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ABSTRACT
Introduction: Low back pain is one of the most common causes of health care visits and has
many health-economic consequences for individuals and society. The purpose of this study
was to investigate the effectiveness of the cognitive-behavioral intervention on pain perception
and mental well-being in patients with chronic low back pain. Materials and Methods: This
was a quasi-experimental study with the pre-test and post-test design. 30 patients with chronic
low back pain referred to Karaj medical centers were selected. Research tools, including the
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McGill pain questionnaire and subjective well-being questionnaire, were used for this study.
In the intervention group, the cognitive-behavioral program was administered in 10 sessions
(1 session per week for 1 hour), and then the post-test was taken. Results: The results showed
that cognitive-behavioral intervention had a significant and positive effect on perceived pain
and mental well-being in the experimental group. Conclusion: The results of this study
showed that cognitive-behavioral intervention can be effective in reducing chronic pain and
improving mental well-being in patients with chronic low back pain. Therapists can use this
approach to improve community-based health promotion behaviors and rehabilitation for
patients with chronic pain.
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مقدمه :کمردرد یکی از شایعترين علل ویزیت و انجام مراقبتهای پزشکی است و پیامدهای بهداشتی
اقتصادی زیادی برای افراد و جامعه دارد .هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی مداخلة شناختی -رفتاریبر ادراک درد و بهزیستی ذهنی در بيماران مبتال به کمردرد مزمن بود .مواد و روشها :اين يك پژوهش
نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون بود 30 .بیمار مبتال به کمردرد مزمن مراجعهکننده به مركز
درمانی کرج انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامة درد مکگیل و پرسشنامة بهزیستی ذهنی
براي اين مطالعه استفاده شد .در گروه مداخله ،برنامة شناختی -رفتاری در  10جلسه (هفتهای  1جلسه به
مدت  1ساعت) اجرا گردید و سپس پسآزمون گرفته شد .يافتهها :نتایج نشان داد که مداخلة شناختی
رفتاری تأثیر مثبت و معنیداری بر درد ادراک شده و بهزیستی ذهنی در گروه آزمایش داشته است.نتيجهگيري :برآیندهای این پژوهش نشان داد که مداخلة شناختی -رفتاری میتواند در کاهش درد مزمن
و بهبود بهزیستی ذهنی در بيماران مبتال به کمردرد مزمن مؤثر باشد .درمانگران میتوانند از این رویکرد
برای بهبود رفتارهای ارتقاءدهندة سالمت جامعه و توانبخشی بیماران مبتال به درد مزمن استفاده کنند.
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مقدمه
امــروزه الگــوی حاکــم در زمینــة ســامت و بیمــاری ،الگــوی
فراگیــر زیســتی -روانــی -اجتماعــی 1اســت کــه عوامــل روانــی
و اجتماعــی را همــراه بــا عوامــل زیســتی در فراینــد بیمــاری
مؤثــر میدانــد ( .)1درد از شــایعترین مشــکالت بهداشــتی
اســت کــه افــراد را وادار بــه درخواســت کمــک از نظامهــای
مراقبتــی ،بهداشــتی و درمانــی مینمایــد و نــه تنهــا بــا
