتمی دریافت که شکایات افراد از وزوز گوش طیف متنوع و وسیعی از مشکالت را در بر

. بنابراین قبل از اقدام به مداخالت روان شناختی الزم است که مشکالت خاص هر در افراد مختلف  متفاوت بود

هایی از برنامهای گستردهی بایستی مشتمل بر مجموعه 4فرد را به دقت تحلیل و آنالیز کنیم. برنامه مدیریت وزوز

هایی ر فرد، برنامهباشد که به تک تک مشکالت شناخته شده و رایج در این زمینه مرتبط است و متناسب با ه

 شود که برمشکالت خاص آن فرد تمرکز بیشتری دارد.می مدیریت وزوز( بکار گرفتههای از این برنامههایی )بخش
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توان از خود مشکالت و از طریق می با توجه به مشکالت متعددی که افراد مبتال به وزوز با آن مواجه هستند،

به  4"آنالیز فاکتور"ی طالعاتی را درمورد درمان افراد بدست آورد. واژهآنها ای آنالیز فاکتورهای ایجاد کننده

های از متغیرها )مانند آیتمای تجزیه کردن مجموعهها اصلی از آن هدف آماری متعددی اشاره دارد کههای روش

 را قادر کوچکی از فاکتورهای مشترک در آنهاست. به عبارتی این رویکرد محققی پرسشنامه ها( به مجموعه

ه شود( دست یابد کمی )که در این متد از آنها تحت عنوان فاکتور نام بردههایی از آیتمای سازد تا به مجموعهمی

موجود های باید فاکتورهایی را شناسایی کنند که آیتمهایی مشترک و رایجی دارند. لزوما چنین روشهای ویژگی

ه بکارگرفته شده، همبستگی بسیار باالیی داشته باشد. در فصل بعدی ب دیگری که در پرسشنامههای در آنها با آیتم

ابل توجیه اند خاصی قهای بر اساس پرسشنامه هایی شود چرا که چنین یافتهمی جزئیات این مسئله بیشتر پرداخته

ورت اصلی را به صهای بررسی خواهند شد. به هر حال در ادامه نیز ما یافتهها که در فصل بعد اساسا این پرسشنامه

 یطکه  کردند گزارش Jakes ،Hallam ،Chambers ،& Hinchcliffe (4895)اجمالی مرور کرده ایم. 

همراه آن  نورواتولوژیکیهای دریافتند که افراد در مورد وزوز گوش و نشانه وزوز عوامل لیتحل و هیتجز مطالعات

 در شکایات مربوط به وزوز گوش وجود دارد: "کلی"نشان داد که دو بعد  متنوعی دارند. این آنالیزهاهای شکایت

نیز در این شکایات دیده شده  "خاص"سه بعد  .3"وزوز به منسوب سترسید"و  2"گوش وزوز از یناش مزاحمت"

،  Jakes."6شنیداریهای تداخل آن با مشغولیت"و  5"استفاده از دارو"، 1"اختالل خواب"است که عبارتند از: 

Hallamو ، Hinchcliffe (4899نیز بر آنالیز فاکتور کردن پرسشنامه )یTQ  حاصل از های اشاره کردند، یافته

 فیعاطهای شود: پریشانیمی این مطالعه نشان داد که سه بعد اساسی از شکایات در افراد مبتال به وزوز دیده

 مشکالت پردازشی شنوایی، و بی خوابی.)خصوصا افسردگی، خشم، کج خلقی، و اضطراب(، 

با این حال، مطالعات نسبتا کمی  باشد.می یکی از مشکالت رایج در افراد مبتال به وزوزگوش، اختالل خواب

مبتال  فرد 4916( بر روی 4891)  Miekleو Tayler ,walshبرای بررسی جزئیات این مشکل انجام شده است.

به دلیل وزوز گوش، دچار اختالالت خواب هستند. ها از آن %53ند و دریافتند که انجام دادای به وزوز گوش مطالعه

وجود داشته بود. به طور ای وزوز و اختالالت خواب ارتباط  قابل مالحظه  (severityدر این مطالعه بین شدت )

                                                           
1 factor analysis 

2 intrusiveness of tinnitus 

3 distress attributed to tinnitus 
4 sleep disturbance 

5 use of medication 

6 interference with auditory entertainment 
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پرسشنامه  افراد مورد مطالعه بههای ( با بررسی پاسخ4882) Axelssonو Erlandson، Hallbergمشابه 

و  Tonkinو Ireland ،Wilsonمشکالت مرتبط با خواب را تجربه کرده اند.ها از آن %35مشاهده کردند که 

Hepworth & Platt (4895با بررسی یاداشت ) به این نتیجه  افراد از چگونگی وضعیت خواب روزانه شان،های

