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چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان اثربخشي درمان شناختي –
رفتاري به روش گروهي بر کيفيت زندگي ،افسردگي ،اضطراب
و استرس بيماران مبتال به درد مزمن بود .در اين پژوهش از
روش آزمايشي با طرح پيشآزمون و پسآزمون استفاده شد .به
همين منظور  10بيمار مبتال به درد مزمن از يک مرکز صنعتي
بزرگ انتخاب شدند و به صورت تصادفي به دو گروه آزمايش و
کنترل تقسيم شدند .آزمودنيها در دو مرحله پيش آزمون و پس
آزمون به پرسشنامه فرم کوتاه زمينه يابي سالمت و پرسشنامه
افسردگي ،اضطراب ،افسردگي پاسخ دادند.گروه آزمايش به مدت
 21جلسه  1ساعته تحت درمان به روش درمان شناختي –
رفتاري قرار گرفت و گروه کنترل هيچ مداخله اي دريافت
نکرد.نتايج تحليل کوواريانس چندمتغيري نشان داد که درمان
شناختي – رفتاري به روش گروهي در مقايسه با گروه کنترل
تاثير معناداري بر مولفه هاي کيفيت زندگي و سالمت بيماران
مبتال به درد مزمن دارد.اين يافته بار ديگر از ماهيت زيستي –
رواني – اجتماعي درد مزمن حمايت مي نمايد و بر نقش
روانشناسي سالمت در ارتقا کيفيت زندگي بيماران درد مزمن
تاکيد مي نمايد.
واژههاي کليدي :درمان شناختي – رفتاري ،گروه ،کيفيت
زندگي ،سالمت ،درد مزمن

Abstract
The main purpose of this research was to study
the effectiveness of group cognitive–behavioral
therapy on quality of life and health among
patients with chronic pain. An experimental
design was used in this study. To this end, 30
chronic pain patients were selected from a large
industrial company in Iran and assigned to
experimental and control groups. The
participants were required to respond to the
Short Form Health Survey and Depression,
Anxiety, Stress Scale (DASS – 21) in pre and
posttest steps. Results showed that group
cognitive–behavioral therapy had significant
effect on the quality of life and health factors
among patients with chronic pain. The results
lend further support to biopsychosocial
conceptualization of chronic pain and advocate
the effect of health psychology on promotion of
quality of life among patients with chronic
pain.
Keywords: cognitive–behavioral therapy,
group, quality of life, health, chronic pain
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مقدمه
درد را يک تجربه حسي و عاطفي ناخوشايند مرتبط بـا آسـيب
انجمن بينالمللي مطالعه درد
واقعي يا بالقوه بافت تعريف ميکند .در موقعيتهاي باليني ،اگر درد از حد مورد انتظار بهبودي فراتر رود و
به مدت بيشتر از شش ماه باقي بماند ،درد مزمن 1تشـخيص داده مـيشـود (مـارکس و کـولس.)1004 ،
کاهش توانايي براي انجام کار و فعاليتهاي روزانه منجر به ايجاد ناتواني در افـراد مبـتال بـه درد مـزمن
ميگردد .بسياري از بيماران مبتال به درد مزمن ،بدون درمان موفقيتآميز به وضعيت دشـوار خـود ادامـه
ميدهند و اين امر هزينههاي اقتصادي سنگيني را بر نظام خدمات بهداشتي وارد ميکنـد .آمارهـا نشـان
ميدهد که در انگلستان ،از دست دادن شغل به دليل کمردرد مزمن ،بـه تنهـايي  912ميليـون پونـد بـر
اقتصاد اين کشور خسارت وارد کرده است (ماکرا .)1005 ،برآورد شده است که ساالنه  10ميليارد دالر در
آمريکا براي جبران خسارت ناشي از درد کارگران هزينه ميشود .برآوردهاي ديگر نشان ميدهد کـه درد
مزمن و مسائل و مشکالت مرتبط با آن ،ساالنه حـدود  10تـا  210ميليـارد دالر بـر اقتصـاد کشـورهاي
پيشرفته خسارت وارد ميکند .نتايج پژوهشهاي صورت گرفته نشان ميدهد که درد مزمن از شايعتـرين
مشکالت بهداشتي جوامع بوده و ميزان بهبودي اين مشکالت بعد از يک سال درمـان حـدود  50درصـد
است (گريي ،سيمون و فون کورف .)1002 ،مخارج اشکال شايع درد ماننـد درد ناحيـه تحتـاني کمـر 1در
کشور هلند بيش از  2/1توليد ناخالص ملي اين کشور و در آمريکا سـاالنه  50ميليـارد دالر بـرآورد شـده
است (استال و کولس .)1001 ،بنا بر يک گزارش ديگر ،هزينههاي درمان پزشکي درد مـزمن بـراي هـر
بيمار در آمريکا ساالنه بين  5تا  20هزار دالر تخمين زده شده است (اشـتراس .)1001 ،مطالعـات انجـام
شده در ايران نيز نشان دهنده شيوع باالي پديده درد در جمعيت ايراني است .اصغري ( )2111در پژوهش
خود روي يک نمونه  2215نفري از کارکنان يک واحد صنعتي بزرگ در تهران نشان داد که ميزان شيوع
درد در فاصله زماني شش ماه قبل از مطالعه  14درصد ،شيوع درد مزمن مستمر  29درصـد ،و شـيوع درد
مزمن عود کننده  25درصد است .بر اساس نتايج دومين بررسي سـالمت و بيمـاري در ايـران (اصـغري،
 ،)2140ميزان شيوع درد در زمان مطالعه در بين ايرانيان  21ساله و بزرگتر به شرح زيـر گـزارش شـده
است :پشت و بخش پايين کمر  11/44درصد ،مفاصل بزرگ پيراموني  11/1درصد ،گردن  21/1درصـد،
مفاصل کوچک پيراموني  1/1درصد و لگن  6/1درصد .اين آمارهاي تکـاندهنـده گويـاي اهميـت ايـن
موضوع بوده و همين امر باعث شده است تا روانشناسان ،پزشکان و ساير متخصصان حـوزه سـالمت بـه
(،2 )IASP