ناراحتــی ایجــاد شــده توســط درد ،بلکــه بـ ه واســطة پیامدهای
تنیدگـیزای دیگــری کــه دارد ،وجــوه گوناگــون زندگــی فــرد
را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،بــه همیــن دلیــل بعــد از حفــظ
جــان بیمــار ،تســکین و کنتــرل درد از مهمتریــن اولویتهــا
میباشــد (.)2، 3

بیماریهــای عضالتــی -اســکلتی از شــایعترین و پرهزینهتریــن
بیماریهــا در همــة گروههــای ســنی و در جوامــع مختلــف
بــه حســاب میآینــد کــه باعــث ناتوانــی ،از کار افتادگــی،
بازنشســتگی زودرس و از دســتدادن شــغل میشــوند (.)7
بــر اســاس بــرآورد ســازمان بهداشــت جهانــی ،دردهــای مزمــن
اصلیتریــن دلیــل مــرگ و میــر و ناتوانــی عمــوم مــردم تــا
ســال  2020خواهنــد بــود ( .)8، 9در ایــران نیــز شــیوع  6ماهــة
درد مزمــن در جمعیــت بزرگســاالن ( 18تــا  65ســال) از  9تــا
 14درصــد و در جمعیــت ســالمندان ( 60تــا  90ســال) حــدود
 67درصــد گــزارش شــده اســت (.)10
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طــی ســالیان متمــادی پزشــکان روشهــای گســتردهای را
بــرای تســکین درد مــورد اســتفاده قــرار دادهانــد .امــروزه
روشهــای روانشــناختی هــم بــه صــورت جداگانــه و هــم
تــوأم بــا روشهــای پزشــکی در درمــان درد مزمــن مــورد
اســتفاده قــرار میگیرنــد و تحقیقــات بیانگــر کارایــی بــاالی
درمانهــای روانشــناختی اســت ( .)16از جملــه درمانهــای
روانشــناختی کــه میتوانــد در بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن
بــه کار رود ،درمــان شــناختی -رفتــاری 8اســت .هــدف کلــی
درمــان شــناختی -رفتــاری جایگزیــن کــردن شــناختها،
هیجانهــا ،رفتارهــا و مهارتهــای مقابلــهای غیــر انطباقــی
بــا حــاالت انطباقــی بــرای ایــن بیمــاران میباشــد (.)17
درمــان شــناختی -رفتــاری قــادر اســت مراقبــت درمانــی
را در بیمــاران مبتــا بــه کمــردرد تــوأم بــا اختاللهــای
روانشــناختی همــراه بهبــود ببخشــد ( .)16تحقیقــات نشــان
میدهــد کــه درمــان شــناختی -رفتــاری میــزان تأثیــرات
روانــی و هیجانــی درد را در بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن
بــهطــور معنــيداری کاهــش میدهــد و موجــب کاهــش
درد و ســطوح پریشــانی مرتبــط بــا آن در بیمــاران مبتــا بــه
درد مزمــن میشــود ( .)16، 17بهعنــوان نمونــه ،دهســتانی،
میرزائیــان و ســعادت ( )18در پژوهشــی نشــان دادنــد کــه
درمــان شــناختی -رفتــاری بــر افزایــش خودکارآمــدی درد،
راهبــرد مقابلــهای فعــال ،کنتــرل توجــه برگردانــی ،تفســیر
مجــدد از درد و نادیــده انگاشــتن درد در افــراد گــروه آزمایــش
مؤثــر بــوده اســت .بــا وجــود ادبیــات پژوهشــی گســترده مبنــی
بــر اثربخشــی درمانهــای روانشــناختی بــر وضعیــت بیمــاران
دارای درد مزمــن امــا در زمینــة ادراک درد و بهزیســتی ایــن
بیمــاران بهویــژه مبتالیــان بــه دردهــای مزمــن کمــر مطالعــات
چنــدان منســجم و گســتردهای در ایــران انجــام نشــده اســت
و در ایــن زمینــه خــأ مطالعاتــی مشــهود اســت .بــا اذعــان
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در ســالهای اخیــر مفهــوم بهزیســتی 7بهعنــوان شــاخص
مهمــی بــرای ارزیابــی ســامت فــردی ،تصمیمگیــری و