 به خوابای دقیقه 31ر متوسط حداقل با یک تاخیر آنها، به طوی از افراد مورد مطالعه سوم دورسیدند که بیش از 

در مطالعاتش  Hallam  (1996)رسد.می دقیقه 65.2روند و برای کل نمونه این میزان تاخیر به طورمیانگین به می

که  برند. وی همچنین افزودمی دریافت که افراد با شنوایی هنجار کمتر از مشکالت خواب مرتبط با وزوز گوش رنج

 Alstar،Shemesh ،Ornan،Attiasباشد. در نهایت می بلندی و آزار دهندگی وزوز با اختالل خواب مرتبطمیزان 

ی از افراد مبتال به وزوز گوش درمقایسه با گروه کنترل و هنجار در پرسشنامه %22( نیز مشاهده کردند که 4883)

دریافتند افراد دارای وزوزی که از مشکالت کسب کردند. همچنین آنها تری ارزیابی مشکالت خواب امتیازات باال

 برند نسبت به افراد دارای وزوزی که مشکل خواب ندارند، وزوز گوش خود را بلندتر تصورمی مرتبط با خواب رنج

دهند.عالوه بر این، بین اختالالت خواب و امتیازی که افراد به شدت می کنند و به شدتِ وزوز خود امتیاز بیشتریمی

دادند ارتباط معناداری وجود داشت. براساس این مطالعات، بدیهی است که اختالل در خواب یک می خودافسردگی 

تر مشکل رایج در افراد دارای وزوز است و این اختالل در افرادی که شدیدا پریشان و مضطرب هستند مشکل مهم

التی ط با خواب باید در ارزیابی و تحلیل مشکو بارزتری خواهد بود. این نتایج حاکی از آنند که بررسی اختالالت مرتب

ت برای ممکن اسها، کنند، گنجانده شود. با توجه به نتایج حاصل از این ارزیابیمی که افراد مبتال به وزوز تجربه

 روانشناختی نظیر تمرین ریلکسیشن در نظر گرفته شودهای چنین فردی که بی خوابی مزمن دارد برخی از درمان

 العه کنید(. مط 5)درفصل 

ند : توان در چند طبقه گنجامی راگوش با توجه به موارد فوق بدیهی است که مشکالت بیماران مبتال به وزوز 

مانند افسردگی و اضطراب، مشکالت مرتبط با خواب، گزارشات فرد مبنی بر داشتن  و هیجانیمشکالت عاطفی 

 شد، تمام بیماران مبتال به وزوز این مشکالت را تجربه مشکالت شنوایی و درکی. اما همانطور که قبال هم اشاره

ا به متفاوتی داشته باشند یهای شود افراد از وزوز گوششان  شکایتمی که باعثهایی کنند. در واقع فاکتورنمی

کنند چرا برخی از افراد از وزوز گوش خود شاکی هستند، باید مورد بحث قرار می عبارت دیگر عواملی که مشخص

اثرات  مقابله و فاکتورهای محیطیهای فردی،استراتژیهای یرند. بین این مشکالت مرتبط با وزوز گوش و تفاوتبگ

که نیازمند انجام مطالعات بیشتری است. برخی از این مسائل تا حد کمی بررسی  متقابل زیاد و ممکنی وجود دارد

 شده است. بعدی ارائههای در قسمتها حاصل از آنهای شده اند، یافته
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 گوش های فردی بیماران مبتال به وزوزویژگی

نی دارد. طوالی شخصیتی  افراد سابقههای بیماری و ویژگیی در حوزه مطالعات روانشناختی، ارتباط میان پروسه

ه که مزمنی بودهای رسد که این مسئله برای آن محققینی جذاب بوده است که تمرکزشان بربیماریمی به نظر

های ه بیماریتوان بمی به راحتی قابل شناسایی نبوده و درمانی برایشان دردست نداشتند که از این میان دلیلشان

زخم معده ،آسم و کمر درد اشاره کرد. بنابراین، جای تعجب نیست که تحقیقات مشابهی از این دست برای وزوز نیز 

فرد شرایطی فراهم آورد تا او متعاقب وزوز گوش شخصیتی هر های در نظر گرفته شده باشد. امکان دارد که ویژگی

ه بیماران مبتال ب ها خود، پریشان خاطر بودن و آشفتگی را تجربه کند. مطالعات متعددی گزارش شده که در آن

 وزوز از لحاظ روانشناختی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند.