) International Association for the Study of Pain ( IASP
chronic pain
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بررسي هرچه دقيقتر اين مسئله بپردازند .امروزه برخالف رويکرد يکبعدي زيستي -پزشکي 2که تنها بر
سببشناسي و تبيينهاي پاتوفيزيولوژيکي متکي است ،و برخالف رويکرد روانشناختي که درد را به مثابه
تجلي مشکالت رواني در نظر ميگيرد ،رويکرد زيستي -رواني -اجتماعي 1مدل يکپارچهاي را ارائه مـي-
کند که در آن هم به نقش عوامل فيزيولوژيکي و هم به نقش عوامل و متغيرهاي روانشناختي و بـافتي-
اجتماعي در ايجاد ،تداوم و مديريت درد مزمن توجه شده است .برخالف تاکيد مدل زيستي  -پزشکي بـر
فرايند بيماري ،مدل زيستي – رواني  -اجتماعي ،ناخوشي 1و بيماري را محصول تعامل ميـان متغيرهـاي
زيستي ،رواني ،اجتماعي و فرهنگي اثرگذار بر کيفيت واکنش فرد در برابر درد در نظر مـيگيـرد (تـر و
فلور .)2444 ،مرور پيشينه پژوهشي موجود در زمينه درد مزمن نشان دهنده وجود سازههـاي روانشـناختي
متعدد تأثيرگذار بر کيفيت سازگاري و سالمت بيماران مبتال به درد مزمن است (بشارت ،کوچي ،دهقـاني،
فراهاني و مومن زاده2142 ،2140 ،؛ ميرزمـاني ،سـديدي و بشـارت .)2111 ،کيفيـت زنـدگي 9از جملـه
سازههايي است که توجه متخصصان درد مزمن را به خود جلب کرده است .طي ساليان اخير ،عالقهمندي
به ارزيابي و بهبود کيفيت زندگي افراد مبتال به بيماريهاي مزمن افزايش چشمگيري يافته است و بهبود
عملکرد روزانه اين بيماران به يک هدف جدي متخصصان سالمت تبديل شده است .کيفيت زندگي يـک
مفهوم چندبعدي است که سازمان جهاني بهداشـت 5آن را در هـر فـرد از زنـدگي ،ارزشهـا ،اهـداف،
استانداردها و عاليق فردي تعريف کرده است (کوري .)1002 ،بين بيماري مزمن و کيفيت زندگي رابطـه
تنگاتنگي وجود دارد .بيماري مزمن ميتواند بر تمام جنبههاي کيفيت زندگي فرد تـأثير بگـذارد (روبـين،
 .)1002بررسيهاي صورت گرفته نشان ميدهد که درد مزمن نيز به عنوان يک عامل استرسزا ميتواند
بر کيفيت زندگي بيماران تأثير بگذارد (کمپن ،اورمل ،بـريلمن و ريولـد .)2441 ،درد مـزمن داراي اثـرات
منفي بر سالمت عمومي و بهزيستي روانشناختي 6بيماران است (گوريج ،سـيمون ،فـون کـورف و گـاتر،
 )2441کيفيت زندگي بيماران مبتال به درد مزمن نه تنها بر شـدت درد و چگـونگي ادرا درد از سـوي
بيماران تأثير ميگذارد ،بلکه خود نيز متأثر از باورهاي مرتبط با درد در بيماران است (الم ،پيتـرز ،واليـن،
کيف و پاتين .)1005 ،از اين رو ،کيفيت زندگي همواره از مهم ترين متغيرهاي مطرح شده در زمينـه درد
مزمن است .متغيرهاي هيجاني از ديگر سازههاي مطرح در زمينه سازگاري و سالمت بيمـاران مبـتال بـه
دردهاي مزمن محسوب ميشوند .درد مزمن غالبـا بـا پيامـدهاي مختلـف روانشـناختي ماننـد اضـطراب،
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افسردگي ،استرس ،نااميدي ،ناکامي ،خشم و اختالل در کارکردهاي روزانه بيماران همـراه اسـت (تـرون،
 .)1009تقريبا نيمي از افراد مبتال به درد مزمن ،عالئم افسردگي را به طور معنادار نشان ميدهند ،رقمـي
که در جمعيت کلي 1 ،تا  4درصد است (کسلر ،چيو و دملر .)1005 ،جنبههاي شناختي درد رابطه نزديکي
با جنبههاي هيجاني آن دارند .باورهاي نادرست درباره درد ،تـرس از درد يـا ميـزان انتظـار بـاالي درد و
ارزيابي شناختي بيمار در مورد پيامدهاي واقعي يا خيالي درد نقـش مهمـي در ايجـاد پريشـاني هيجـاني
بيماران مبتال به درد مزمن دارد (والکر .)1000 ،عواطف و هيجانـات منفـي ،بخشـي از سيسـتم رفتـاري
بازدارنده هستند که هدف اصلي آنها بازداري از رفتارهايي است که به پيامدهاي ناخوشـايند منجـر مـي-
شوند .امروزه ورود متغيرهاي مختلف روانشناختي بـه ادبيـات پژوهشـي درد مـزمن ،نـه تنهـا منجـر بـه
تغييردادن نوع نگرش متخصصان حوزه دردهاي مزمن در مفهـوم سـازي درد مـزمن شـده اسـت ،بلکـه
مديريت و درمان درد مزمن را نيز تحت تاثير قرار داده است .به دليل نقش برجسته مؤلفههـاي شـناختي،
رفتاري و هيجاني در کيفيت تجربه درد مزمن ،مداخالت شناختي – رفتاري برنامههاي مداخلهاي غالـب
در درمان و مديريت دردهاي مزمن محسوب ميشوند .در رويکرد شناختي – رفتاري به درد مزمن فرض
ميشود که توجه به عوامل شناختي و عاطفي موثر بر رفتار درد منجر بـه بهبـود و حفـت نتـايج درمـاني
ميشود .اين فرض با نظريه کنترل دروازهاي درد کـه نشـان ميدهـد ادرا درد برآينـد تعامـل پيچيـده
محر هاي آوران از گيرندههاي درد و عوامل واسـطهاي مثـل محر هـاي وابـران ،حـوادم محيطـي،
واکنشهاي هيجاني و شناختها است ،مطابقت ميکند (هافمن ،پاپاس ،چاکوف و کرنـز .)1001 ،درمـان
شناختي – رفتاري يک مدل واحـد و يـا حتـي مجموعـه واحـدي از مـداخالت اسـتاندارد نيسـت ،بلکـه
دربرگيرنده گروه وسيعي از روشهاي درماني است .با وجود اين و در بيشتر اوقات ،درمانهاي شناختي –
رفتاري دربرگيرنده رويکرد شناخت درماني به عنوان يک مؤلفه اصلي در ايـن درمانهـا اسـت .از سـوي
ديگر ،در درمانهاي شناختي – رفتاري کوشش ميشود تا الگوي رفتارهاي بيمار نيز تغيير يابد .به همين
دليل ،در اين رويکرد از ساير روشها و فنون مانند شـرطي سـازي عامـل ،آمـوزش مهارتهـاي مقابلـه،
راهبردهاي آرامسـازي عضـالني ،چرخـه فعاليـت  -اسـتراحت ،ورزش ،مـديريت فعاليـت و زمـانبنـدي
فعاليتهاي لذت بخش نيز استفاده ميشود (بوناور ،کمپبل و هيتورن وايت1020 ،؛ کيف ،بلومنتال ،باکوم،
آفلک ،واخ و همکاران .)1009 ،به عالوه ،در درمانهاي شناختي – رفتاري به نقش عوامل محيطي نيـز