قضــاوت در مــورد ســامت کلــی جامعــه و یافتــن مشــکالت
اصلــی در ابعــاد گوناگــون زندگــی افــراد در پژوهشهــای
حــوزة بهداشــت روان بــوده اســت ( .)11بهزیســتی ،اشــاره
بــه حســی از ســامتی دارد کــه آگاهــی کامــل از تمامیــت

افــراد بــا احســاس بهزیســتی بــاال هیجانــات مثبــت بیشــتری
را تجربــه میکننــد و ضمــن خودارزیابــی مثبــت از
رویدادهــای پیرامــون ،میــزان موفقیــت و رضایــت از زندگــی
بیشــتری دارنــد .امــا افــراد بــا بهزیســتی پاییــن ،حــوادث و
موقعیتهــای زندگیشــان را نامطلــوب ارزیابــی کــرده و بیشــتر
هیجانــات منفــی نظیــر اضطــراب ،افســردگی و خشــم را تجربــه
میکننــد ( .)14بنابرایــن بــه نظــر میرســد بهزیســتی
میتوانــد بــا توجــه بــه فرایندهــای عاطفــی ،جســمانی و
شــناختی فــرد مفهومســازی شــود و بــا تجربــة درد رابطــة
تنگاتنگــی دارد (.)15
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"انجمــن بینالمللــی مطالعــة درد" ( ،2)IASPدرد را
"تجربـهای حســي و هیجانــي ناخوشــايند كــه بــا آســیب واقعي
یــا بالقــوه بــه بافــت بــدن همــراه اســت" تعريــف میکنــد
3
( .)4درد اساســاً از نظــر مــدت بــه دو نــوع حــاد و مزمــن
تقســيم ميشــود .درد حــاد ،دردی شــدید امــا کوتاهمــدت و
عمومـاً ناشــی از آســیب بــه بافــت یــا بیمــاری اســت و معمــوالً
بــه مــرور زمــان ناپدیــد میشــود و کمتــر از  6مــاه طــول
میکشــد .در مقابــل ،درد مزمــن اغلــب مثــل درد حــاد شــروع
میشــود امــا در کمتــر از ایــن مــدت از بیــن نمــیرود (.)5
ســندرم درد مزمــن ( 4)CPSمشــكلي شــايع اســت كــه بــه
علــت ماهيــت پيچيــده ،سببشناســی مبهــم و پاســخ ضعيــف
بــه درمــان چالــش جــدی را بــراي درمانگــران ايجــاد میکنــد
( .)6یکــی از بیماریهــای روانــی -فیزیولوژیکــی 5کــه بــا
6
دردهــای مزمــن نیــز همــراه میباشــد ،کمــردرد مزمــن
اســت (.)7

و یکپارچگــی در تمــام جنبههــای فــرد ( )12و همچنیــن،
ارزشهــای شــناختی افــراد از زندگیشــان را شــامل میشــود
و افــراد شرایطشــان را بــه طــور متفــاوت کــه بــه انتظــارات،
ارزشهــا و تجــارب قبلیشــان وابســته اســت ،ارزشگــذاری
میکننــد (.)13
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بــه مطالــب بــاال و بــا توجــه بــه اهمیــت کاهــش هزینههــای
مراقبتــی و خدماتــی مرتبــط بــا ایــن بیمــاران بــرای فــرد،
خانــواده و جامعــه ایــن پژوهــش بــا هــدف تعییــن اثربخشــی
مداخلــة شــناختی -رفتــاری بــر ادراک درد و بهزیســتی ذهنــی
مبتالیــان بــه کمــردرد مزمــن انجــام شــد.
مواد و روشها
ایــن کارآزمایــی آموزشــی بــا طــرح پیشآزمــون و پسآزمــون
بــا گــروه کنتــرل انجــام شــد .جامعــة آمــاری شــامل تمامــی
بیمــاران مبتــا بــه کمــردرد مزمــن مراجعهکننــده بــه مراکــز
درمانــی زیــر نظــر دانشــگاه علــوم پزشــکی در کــرج طــی ســال
 1398-99بــود .بــا روش نمونهگیــری در دســترس از بیــن
افــراد دارای کمــردرد مزمــن حداقــل بــه مــدت  6مــاه تعــداد
 30نفــر انتخــاب شــدند .در نهایــت  30نفــر آزمودنــی پــس
از همتاســازی بــر اســاس ویژگیهــای جمعیتشناســی بــه
شــکل تصادفــی ســاده (زوج بــرای گــروه آزمایــش و فــرد بــرای
گــروه کنتــرل) در دو گــروه آزمایــش ( 15نفــر) و کنتــرل (15
نفــر) جایگزیــن شــدند.