شخصیتی نتایج متناقضی را به دنبال داشته است، و  هایتحقیقات انجام شده در رابطه با ویژگی به طور کلی،

 مشخصات شخصیتی واضح و صریحی دیده نشده است. EPQ 2و  MMPI4نظیر پرسشنامه هایی در ارزیابی

دخیل در  روانشناختیهای کنیم که شاید اینگونه سواالت اطالعات مفیدی را پیرامون فاکتورمی بنابراین ما گمان

شود این است که در می که در اینجا مطرح ای زوز فراهم نیاورند. شاید مهم ترین نکتهمرتبط با وهای استرس

ظیر شخصیتی متفاوت )نهای وزوز و امتیازات باالی بدست آمده در خرده مقیاسی رابطه علت و معلولی میان تجربه

MMPI ی شخصیتهای حاصل از ارزیابی( باید مالحظات الزم را در نظر گرفت.این گرایش وجود دارد که امتیازات

[Personality measure] ثابت )صفت( هر فرد در نظر بگیریم، اما باید های را به عنوان یک بازتاب از خصیصه

توجه داشت که باال بودن امتیازات فرد ممکن است به علت وجود یک مشکل پزشکی مزمن در او بدست آمده باشد. 

ی به جای اینکه نشان دهنده MMPIهای نتایج ناهنجار در خرده مقیاسبنابراین این امکان وجود دارد که 

یری گشخصیتی بارز خود فرد باشد، نتیجه داشتن وزوز آن فرد است. وزوز ممکن است باعث شکلهای ویژگی

 خاصی ازهای در فرد شود که منجر به کسب امتیازات باالتر از حد نرمال در خرده مقیاسهایی رفتارها و شناخت

شود. در واقع، می فردی غیر طبیعی هم دیدههای در ظاهر در ویژگی خواهد شد، چیزی که MMPIی پرسشنامه

من وقتی که »در مورد وزوز افزایش پیدا کرده باشند مانند هایی به علت وجود آیتم ممکن است ها برخی مقیاس

وش هایم در حال زنگ زدن یا وزوز کردن کنم که گنمی من اغلب توجه»، «شنوممی عجیبیهای تنها هستم چیز

شنوم که مرا می وقتی من با مردم ]در اجتماع[ هستم، چیزهای عجیبی»، «من خیلی کم سر درد دارم»، «هستند

                                                           
1 Minnesota Multiphasic Personality Inventory 

2 Eysenck Personality Questionnaire 
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ه اگرچ«.من به ندرت نگران سالمتی ام هستم»و « خواب من مختل شده است و متغیر شده است »، «دهندمی آزار

رسد می پریشانی ناشی از وزوز مزمن نقش مهمی دارند،اما به نظر ش و کاهششخصیتی در افزایهای فاکتور

 ][homogeneityاینکه افراد فقط وفقط وزوز دارند ][تحقیقات با فرض همگن بودن افراد دارای وزوز گوش 

ی ناشی ریشانبه هر حال با توجه به متفاوت و متنوع بودنِ پاند. شخصیتی آنها را مورد بررسی قرار دادههای ویژگی

رسد که تمام بیماران مبتال به وزوز یک ویژگی می دور از ذهن به نظر از وزوز و ماهیت پیچیده و چند بعدی وزوز،

 فردی و شخصیتی واحدی را نشان دهند.

را در ای اطالعات مفید و ویژه EPQیا  MMPIمرسوم شخصیتی نظیر استفاده از پرسشنامه های ارزیابی

آورند که این اساسا به این علت است که مفاهیمی نظیر روان و نمی پریشانی ناشی از وزوز فراهمرابطه با ماهیت 

توانند ماهیت مشکالت روانشناختی را نشان بدهند. با این حال، نمی مفاهیم مشابه آن به قدری گسترده اند که دقیقا

اری تحصیلی در طب رفتی عنوان یک رشتهشخصیتی جالب و بالقوه به های اخیر، تعدادی از متغیری درطول دهه

[behavioral medicin]  و باورهایی در رابطه 2، سر سختی4. این متغیرها عبارتند از خوش بینیپدیدار شده اند،

برای توصیف  Carverو Scheierاست که ای واژه 1خوش بینی جهت مند .3اشبا کنترل فرد برروی سالمتی

« ردبد تجربه خواهد کهای خوبی را در مقابل پیامدهای ه طور کلی در زندگی اش پیامدتمایل به باور اینکه فرد ب»

زندگی  گیریخود ارزیاب تحت عنوان آزمون جهتی استفاده کرده اند.خوش بینی فرد با استفاده از یک پرسشنامه

(LOT)5 شود.می ارزیابیLOT  در حجم قابل مالحظه از تحقیقاتی استفاده شده است که بیانگر ارتباط بین خوش

 و  Andersson ،Melin،Lindberg اند.( بودهhealth outcomesبینی جهت مند و پیامدهای سالمتی )