توجه ميشود .در اين مداخالت کوشش ميشود تا شبکه حمايـت اجتمـاعي بيمـار تقويـت شـود (اورس،
کرايمات ،وان ريل و دي جونگ1001 ،؛ ويليامز .)1001 ،بررسيهاي صورت گرفتـه نشـان ميدهـد کـه
افزايش شبکه حمايت اجتماعي بيماران مبتال به درد مزمن منجر به ارتقا کيفيـت عملکـرد روانشـناختي
آنان ميگردد (الزار ،کر ،واسمن ،کراي ،کريو و همکـاران .)1005 ،بـا توجـه بـه ماهيـت چنـد مؤلفـهاي
مداخالت شناختي – رفتاري ،پروتکلهاي درماني طراحي شده بر اساس اين رويکرد از يک پژوهش بـه
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پژوهش ديگر متغير هستند .اين امر ،بررسي و مقايسه ميزان اثربخشـي درمانهـاي شـناختي – رفتـاري
صورت گرفته در پژوهشهاي مختلف را دشوار ميسازد .با وجود اين ،بررسيهاي صورت گرفته در زمينه
اثربخشي اين مداخالت نشان ميدهد که اين مداخالت بر متغيرهاي مختلف سازگاري و سالمت بيماران
مبتال به درد مزمن نظير شدت درد ،ناتواني و پريشـاني روانشـناختي مـوثر هسـتند (اکلسـتون ،ويليـامز و
مورلي1004 ،؛ کيف و سامرز .)1020 ،نتايج يک بررسـي صـورت گرفتـه نشـان ميدهـد کـه مـداخالت
شناختي  -رفتاري توانسته است بر ميزان توانايي افراد مبتال به درد مـزمن در زمينـه کنتـرل درد کمـک
قابل توجه نمايد (دالتون ،کيف ،کارلسون و يانگ بلـود .)1009 ،نتـايج يـک بررسـي مـروري نيـز نشـان
ميدهد که برنامه هاي مداخله شناختي – رفتاري در  96درصد از پژوهشهاي نيمه تجربي توانسته است
منجر به کاهش معنادار درد در بيماران مبتال به درد مزمن شود (آبرنتـي ،کيـف ،مـک کـروري ،سـيپيو و
ماچار .)1006 ،بررسيهاي صورت گرفته در ايران نيز حاکي از اثربخشـي مـداخالت شـناختي  -رفتـاري
روي بيماران مبتال به درد مزمن است .پژوهش رفيعي و همکاران ( )2142نشان داد که درمان شـناختي-
رفتاري در کاهش افسردگي بيماران ،کاهش شدت و فاجعهنمايي درد و بهبود راهبردهاي مقابلـه بيمـاران
مبتال به درد مزمن موثر است .معصوميان و همکاران ( )2142نيز در بررسـي اثربخشـي برنامـه کـاهش
استرس مبتني بر بهشياري بر کاهش افسردگي بيماران مبتال به درد مزمن نشان دادند کـه ايـن رويکـرد
تأثير معناداري بر کاهش افسردگي اين بيماران دارد .وکيلي و همکاران ( )2111نيز در بررسي خود نشـان
دادند که گروه درماني شناختي – رفتاري ميتواند به کاهش مشکالت هيجاني بيماران مبتال به کمـردرد
مزمن منجر گردد .در مجموع ،يافتههـاي پژوهشـي داخلـي و خـارجي حـاکي از اثربخشـي رويکردهـاي
مختلف شناختي  -رفتاري درمان درد مزمن است .از اين رو ،هدف پژوهش حاضر آن است که بـا اسـتناد
به مفاهيم نظري و پيشينه پژوهشي مطرح شده ،بـه آزمـون اثربخشـي يـک برنامـه درمـان شـناختي –
رفتاري به روش گروهي بر سازههاي اضطراب ،افسردگي ،استرس ،و کيفيت زندگي در بيماران مبتال بـه
درد مزمن بپردازد .به منظور دستيابي به هدف ذکرشده ،دو فرضيه مورد آزمون قرار مي گيرد:
 -2برنامه درمان شناختي – رفتاري به روش گروهي منجر به افزايش کيفيت زندگي بيمـاران مبـتال بـه
درد مزمن مي شود -1 ،برنامه درمان شناختي – رفتاري به روش گروهي منجـر بـه کـاهش اضـطراب،
افسردگي و استرس بيماران مبتال به درد مزمن مي شود.
روش
طرح پژوهش
در اين پژوهش از طرح شبهآزمايشي پيشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد .شيوه انتخاب
آزمودنيها به صورت غيرتصادفي هدفمند بود .سپس آزمودنيها به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم
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شدند و ابتدا ابزارها و پرسشنامهها را تکميل نمودند و بعد از جلسات مداخله ،مجددا مورد ارزيابي قرار
گرفتند.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگيري
جامعه مورد نظر در پژوهش حاضر ،کليه بيماران مبتال به دردهاي مزمن غير سرطاني بودند کـه در واحـد
طب کار يک شرکت صنعتي بزرگ داراي پرونده پزشکي بودند .انتخاب اين مرکز صنعتي از آن جهت بود
که به دليل ماهيت کار اين افراد ،درد مزمن همواره يکي از معضالت اصلي آنـان اسـت .از سـوي ديگـر،
بيماران مبتال به درد مزمن در اين مرکز از همگني بيشتري از نظر نوع بيماري ،سـن و جـنس برخـوردار
هستند .نمونه شرکت کنندگان در اين پژوهش با مراجعه به پروندههاي پزشکي واحد طب کار اين شرکت
صنعتي و بررسي آنها ،تعداد  10نفر بود که به صورت تصادفي بـه دو گـروه آزمـايش و کنتـرل تقسـيم
شدند .الزم به ذکر است که به منظور خدشهدار نشدن اثر متغير کاربندي ،گـروه آزمـايش و کنتـرل از دو
شيفت کاري متفاوت انتخاب شدند .معيارهاي ورود به پژوهش حاضر عبارت بودند از :تشـخيص و تاييـد
متخصص درد مبني بر وجود درد مزمن ،به طول انجاميدن درد به مـدت حـداقل  6مـاه ،داشـتن پرونـده
پزشکي در واحد طب کار شرکت صنعتي زامياد ،دارا بودن حـداقل تحصـيالت در سـط ديـپلم ،اسـتفاده
نکردن از داروهاي روانگردان و درمانهاي روانشناختي ديگر در طول مطالعه ،سن بين  15تـا  50سـال،
رضايت شرکت در طرح ،مبتال نبودن به ساير اختالالت حاد يا مزمن جسماني ،نداشتن مشکل در شنوايي
و تکلم و بينايي.
ابزار
مقياس افسردگي اضطراب استرس :مقياس افسردگي اضطراب اسـترسDASS( 2؛ الويبانـد و
الويباند )2445 ،يک آزمون  12سؤالي است که عالئم افسردگي ،اضطراب و استرس را در مقياس چهـار
درجهاي از نمره  0تا  1ميسنجد .اين آزمون از سه زير مقياس افسردگي ،اضـطراب و اسـترس تشـکيل
شده است .نمره فرد در هر مقياس بر حسب هفت گويه مختص آن مقياس سنجيده ميشـود .پايـايي 1و
روايي 1اين مقياس در پژوهشهاي متعـدد تاييـد شـده اسـت (بشـارت .)2441 ،2119 ،بشـارت ()2119