گــروه آزمایــش تحــت  10جلســة آمــوزش بــا روش شــناختی
رفتــاری بــهصــورت هفتــهای  1جلســه و هــر جلســه بــهمــدت  60دقیقــه قــرار گرفــت .گــروه کنتــرل برنامــة آموزشــی
مذکــور را دریافــت نکــرد .جــدول  1خالصــة محتــوای جلســات
آمــوزش روش شــناختی -رفتــاری را نشــان میدهــد.

 -1پرسشنامة درد مکگیل

ایــن مقیــاس به وســیلة کییز در ســال  2003تدوین و شــامل
 45پرســش بــا  3مؤلفــة بهزیســتی هیجانــی (پرســشهای
 1الــی  ،)12بهزیســتی روانشــناختی (پرســشهای  13الــی
 )30و بهزیســتی اجتماعــی (پرســشهای  31الــی )45
اســت .نمرهگــذاری پرســشهای بهزیســتی هیجانــی بــه
صــورت لیکــرت  5درج ـهای (همیشــه=  5تــا هرگــز= )1امــا
نمرهگــذاری پرسـشهای بهزیســتی روانشــناختی و بهزیســتی
اجتماعــی بــه صــورت لیکــرت  7درجـهای (بســیار موافقــم= 7
تــا بســیار مخالفــم=  )1میباشــد .کییــز و ماگیارمــو ضریــب
آلفــای کرونبــاخ کل مقیــاس را  ،0/89بهزیســتی هیجانــی
 ،0/91بهزیســتی روانشــناختی  0/87و بهزیســتی اجتماعــی
 0/85گــزارش کردهانــد ( .)19در ایــران نیــز صفارینیــا و
همــکاران پایایــی کل مقیــاس را  0/83و مؤلفههــای آن را
بــه ترتیــب  0/82 ،0/78و  0/79گــزارش کردهنــد ( .)20در
مطالعــة حاضــر بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ پایایــی
کل مقیــاس و مؤلفههــای آن در دامنــهای بیــن  0/81الــی
 0/85بــرآورد شــد.
9

بــرای تحلیــل دادههــا از روشهــای آمــار توصیفــی (میانگیــن
و انحــرافمعیــار) ،آزمونهــای  tزوجــی و تحلیــل کواریانــس
چندمتغیــری بــا کمــک نرمافــزار آمــاری  SPSSنســخة 26
اســتفاده شــد .ســطح معن ـیداری نیــز  0/05در نظــر گرفتــه
شــد.
یافتهها
نتایــج آزمــون  tزوجــی نشــان داد در گــروه دریافتکننــدة
درمــان شــناختی -رفتــاری بــر خــاف گــروه کنتــرل بیــن
میانگیــن پیشآزمــون و پسآزمــون نمــرات متغیرهــای
وابســته ادراک درد و بهزیســتی ذهنــی تفــاوت معنــیداری
وجــود دارد (جــدول .)2
بــرای بررســی پیشفــرض نرمــال بــودن توزیــع نمــرات در
گــروه آزمایــش و کنتــرل از آزمــون کلموگــروف -اســمیرنف
اســتفاده شــد .نتایــج نشــان داد توزیــع نمــرات بهزیســتی
ذهنــی در دو مرحلــة پیشآزمــون ( P=0/836و  )z=0/62و
پسآزمــون ( P=0/932و  )z=0/57و در متغیــر ادراک درد در
دو مرحلــة پیشآزمــون ( P=0/746و  )z=0/52و پسآزمــون
( P=0/813و  )z=0/49نرمــال میباشــد .همچنیــن ،جهــت
بررســی پیشفــرض همگنــی واریانسهــا در گــروه آزمایــش
و کنتــرل از آزمــون لویــن اســتفاده گردیــد .نتایــج نشــان
داد همگنــی واریانسهــا در دو گــروه رعایــت شــده اســت.