Scott  با استفاده از آزمونLOT نوایی مقابله شتوانند با کم می دریافتند که خوش بینان در مقایسه با بد بینان بهتر

  Andersonگروه با هم تفاوتی نداشته باشد و در یک سطح باشد. 2کنند، هر چند که میزان افت شنوایی در هر 

وجود دارد. جالب  (r=0.41و توانایی شنیداری افراد همبستگی ) LOT( گزارش دادند که بین 4885و همکاران )

 Andersson،Melin( و از طرف دیگر 4881)Lyttken  و  Scott،Lindberg ،Melinتوجه است که 

،Lindberg  ( 4885و همکاران نیز)  بینLOT ،به ترتیب هر کدام همبستگی  و مشکالت شنوایی خود ارزیاب

دهند می نشان LOT[ در رابطه با Factor Analyticگزارش کردند.مطالعاتِ آنالیزِ فاکتور] 1426و 1414برابر با 

                                                           
1 Optimism 

2 Hardiness 
3 beliefs about control over one health 

4 Dispositional Optimism 

5 Life Orientation Test 
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ستقل تشکیل شده است:خوش بینی و بد بینی. بنابراین در کار عملی با بیماران مبتال فاکتور م 2که این آزمون از 

 ممکن است ارزیابی مفیدی از خوش بینی یا بد بین بودن تفکرات فرد فراهم آورد. LOTبه وزوز،

طالعه مدر ارتباط با سالمت فرد مورد ای از دیگر ساختارهای روانشناختی است که به طور گسترده 4منبع کنترل

قرار گرفته است.این ساختار اشاره به این دارد که هر فرد به چه میزان علت حوادث یا مشکالت را به عوامل داخلی 

ی دهد.اگر چه منبع کنترل سابقهمی نسبت  در مقابل عوامل خارجی )خارج از کنترل فرد( )در کنترل هر فرد (

 [health problemsهوم آن در مشکالت مربوط به سالمتی ]طوالنی در مطالعات روانشناسی دارد،اما کاربرد مف

را بین شدت وزوز و میزان  -1416( همبستگی معادل 4886)Budd و   Pughنسبتا جدیدی است.ی یک پدیده

خارجی بیشتر  به کنترلتر به آن در بیماران مبتال به وزوز گوش پیدا کردند. وزوز شدید منبع کنترل مشکالت مربوط

نابراین اضطراب و افسردگی ارتباط داشت. بهای شد. کنترل خارجی بیشتر نیز با امتیازات باالتر در ارزیابیمی مربوط

به طور کلی، آن دسته از افراد که از وزوز خود بیشتر به ستوه آمده اند، بر این باورند که وزوز گوششان تحت کنترل 

و  کند اما به پریشانینمی یف شده از دیدگاه ادیولوژیک اشارهحقیقتا به وزوزِ تعر 2مشکل وزوزی نیست. واژهها آن

( نیز دریافتند که بیماران مبتال به 4885و همکارانش )  Attiasمعلولیت همراه با وزوز اشاره دارد.های دیگر جنبه

ه وزوز کوزوزی که به دنبال کمک بودند نسبت به افراد دارای وزوزی که به دنبال کمک نبودند یا گروه کنترلی 

و تحمل تر عیفضی نداشتند و از لحاظ سن با گروه هدف تطبیق داشتند، منبع کنترل خارجی باالتر، توانایی مقابله

 یشناسهشانندادند. این را نیز باید توجه داشته باشید که این نتایج، حاصل می کمتری نسبت به بلندی وزوزشان نشان

روانشناختی تفاوتی با هم نداشتند. در مجموع، های وهِ دارای وزوز از لحاظ متغیرگر 2روانشناختی نیستند، چرا که هر 

حاکی از آن اند که منبع کنترل یک مفهوم مهم در ارتباط با وزوز گوش است. متخصصین باید تالش ها این یافته

بع نترل خارجی در مقابل مناکنند تا دریابند که باورهای هر فرد در رابطه با وزوز گوش تا چه اندازه توسط منابع ک

 داخلی تاثیر پذیرفته اند.

( مورد مطالعه قرار گرفته 4898) Blanchard و Kirsch ، Parnesمفهوم سخت کوشی در وزوز نیز توسط 

مفهوم اشاره دارد  3از ای به مجموعه ( تعریف شده است،4828)  Kobasaسخت کوشی همانطور که توسط  است.

از به  خود و لذت بردنهای باال نسبت به وظایف و اهداف، اعتقاد به کنترل داشتن بر فعالیتکه عبارتند از تعهد 

                                                           
1 locus of control 

2 Tinnitus Problem 

 