2

)Depression Anxiety Stress Scale (DASS
Lovibond, & Lovibond
3
reliability
4
validity
5
concurrent
6
convergent
7
discriminant
2
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ضرايب آلفاي کرونباخ مقياس افسردگي اضطراب استرس را در مورد نمره نمونههايي از جمعيت عمـومي
( . /11 )n= 111براي افسردگي ./15 ،براي اضطراب . /14 ،براي اسـترس و  . /42بـراي کـل مقيـاس
گزارش کرده است .اين ضريب در خصوص نمره نمونههاي باليني ( . /14 )n=249براي افسردگي. /15 ،
براي اضطراب . /14 ،براي استرس و  . /41براي کل مقياس گزارش شده است .اين ضـرايب ،همسـاني
دروني مقياس را در حد خوب تاييد ميکنند .الزم به ذکر است که روايي همزمـان ،2همگـرا 1و افتراقـي1
اين مقياس نيز مورد تاييد قرار گرفته است (بشارت.)2119 ،
پرسشنامه زمينهيابي سالمت ( :)SF-36کيفيت زندگي مربوط به سـالمت از طريـق فـرم کوتـاه
زمينهيابي سالمت 1اندازهگيري ميشود .اين ابزار که داراي  16گويه است ،از مطالعه پيامـدهاي پزشـکي
استخراج و طراحي شده است .اين فرم  1حوزه کارکردي را اندازه مـيگيـرد -2 :کـارکرد جسـماني20( 9
گويه) -1 ،محدوديت فعاليت ناشي از مشکالت جسماني 9( 5گويـه) -1 ،دردهـاي بـدني 1( 6گويـه)-9 ،
سالمت عمومي 5 (1گويـه) -5 ،انـرژي و نشـاط 9( 1گويـه) -6 ،کارکردهـاي اجتمـاعي 1( 4گويـه)-1 ،
محدوديت فعاليت در اثر مشکالت هيجاني 1(20گويه) -1 ،سالمت رواني 5( 22گويه) .اين  1بعد مجموعـا
دو بعد کلي جسمي و رواني را تشکيل ميدهند .اين پرسشنامه داراي روايي و پايايي مطلـوبي در جوامـع
مختلف است (وار و گاند  )2441 ،و در ايران نيز توسط پژوهشکده علـوم بهداشـتي ترجمـه و روايـي و