Keyes
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ایــن پرسشــنامه کاربردیتریــن ابــزار اســتاندارد ســنجش درد
مزمــن اســت و شــامل  4بعــد اصلــی و  20زیــر گــروه و در
مجمــوع  78کلمــه اســت .در هــر زیــر گــروه شــدت درد از بــاال
بــه پاییــن افزایــش مییابــد ،بنابرایــن پایینتریــن کلمــه،
باالتریــن امتیــاز را دارد .بیمــار میتوانــد از هــر زیــر گــروه
یــک کلمــه را انتخــاب کنــد .پرسشــنامة درد مکگیــل شــامل
 78کلمــة توصیفــی در  20زیــر گــروه تشــکیلدهندة  4بعــد
حســی (زیــر گروههــای  ،)1-10عاطفــی (زیــر گروههــای
 ،)11-15ارزیابــی شــناختی (زیــر گــروه  )16و متفرقــه (زیــر
گروههــای  )17-20اســت .خســروی ،صدیقــی ،مــرادی
علمــداری و زنــدهدل در ســال  1391بــه ترجمــه ،بومیســازی
و بررســی پایایــی پرسشــنامة درد مکگیــل بــه زبــان فارســی

 -2پرسشنامه بهزیستی ذهنی
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ایــن پژوهــش دارای تأییدیــة رعایــت اصــول اخالقــی پژوهــش
از دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران مرکــز بــود و در
خصــوص رعایــت نــکات اخالقــی از قبیــل رازداری ،محرمانــه
مانــدن اطالعــات هویتــی و تحلیــل دادههــا بــهصــورت کلــی
اطمینــان الزم داده شــد .پــس از اخــذ موافقــت و رضایــت
شــفاهی مرحلــة پیشآزمــون انجــام شــد و پسآزمــون
نیــز در پایــان مداخلــه انجــام شــد .آزمودنیهــا مقیاسهــای
خودگزارشــی زیــر را قبــل و بعــد از برنامــة آموزشــی و پــس
از توضیــح دســتورالعمل نحــوة پاس ـخدهی توســط پژوهشــگر
تکمیــل نمودنــد.

پرداختــه و بیــان کردهانــد کــه پرسشــنامة فارســی درد
مکگیــل از انطبــاق فرهنگــی و پایایــی کافــی بــرای اســتفاده
در مطالعــات اپیدمیولوژیــک درد مزمــن برخــوردار اســت .در
مطالعــة آنهــا ضریــب آلفایکرونبــاخ پرسشــنامه  0/85و
ضریــب پایایــی در تمــام حیطههــا (حســی ،عاطفــی ،ارزیابــی
-شــناختی و متفرقــه) بــاالی  0/8محاســبه شــد (.)15
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جدول  -1خالصهای از محتوای جلسات آموزش روش شناختی -رفتاری.
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ب خــط رگرســیونها نیــز نشــان
مفروضــة همگنــی شــی 
داد کــه بیــن گروههــا و پیشآزمــون در دو متغیــر وابســته
تعامــل وجــود نــدارد ( .)P<0/05بــا توجــه بــه اینکــه در
رابطــة بیــن متغیرهــای کمکــی (همپــراش) و متغیرهــای
وابســته (پسآزمــون) ســطح معنــیداری کوچکتــر از 0/05
بــه دســت آمــد میتــوان گفــت کــه مفروضــة خطــی بــودن
رابطــة بیــن متغیرهــای کمکــی بــا متغیرهــای وابســته رعایــت

شــده اســت .مفروضههــای همخطــی بــودن متغیرهــا و
اســتقالل خطاهــا نیــز نشــان داد کــه شــاخص تحمــل بــرای
متغیــر پیشبیــن کوچکتــر از  0/90میباشــد .عامــل تــورم
واریانــس نیــز کوچکتــر از  10بــه دســت آمــد و همچنیــن،
مقــدار شــاخص دوربیــن-واتســون کــه بهمنظــور بررســی
مفروضــة اســتقالل خطاهــا اجــرا شــد ،برابــر  1/84بــود .بــا
توجــه بــه رعایــت مفروضههــای فوقالذکــر ،آزمــون تحلیــل
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جدول  -2آمارة توصیفی متغیرهای پژوهش در گروههای آزمایش و کنترل در مراحل پیشآزمون و پسآزمون (آزمون t :زوجی* ،اختالف معنیداری .)P>0/05
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کواریانــس چندمتغیــره بــه کار گرفتــه شــد.
نتایــج آزمونهــای چهارگانــة تحلیــل کواریانــس چندمتغیــری
شــامل (اثــر پیالیــی ،المبــدای ویلکز ،اثــر هلتینــگ و بزرگترین
ریش ـهروی) مربــوط بــه تفاضــل متغیرهــای پژوهــش از لحــاظ
آمــاری معنــیدار بودنــد ( Eta=1/000 ،F=7/679و .)P=0/008
بنابرایــن دو گــروه آزمایــش و کنتــرل حداقــل در یکــی از
متغیرهــای مــورد پژوهــش در مرحلــة پسآزمــون بــا یکدیگــر
تفــاوت معنـیداری دارنــد .مجــذور اتــا یــا ضریــب تأثیــر حــدود
 0/91بــود .ایــن بدیــن معناســت کــه  %0/91تغییــرات مربــوط
بــه نمــرات پسآزمــون متغیرهــای پژوهــش (بهزیســتی ذهنــی
و ادراک درد) مربــوط بــه تأثیــر مداخلــة آموزشــی میباشــد.
تــوان آمــاری  1نیــز بیانگــر کفایــت حجــم نمونــه و تــوان بــاالی
آزمــون اســت.
یافتههــای تحلیــل کواریانــس حاکــی از آن اســت کــه تفــاوت
بیــن میانگینهــای نمــرة بهزیســتی ذهنــی و ادراک درد
بــر حســب عضویــت گروهــی (دو گــروه آزمایــش و کنتــرل)
در مرحلــة پسآزمــون معنــیدار میباشــد .بنابرایــن ،روش
شــناختی -رفتــاری تأثیــر معن ـیداری بــر کاهــش درد ادراک
شــده و بهبــود بهزیســتی ذهنــی داشــته اســت و انــدازة اثــر
آن بــر بهزیســتی ذهنــی  0/71و میــزان ادراک درد  0/60بــوده
اســت .نتیجــة کلــی گویــای آن اســت کــه درمــان شــناختی
رفتــاری بــر متغیرهــای مــورد پژوهــش اثربخــش (ســودمند)بــوده اســت (جــدول .)3
بحث و نتیجهگیری

مطابــق بــا نظریــة کنتــرل دروازهای درد ( ،13)GCTممکــن
اســت درد بــر فرایندهــای ذهنــی مرتبط با احســاس ،شــناخت،
هیجــان و رفتــار تأثیرگــذار باشــد ،بــه گونـهای کــه ایــن دروازه
نــه تنهــا بــا دروندادهــای پیرامونــی تحریــک شــود بلکــه بــا
کنتــرل آن نیــز بــه کمــک مراکــز عالــی مغــزی کــه مســئول
افــکار ،هیجانــات و رفتارهــا هســتند ،نیــز صــورتگیــرد (.)26
بــه بیــان دیگــر ،الگــوی شــناختی -رفتــاری بــا تصحیــح
تفســیرهای نابجــا ،هدایــت خودگوییهــای منفــی ،اصــاح
و بازســازی تفکــر غیــر منطقــی و شــناختهای ناکارآمــد
و معیــوب بــه فــرد بیمــار کمــک میکنــد تــا راهبردهــای
هیجانــی منفــی را کاهــش داده و بــه شــکلی پذیــرا بــا درد
و بیمــاری خــود مواجــه شــده و همیــن بازســازی شــناختی و
تفســیر مجــدد درد و وضعیــت موجــود موجــب انتقــال کمتــر
اطالعــات حســی -حرکتــی درد شــده و در نهایــت درد ادراک
شــده پاییــن میآیــد.