6

Short Form Health Survey
physical function
role limitation due to physical problem
9
bodily pain
10
general health
11
vitality
12
social function
13
role limitation due to emotional problem
7
8
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پايايي آن مورد بررسي و تاييد قرار گرفته است (منتظري ،گشتاسبي ،وحداني نيا وگانـد  .)1005 ،نتـايج
اين بررسيها نشان داده است که ضريب آلفاي کرونباخ پرسشنامه در تمام ابعاد به استثناي زيـر مقيـاس
انرژي و نشاط ،بين  . /11تا /40؛ و براي زير مقياس انرژي و نشاط  . /65بوده است.
شيوه اجرا
روش اجراي پژوهش حاضر به اين صورت بود که بعد از گرفتن موافقت مسئوالن شرکت صـنعتي مـورد
نظر و بررسي پرونده هاي پزشکي کارکنان ،بيماران واجد صـالحيت بـه مصـاحبه دعـوت شـدند .بعـد از
توضي دادن هدف و ضرورت پژوهش و گرفتن موافقت شفاهي بيماران ،معيارهـاي شـرکت در پـژوهش
بررسي شد .سپس از بيمار رضايتنامه کتبي گرفته ميشد .زماني که تعداد بيماران بـه تعـداد مـورد نظـر
رسيد ،بيماران به صورت تصادفي به دو گروه  25نفره تقسيم شدند .بيماران پس از قرار گرفتن در گـروه-
هاي کنترل و آزمايش ،ابتدا از نظر شاخصهاي پژوهش اندازهگيري شدند .سپس گـروه آزمـايش تحـت
آموزش و درمان شناختي – رفتاري کالسيک به مـدت  21جلسـه دو سـاعته و بـه روش گروهـي قـرار
گرفتند .سپس يک هفته بعد از اتمام مداخالت ،دو گروه مجددا از نظر شاخصهاي سالمت و سازگاري با
درد مزمن اندازهگيري شدند .به منظور افزايش اثر متغير کاربندي ،شرکت کنندگان گروه کنترل از شيفت
کاري متفاوتي انتخاب شدند .اين افراد در حين مطالعه مداخلهاي را دريافـت نکردنـد ،ولـي بعـد از اتمـام
مطالعه ،همان پروتکل گروه آزمايش بر روي آنها اجرا شد .الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـه منظـور رعايـت
معيارهاي اخالقي ،به شرکت کنندگان اين اطمينان داده شد که به هر دليل اگر مايل به ادامـه همکـاري
نباشند ،ميتوانند به همکاري خود پايان دهند .محتواي جلسات از طريق بررسي و بازنگري برنامـه هـاي
مختلف طراحي شد و در  21جلسه به صورت زير بود:
جلسه اول :معرفي و آشنايي اعضاي گروه با يکديگر و درمانگر ،آشنا شدن اعضا گروه با قوانين و
مقررات گروه ،پاسخ به سواالت يا ابهامات احتمالي اعضا گروه ،تشري هدف و ضرورت جلسات از سوي
درمانگر ،کمک به اعضا گروه براي تعيين اهداف اختصاصي مرتبط با درد خود.
جلسه دوم :آموزش بيماران در زمينه ماهيت درد مزمن ،آشنا نمودن بيماران بـا مـدلهـاي نظـري
موجود در زمينه جنبههاي روانشناختي درد مزمن ،بررسي چگونگي انطباق مدلهاي نظري با تجربههـاي
شخصي در زمينه کيفيت ادرا درد ،دادن تکليف هفتگي.
جلسه سوم :بررسي تکليف هفتگي ،ارائه بازخورد ،پاسخ به سواالت و ابهامات احتمالي ،آشنا نمودن
اعضا با مدل مفهومي درمان شناختي – رفتاري کالسيک در زمينه درد مزمن ،دادن تکليف هفتگي.
جلسه چهارم :بررسي تکليف هفتگي ،ارائه بازخورد ،پاسخ به سواالت و ابهامات احتمالي ،بررسـي
نقش هيجانها در تجربه درد مزمن ،ارائه تکليف هفتگي.
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جلسه پنجم :بررسي تکليف هفتگي ،ارائه بازخورد ،پاسـخ بـه سـواالت و ابهامـات احتمـالي ،آشـنا
نمودن اعضا با فنون مديريت هيجان هاي منفي ،تمرين فنون در گروه ،بررسـي بـازخورد اعضـا  ،ارائـه
تمرين هفتگي.
جلسه ششم :بررسي تکليف هفتگي ،ارائه بازخورد ،پاسـخ بـه سـواالت و ابهامـات احتمـالي ،آشـنا
نمودن اعضا با فنون مديريت هيجانهاي منفي ،تمرين فنون در گـروه ،بررسـي بـازخورد اعضـا  ،ارائـه
تمرين هفتگي.
جلسه هفتم :بررسي تکليف هفتگي ،ارائه بازخورد ،پاسـخ بـه سـواالت و ابهامـات احتمـالي ،آشـنا
نمودن اعضا با نقش رفتار ،سبک زندگي و الگوهـاي رفتـاري در تجربـه درد مـزمن ،بررسـي الگوهـاي
رفتاري اعضا گروه در واکنش به درد ،آشنا نمودن اعضا گـروه بـا فنـون مـديريت رفتـار ،ارائـه تمـرين
هفتگي.
جلسه هشتم :بررسي تکليف هفتگي ،ارائه بازخورد ،پاسخ به سواالت و ابهامـات احتمـالي ،بررسـي
الگوهاي رفتاري اعضا گروه در واکنش به درد ،آشنا نمودن اعضا گروه بـا فنـون مـديريت رفتـار ،ارائـه
تمرين هفتگي.
جلسه نهم :بررسي تکليف هفتگي ،ارائه بازخورد ،پاسخ به سواالت و ابهامات احتمالي ،آشنا نمودن
اعضا با نقش شناختها در تجربه احساسات منفي ،الگوهاي رفتاري و تجربه درد ،ارائه تکليف هفتگي.
جلسه دهم :بررسي تکليف هفتگي ،ارائه بازخورد ،پاسخ به سـواالت و ابهامـات احتمـالي ،آمـوزش
خطاهاي شناختي ،آموزش روش کشف خطاهاي شناختي ،آموزش فنون بازسازي شناختي ،تمـرين فنـون
در جلسه گروه ،ارائه تمرين هفتگي.
جلسه يازدهم :بررسي تکليف هفتگي ،ارائه بازخورد ،پاسخ به سواالت و ابهامات احتمالي ،آمـوزش
فنون بازسازي شناختي ،تمرين فنون در جلسه گروه ،ارائه تمرين هفتگي.
جلسه دوازدهم :بررسي تکليف هفتگي ،ارائه بازخورد ،پاسخ به سواالت و ابهامات احتمالي ،بررسي
دستاوردهاي دوره از ديد شرکت کنندگان ،پاسخ به سواالت و ابهامات احتمالي.
روش تجزيه و تحليل يافتهها :در پژوهش حاضر به منظور تحليل نتايج از روش تحليل کوواريانس
) (MANCOVAاستفاده شد .اين روش آماري از مناسبترين روشها بـه منظـور حـذف اثـر پـيش
آزمون است (هومن .)2115 ،الزم به ذکر است که براي تحليل دادهها از نرم افزار بسته آماري براي علوم
اجتماعي ) (SPSS17استفاده شد.
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نتايج
نتايج پژوهش در جدول  9 ،1 ،1 ،2و  5ارائه شده است:
جدول  -1شاخصهاي توصيفي (فراواني و درصد فراواني) براي متغيرهاي جمعيت شناختي
متغير

ابعاد

فراواني

درصدفراواني

درصدفرواني تراکمي

وضعيت تاهل

مجرد

5

26/1

26/1

متاهل

15

11/1

200

ديپلم

26

51/1

51/1

فوق ديپلم

21

91/1

91/1

ليسانس

2

2/1

200

تحصيالت

مالحظه جدول  2نشان ميدهد که در متغير وضعيت تاهل  26/1درصد مجرد و  11/1درصد آنان متاهل
هستند و در اين بين  51/1درصد آنان ديپلم و  91/1درصد آنها فوق ديپلم و  2/1درصد ليسانس مي-
باشند .همچنين ميانگين سني افراد 11/11سال با انحراف استاندارد  9/24و ميانگين مدت درد براي آنها
 1/11سال است .اين در حالي است که انحراف استاندارد  2/99سال است.
جدول  -2مشخصات توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) در خردهمقياسهاي کيفيت زندگي
آزمايش
متغير
عملکرد جسماني
مشکالت ناشي از
محدوديت جسماني
مشکالت ناشي از

کنترل
پسآزمون

پسآزمون

پيشآزمون

پيشآزمون
SD
M
9/25
12/61

M
14/91

SD
6/61

M
10/41

SD
9/14

M
11/10

SD
9/14

22/11

1/14

1/11

1/15

21/10

1/15

21/11

9/25

20/21

1/01

6/91

1/64

1/61

1/91

4/41

1/65

محدوديت هيجاني
انرژي و نشاط

22/61

2/16

26/51

1/41

21/21

1/15

21/41

1/96

سالمت عاطفي

26/90

1/20

25/11

1/09

21/01

1/16

26/11

1/11

عملکرد جسماني

1/90

2/11

5/41

2/99

6/10

2/91

9/41

2/04

درد

5/11

2/24

5/21

2/11

6/01

1/61

6/61

1/44

سالمت عمومي

21/11

1/41

12/41

1/19

29/10

9/14

21/11

1/01
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همانطور که جدول  1نشان ميدهد بين ميانگين دو گروه آزمايش و کنترل تفاوتهايي وجود دارد ،اما
اينکه اين تفاوتها از حد شانس و تفاوت باالتر است يا نيست ،مشخص نميباشد .به منظور آزمون اين
تفاوت ،با توجه به وجود چندمتغير وابسته با سط اندازهگيري حداقل فاصلهاي و دو گروه آزمايش و
کنترل براي آزمودن فرضيههاي پژوهش از آزمون تحليل واريانس چندمتغيري ( )MANOVAاستفاده
شده است .براي مفرضه نرمال بودن از آزمون  Zکالموگروف اسميرنف و براي يکساني واريانس از آزمون
لوين استفاده شد .نتايج اين دو نشان ميدهد که در تمامي متغيرها بجز عملکرد جسماني از نرمال بودن و
همساني واريانسها تبعيت ميکنند .آزمون چندمتغيره هتلينگ ( )P>0/02 ،F=41/01نشان ميدهد که
دو گروه حداقل در يک متغير با يکديگر تفاوت دارند که نتايج در زيرگزارش شده است.
جدول  -3نتايج آزمون تحليل واريانس تک متغيري
SS

df

MS

F

Sig

241/61

2

241/61

4/11

0/02

اندازه اثر
0/92

10/14

2

10/14

22/11

0/02

0/96

60/11

2

60/11

26/15

0/02

0/59

19/60

2

19/60

120/61

0/02

0/99

سالمت عاطفي

0/19

2

0/19

0/05

0/11

0/01

عملکرد جسماني

9/61

2

9/61

1/91

0/01

0/25

درد

10/02

2

10/02

5/16

0/02

0/10

2111/14

2

2111/14

141/04

0/02

0/41

متغير
عملکرد جسماني
مشکالت ناشي از محدوديت
جسماني
مشکالت ناشي از محدوديت
هيجاني
انرژي و نشاط

سالمت عمومي

همانطور که جدول  1نشان ميدهد در تمامي متغيرها بجز سالمت عاطفي و عملکرد اجتماعي تفاوت دو
گروه معنادار ميباشد .يعني گروه آزمايش متغيرهاي مشکالت جسماني و مشکالت هيجاني و درد کاهش
معنادار و در متغيرهاي عملکرد جسماني ،انرژي و نشاط ،و سالمت عمومي افزايش معنادار داشته است.
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جدول  -4مشخصات توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) در متغير سالمت رواني
آزمايش
پيش آزمون