دیگــر یافتــة مطالعــه نشــان داد کــه درمــان شــناختی -رفتاری
بــر بهبــود بهزیســتی ذهنــی مبتالیــان بــه کمــردرد مزمــن

جــدول  -3نتایــج خالصــه تحلیــل کواریانــس اثربخشــی درمــان شــناختی -رفتــاری بــر ادراک درد و بهزیســتی ذهنــی در گروههــای مداخلــه و کنتــرل در مرحلــة پسآزمــون
(n2=n1=30؛ * df=1اختــاف معنــیداری .)P>0/05
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ایـ�ن پژوهشــ ب��ا هــدف بررس��ی اثربخشــی مداخلــه شــناختی
رفتــاری بــر ادراک درد و بهزیســتی ذهنــی در بیمــارانکم�رـدرد مزم��ن انجــام شــد .نتایــج پژوهــش بــا اســتفاده از
تحلیــل کواریانــس نشــان داد کــه درمــان شــناختی -رفتــاری
بــر کاهــش درد ادراک شــده توســط مبتالیــان بــه کمــردرد
مزمــن اثربخــش بــوده اســت .همســو بــا ایــن یافتــه ،نتایــج
پژوهــش پورحقیقــی ،دوســتی و فخــری ،رایتربانــد 10و
همــکاران ،وان دایــک 11و همــکاران و هاگــس 12و همــکاران
نشــان داد کــه روان درمانــی شــناختی -رفتــاری بــر کاهــش
شــدت درد و درد احســاس شــده در مبتالیــان بــه درد مزمــن
مؤثــر بــوده اســت (.)21-24

در همیــن راســتا ،رضایینســب ،برجعلــی و تقدیســی نشــان
دادنــد کــه گــروه درمانــی شــناختی -رفتــاری بــر افزایــش
امیــد و کاهــش درد ادراک شــده در بیمــاران ام اس اثربخشــی
داشــته اســت ( .)25میتــوان گفــت درمــان شــناختی
رفتــاری بــر ســاختارهای ایجادکننــدة درد و هیجانــاتمنفــی اثرگــذار اســت .بــه بــاور پژوهشــگر ،مداخلــه شــناختی
رفتــاری بــر دســتگاههای مســئول پاســخدهی بــه تجربــةهیجانــی ماننــد دســتگاه روانــی -تنــی (ادراک تنــش عضالنــی
و احساســات ناشــی از آن) ،سیســتمهای شــناختی (نشــخوار
فکــری ،فاجعهنمایــی و تعمیمدهــی مفــرط) و دســتگاه
حرکتــی (رفتــار درد و نشــانگان از کار افتادگــی) تأثیــر
میگــذارد و ســبب کاهــش درد میشــود .باورهــای شــناختی
مخــرب فــرد بیمــار یعنــی باورهــای ناکارآمــد و غیــر منطقــی
ماننــد جنبــش هراســی ،فاجعــه آمیزســازی و اســتفاده از
راهبرهــای مقابل ـهای هیجانمــدار و اغلــب ناســازگارانه منجــر
بــه رفتارهــای اجتنابــی و در نتیجــه احســاس ناکارآمــدی و
درماندگــی در مواجهــه بــا درد شــده و همیــن امــر بــا بــاز
شــدن کانالهــای حســی درد در نواحــی نخاعــی و افزایــش
تجربــة درد بیشــتر میگــردد (.)20، 23
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اثربخــش بــوده اســت .ایــن یافتــه از پژوهــش بــا نتایــج برخــی
15
از مطالعــات پیشــین ماننــد برویــد 14و هم�کـاران ،لینــاردون
و همــکاران ،لینــاردون و همــکاران و کاپــان 16و همــکاران
همســو میباشــد (.)27-30
اســاس درمــان شــناختی -رفتــاری ایــن اســت کــه افــکار
خودآینــد علــت رفتارهــای غیــر انطباقــی هســتند ،افــراد بایــد
رفتارهــای جدیــد و نحــوة تفکــر منطقــی را بیاموزنــد و بتواننــد
در طــرح مراقبــت از خــود مســئولیتپذیری داشــته باشــند.