متغير

کنترل

پس آزمون

پس آزمون

پيش آزمون

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

افسردگي

5/11

5/41

1/61

2/19

6/01

5/51

1/10

9/40

اضطراب

20/10

1/14

1/51

2/15

4/21

1/64

1/60

1/11

استرس

1/11

5/91

9/00

1/61

1/21

1/01

1/91

1/49

به منظور آزمون تفاوت گروه آزمايش و کنترل ،با توجه به وجود متغير با سط اندازهگيري حداقل فاصله-
اي و دو گروه آزمايش و کنترل براي آزمودن فرضيههاي پژوهش از آزمون تحليل واريانس چند متغيري
استفاده شد .تمامي متغيرها از نرمال بودن و همساني واريانس ها تبعيت ميکنند .آزمون چند متغيره
هتلينگ ( )P>0/02 ،F=11/41نشان ميدهد که دو گروه حداقل دريک متغير با يک ديگر تفاوت دارند
که نتايج در زير گزارش شده است.
جدول  - 5نتايج آزمون تحليل واريانس تک متغيري
متغير

SS

df

MS

F

Sig

اندازه اثر

افسردگي

1/64

2

1/64

0/12

0/69

0/04

اضطراب

116/69

2

116/69

41/41

0/02

0/10

استرس

290/51

2

290/51

21/44

0/02

0/99

همانطور که جدول  5نشان ميدهد در متغيرهاي اضطراب و استرس تفاوت دو گروه معنادار ميباشند.
يعني در گروه آزمايش متغيرهاي اضطراب و استرس کاهش معنادار داشته و در متغير افسردگي تفاوتي
بين دو گروه وجود ندارد.
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بحث و نتيجهگيري
هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان اثربخشي درمان شناختي -رفتاري به روش گروهي بر کيفيت زندگي
و سط سالمت روان (اضطراب ،افسردگي ،و استرس) بيماران مبتال به درد مزمن بود .در بررسي فرضيه
اول ،يافتههاي جدول  1نشان ميدهد که بين ميانگينهاي دو گروه آزمايش و کنترل تفاوت معنادار
وجود دارد .بررسي نتايج جدول  1نشان ميدهد در تمامي متغيرهاي کيفيت زندگي به جز سالمت عاطفي
و عملکرد اجتماعي تفاوت دو گروه معنادار ميباشند .يعني در گروه آزمايش ،متغيرهاي مشکالت ناشي از
محدوديت جسماني و مشکالت ناشي از محدوديت هيجاني و درد کاهش معنادار و متغيرهاي عملکرد
جسماني ،انرژي و نشاط ،و سالمت عمومي افزايش معنادار داشتهاند .اين يافته با يافتههاي المب و
همکاران ( ،)1020سال ( ،)2440وترينگ و همکاران ( )1020و ترنر ،هولتزمن و مانسل ( )1001همسو
است .اين بررسيها نشان دادهاند که درمانهاي شناختي  -رفتاري از طريق تاثيرگذاري بر متغيرهاي
مختلف ميتوانند کيفيت سازگاري و در نهايت کيفيت زندگي بيماران مبتال به درد مزمن را افزايش دهند.
تجربه درد به تنهايي و به صورت مستقيم تعيينکننده کيفيت زندگي بيماران مبتال به درد مزمن نيست،
بلکه عوامل روانشناختي ،اجتماعي و بافتاري بهخصوص نظام باورهاي بيمار در نحوه واکنش به درد نقش
دارند .درمانهاي شناختي -رفتاري ميکوشند تا از طريق تغيير دادن نظام باورها به تغيير سبک زندگي و
سبکهاي مقابله کمک نمايند .تفکرات ناکارآمد ،تفسير غلط از درد ،تحريفهاي شناختي راجع به درد
مانند فاجعهسازي درد ،تعميم افراطي درد و اجتناب از درگيرشدن در فعاليتها بر ميزان درماندگي اين
بيماران ميافزايد .به همين دليل ،درمانهاي شناختي -رفتاري با تاکيد خاص بر اين مولفهها ميتوانند
کيفيت زندگي بيماران مبتال به درد مزمن را افزايش دهند .از آنجا که ،در پژوهش حاضر خردهمقياسهاي
کيفيت زندگي جنبههاي متعددي را در بر ميگيرد ،لذا برنامه  21جلسهاي حاضر تنها کوشيده است تا
مولفههاي شناختي ،هيجاني و رفتاري مشتر تاثيرگذار بر کيفيت زندگي بيماران را هدف قرار دهد.
ازاينرو ،برنامه حاضر نتوانسته است تاثير معناداري بر خردهمقياسهاي عملکرد اجتماعي و سالمت
عاطفي داشته باشد .الزم به ذکر است که متغيرهاي زيربنايي کنترل نشدهاي نظير ويژگيهاي شخصيتي
نيز ميتواند در کنار تنگناهاي روششناختي به تبيين علت معنادار نشدن اين دو خرده مقياس کمک
نمايد .در بررسي فرضيه دوم پژوهش ،نتايج جدول  9نشان ميدهد که بين دو گروه آزمايش و کنترل در
حداقل يک متغير تفاوت معنادار وجود دارد .نتايج جدول  5نشان ميدهد در متغيرهاي اضطراب و استرس
تفاوت دو گروه معنادار ميباشند .يعني در گروه آزمايش متغيرهاي اضطراب و استرس کاهش معنادار
داشته و در متغير افسردگي تفاوتي بين دو گروه وجود ندارد .اين يافته تاييدي بر اثربخشي الگوي شناختي
 رفتاري کنترل درد است که پيش از اين در پژوهشهاي بسياري (فلور و همکاران2441 ،؛ سبرو وهمکاران2441 ،؛ ليبينگ و همکاران2444 ،؛ تاترو و مونتگومري1006 ،؛ شهني و همکاران )2140،تاييد
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شده است .بهطور اختصاصيتر ميتوان گفت که برنامه شناختي  -رفتاري حاضر توانسته است اضطراب و
استرس گروه آزمايش را به طور معناداري کاهش دهد .اين يافته تاييد مجددي بر نظريههاي مختلف
مطرح شده در مفهومسازي پديده درد مزمن است« .نظريه ماتريس عصبي درد( »2ملزا 2444 ،؛
 ،)1009درد را يک تجربه چندبعدي ميداند که از طريق الگوهاي خاصي از تکانههاي عصبي توليد شده
به وسيله شبکه عصبي توزيع شده در مغز ،ايجاد ميشود .اين عالئم عصبي ممکن است هم از طريق
دروندادهاي حسي و هم به صورت مستقل از اين دروندادها ايجاد شود .بر اساس اين نظريه ،پيامهاي
مخابره شده از سوي مغز و کرتکس نيز ميتواند در کاهش يا افزايش تجربه درد نقش داشته باشند .از
يک سو ،هيجانات منفي مختلف ميتوانند عملکرد طبيعي کرتکس را مختل نمايند و از سوي ديگر،
عملکرد غير طبيعي کرتکس ميتواند بر شدت هيجانات منفي بيفزايد .اين تعامل منفي بين شناخت و
هيجان ميتواند به کيفيت منفيتر ادرا درد کمک نمايد .از اينرو ،برنامههاي شناختي -رفتاري مي-
توانند با آموزش راهبردهاي مختلف رفتاري ،شناختي و هيجاني به تنظيم هيجاني بيماران کمک نمايند.
از آنجا که ،درمانهاي شناختي -رفتاري نيازمند انگيزه باال و مشارکت فعال بيماران هستند ،لذا افراد
مبتال به افسردگي در مقايسه با افراد مضطرب معموال از انگيزه پايينتري برخوردار هستند .اين امر باعث
تبعيت ضعيفتر از توصيههاي رواندرماني ميشود .احتماال اين مسئله باعث شده است تا بيماران افسرده
نتوانند از نتايج مثبت اين برنامه به خوبي بهرهمند شوند .در مجموع ،يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد
که درمان شناختي -رفتاري به روش گروهي ميتواند بر کيفيت زندگي و سالمت بيماران مبتال به درد
مزمن تاثيرگذار باشد .با اين وجود ،برخي تنگناهاي روششناختي باعث ميشود تا در تعميم يافتهها
احتياط صورت گيرد .برنامه  21جلسهاي پژوهش حاضر نتوانسته است تمامي خردهمقياسهاي کيفيت
زندگي را هدف قرار دهد .بهعالوه ،بررسي حاضر نتوانسته است نقش تعديلکننده متغيرهايي مانند
ويژگيهاي شخصيت و انگيزه را در نظر داشته باشد .از اينرو ،پيشنهاد ميشود تا در پژوهشهاي آينده از
پروتکلهاي درماني اختصاصيتر استفاده شود و در طرحهاي پژوهش به بررسي نقش تعديلکنندگي
سازههاي زيربناييتر توجه شود.
منابع
اصغري ،م .ع .)2111( .ميزان شيوع درد مزمن مستمر و عود کننده در ميان کارکنان يک واحد صـنعتي بـزرگ در تهـران و بررسـي
تأثير درد بر زندگي روزانه و فعاليت اجتماعي آنها .دانشور رفتار.2 – 29 ،9 ،
بشارت ،م .ع .)2119( .بررسي ويژگيهاي روان سنجي مقياس افسردگي اضطراب استرس ( )DASS-21در نمونـه هـاي بـاليني و
جمعيت عمومي .گزارش پژوهشي ،دانشگاه تهران.

neuromatrix theory of pain
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 بررسي نقش تعديل کننده خودکارآمدي بر رابطه بين.)2140( . س، و مومن زاده. ح، فراهاني،. م، دهقاني،. ص، کوچي،. ع. م،بشارت
،12 ، فصلنامه پژوهش هاي نوين روانشـناختي. شدت درد و ناتواني ناشي از درد در بيماران مبتال به درد مزمن،ناگويي هيجاني
.91-60
 بررسي نقش تعديل کننده عاطفه مثبت و منفـي بـر.)2142( . س، و مومن زاده. ح، فراهاني،. م، دهقاني،. ص، کوچي،. ع. م،بشارت
.201-221 ،1 ، روانشناسي باليني و شخصيت.رابطه بين ناگويي هيجاني و شدت درد در بيماران مبتال به درد مزمن
 اثربخشي درمان شناختي – رفتـاري در بيمـاران مبـتال بـه درد اسـکلتي.)2142( . ع، و فروغي. ج، شمس،. ف، سهرابي،. س،رفيعي
.11 – 11 ،1 ، مجله دانشگاه علوم پزشکي جهرم.عضالني مزمن
 تعيين اثربخشي درمان شناختي – رفتاري درد بر کـاهش.)2140( . م، و دالوري،. م، ناصري،. ع. م، اصغري، . م، شعيري، . ر،شهني
.2-10 ،1 ، مجله دست آوردهاي روانشناختي.عواطف منفي و شدت درد بيماران مبتال به درد مزمن
 اثربخشي برنامه کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر کاهش.)2142( . س، و مؤمن زاده. م، شعيري،. م، گلزاري،. س،معصوميان
.11 – 11 ،1 ، فصلنامه بيهوشي و درد.افسردگي بيماران مبتال به کمردرد مزمن
،5 ،ִ مجله علوم روانشـناختي. ويژگي هاي روانشناختي افراد مبتال به کمردرد مزمن.)2111( . ع. م، و بشارت. ا، سديدي،. م،ميرزماني
.16-91
 بررسي اثربخشي درمان گروهي شناختي – رفتـاري مـديريت درد.)2111( . م، و نجفي،. ، عسگري،. ح، نشاط دوست،. ن،وکيلي
.22 – 24 ،9 ، مجله روانشناسي باليني.بر افسردگي زنان مبتال به کمردرد مزمن
Abernethy, A. P., Keefe, F. J., McCrory, D. C., Scipio, C. D., & Matchar, D. B. (2006).
Behavioral therapies for the management of cancer pain: a systematic review.
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