درمــان شــناختی -رفتــاری بــه بیمــاران کمــک میکنــد تــا
بجــای اجتنــاب از مواجــه شــدن بــا نشــانههای بیمــاری ،آن
را بپذیرنــد؛ بــه ایــن ترتیــب وقتــی فــرد بــر بیمــاری خــود
متمرکــز شــده و مســئولیت رفتارهــای خــود را پذیــرا میشــود
میتوانــد در برخــی از رفتارهــای خــود کــه ســبب تشــدید
درد و بیمــاری میشــود تعدیــل نمــوده و بــه ایــن ترتیــب
بهزیســتی روانــی و ذهنــی خــود را نیــز بــا افزایــش رضایــت از
کاهــش نشــانگان درد در خــود ارتقــاء بخشــد.

پژوهــش حاضــر در میــان مبتالیــان بــه کمــردرد مزمــن
مراجعهکننــده بــه مراکــز درمانــی شــهر کــرج اجــرا شــد،
لــذا تعمیــم نتایــج بــه ســایر افــراد بایســتی بــا احتیــاط انجــام
شــود .عــدم امــکان بررســیهای پیگیرانــه دربــارة اثربخشــی
بلندمــدت تأثیــر درمــان شــناختی -رفتــاری بــه علــت
محدودیتهــای زمانــی و مکانــی از دیگــر محدودیتهــای
پژوهــش حاضــر بــوده اســت؛ لــذا پیشــنهاد میشــود در
پژوهشهــای آینــده دورههــای پیگیــری بــرای تعییــن
دقیــق اثربخشــی ایــن نــوع از مداخلــه بررســی گــردد .انجــام
مطالعــات مقایســهای بهمنظــور ســنجش اثربخشــی درمــان
شــناختی -رفتــاری بــا ســایر روشهــای آموزشــی -مداخلـهای
دارای حمایــت تجربــی و شناســایی مؤثرتریــن مداخلــه بــرای
بهبــود بهزیســتی ذهنــی و شــدت و ادراک درد در بیمــاران
دارای درد مزمــن نیــز ضــروری بــهنظــر میرســد.
در پایــان بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش حاضــر ،پیشــنهاد
میشــود متخصصــان و درمانگــران در تدویــن برنامههــای
ارتقــای ســامت در کار بــا گروههایــی از افــراد جامعــه کــه
کمتــر در زمینــة بهداشــت روان مــورد توجــه بودهانــد ،یعنــی
مبتالیــان بــه کمردردهــای مزمــن بــه رویکــرد شــناختی
رفتــاری بیشــتر از قبــل توجــه نماینــد.تشکر و قدردانی
ایــن مقالــه برگرفتــه از پایاننامــة دکتــرای تخصصــی رشــتة
روانشناســی ســامت نویســنده مســئول مقالــه در ســال 1398
میباشــد .پژوهشــگران از زحمــات شــرکتکنندگان در
پژوهــش و همچنیــن ،مســئولین بیمارســتان در شــهر کــرج
کــه در انجــام ایــن پژوهــش یــاری رســاندند ،صمیمانــه تشــکر
و سپاســگزاری مینماینــد.
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