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ABSTRACT
Introduction: Chronic pain is annoying and this may cause reduction of the patient’s
tolerance threshold. Patients suffering from chronic pain experience significant psychological
symptoms. This study was aimed to investigate the effectiveness of behavioral-cognitive
treatment on decreasing pain intensity in patients suffering from chronic pain. Materials
and Methods: The sample of 30 patients diagnosed with chronic pain were divided into
two groups, including 14 men and 16 women. Pain intensity evaluation questionnaire was used
to collect data, the pre-test, post-test, and follow-up of both control and experimental groups
were completed. Behavioral- cognitive treatment was performed during 8 sessions. Results:
This study revealed that the mean pain intensity scores in post-test significantly decreased
compared to pre-test values. Conclusion: Our results indicated that cognitive-behavioral
treatment is effective on decreasing pain intensity in patient suffering from chronic pain.
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چــــــــكيد ه
مقدمه :درد مزمن آزاردهنده است و این ممکن است باعث کاهش آستانۀ تحمل بیمار شود .بیماران
مبتال به درد مزمن ،عالیم روانشناختی معنیداری را تجربه میکنند .این مطالعه بهمنظور بررسی اثربخشی
درمان شناختی -رفتاری بر کاهش شدت درد در بیماران مبتال به درد مزمن انجام شد .مواد و روشها:
 30بیمار با تشخیص درد مزمن به دو گروه شامل  14مرد و  16زن تقسیم شدند .پرسشنامۀ ارزیابی شدت
درد برای جمعآوری دادهها مورد استفاده قرار گرفت ،پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری هر دو گروه کنترل
و آزمایش تکمیل گردید .درمان شناختی -رفتاری در طی  8جلسه انجام شد .یافتهها :این مطالعه نشان
داد که میانگین نمرات شدت درد در پسآزمون در مقایسه با مقادیر پیشآزمون کاهش معنیداری داشت.
نتیجهگیری :نتایج ما نشان داد که درمان شناختی -رفتاری بر کاهش شدت درد در بیماران مبتال به
درد مزمن مؤثر است.
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 .3بیماران
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بررســیها نشــان میدهنــد کــه بیمــاران مبتــا بــه درد
مزمــن بــه دلیــل شکســت در دســتیابی بــه تســکین درد،
مشــکالت روانشــناختی خاصــی را بــروز میدهنــد .زندگــی
کــردن بــا درد مزمــن مســتلزم تحمــل فشــار روانــی قابــل
توجهــی اســت .همچنیــن درد تواناییهــای عاطفــی و
هیجانــی فــرد را کاهــش میدهــد و خواســت مــداوم فــرد
بــرای رهایــی از درد در بیشــتر اوقــات دســتنیافتنــی اســت.
ایــن امــر در نهایــت باعــث تضعیــف روحیــۀ بیمــار ،احســاس
ناامیــدی ،درماندگــی و افســردگی وی میگــردد .توافــق کلــی
بــر ایــن اســت کــه عوامــل فیزیولــوژی بـ ه تنهایــی نمیتواننــد
توجیهکننــدۀ شــدت درد ادراکشــده باشــند و عــاوه بــر
ایــن عوامــل روانشــناختی نیــز در آن ســهیم میباشــند .در
ســدۀ بیســتم بــه دنبــال شکســت درمانهــای پزشــکی درد،
متخصصــان بــه جنبههــای غیرحســی درد روی آوردنــد (.)4
همبــودی اختــاالت روانشــناختی در بیــن افــراد دارای درد
مزمــن بســیار رایــج اســت کــه در طیفــی از افســردگی،
اضطــراب و اختــاالت شــخصیت قــرار دارنــد .حــدود  20تــا
 25درصــد بیمــاران دارای درد مزمــن ،نشــانگان روانشــناختی
معنــیداری را تجربــه میکننــد ( .)5روشهــای درمــان
شــناختی -رفتــاری 1نشــان میدهــد کــه تغییــر در میــزان
پاس ـخهای رفتــاری بــه دلیــل ارائــه یــا حــذف تقویتکننــدۀ
مثبــت و یــا بــهواســطۀ ارائــه یــا اجتنــاب از تقویــت منفــی،
تحــت تأثیــر قــرار میگیــرد .ایــن درمــان فــرض میکنــد کــه
اگــر عوامــل عاطفــی و شــناختی مؤثــر بــر رفتــار ،مــورد توجــه
قــرار گیرنــد ،ممکــن اســت نتایــج درمانــی بهبــود یابنــد یــا
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مواد و روشها
ایــن پژوهــش از نــوع طرحهــای نیمــه پیشآزمــون
پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل میباشــد .جامعــۀ آمــاری،بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن مراجعهکننــده بــه بیمارســتان
فــوق تخصصــی خاتماالنبیــاء (ص) بــود .معیارهــای ورود بــه
پژوهــش شــامل بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن کــه ســنین بین
 25تــا  50ســال داشــته و دارای تحصیــات بــاالی دیپلــم و
در شــهر تهــران ســاکن بودنــد و معیــار خــروج مصــرف دارو،
جراحــی ،عــادات مثبــت مربــوط بــه ســامتی و حمایــت
دیگــران بــود 30 .نفــر ( 16زن و  14مــرد) از بیمــاران بــه طــور
تصادفــی ســاده و بــه روش نمونهگیــری در دســترس انتخــاب
شــدند .بــه صــورت تصادفــی تعــداد  15نفــر در گــروه کنتــرل و
تعــداد  15نفــر در گــروه آزمایــش قــرار گرفتنــد گــروه کنتــرل
شــامل افــرادی بــود کــه در حیــن آمــوزش بــه آنــان هیــچ
آموزشــی داده نشــد و فقــط آنــان مــورد ارزیابــی پیشآزمــون
پسآزمــون قــرار گرفتنــد امــا بعــد از اتمــام پژوهــش بــهدلیــل اینکــه از لحــاظ اخالقــی رعایــت شــود بــه آنــان هــم
آمــوزش روان درمانــی داده شــد .تعــداد  15نفــر بهعنــوان
گــروه آزمایــش ،مــورد مداخلــۀ آموزشــی قــرار گرفتنــد.
در ایــن پژوهــش درمــان شــناختی -رفتــاری بــر اســاس پکیــج
درمانــی ،طــی  8جلســۀ  2ســاعته روان درمانــی طبــق جــدول
 1بــه آزمودنیهــا آمــوزش داده شــد.
قابــل ذکــر اســت در ایــن نــوع جلســات شــناختی -رفتــاری،
افــکار و احساســات ارزیابــی میگــردد .بیمــاران اغلب احســاس
میکننــد دردشــان خــارج از کنتــرل آنهــا میباشــد .ایــن
درمــان بــه آنــان میآمــوزد چگونــه بــا مدیــرت کنتــرل افــکار،
هیجانــات و رفتارشــان دوبــاره کنتــرل را در دســت گیرنــد.
ابزار پژوهش
ابــزاری کــه در مرحلــۀ پیشآزمــون و پسآزمــون بــهکار
بــرده شــد ،پرسشــنامۀ ســنجش شــدت درد مــک گیــل
بــود کــه بــا مقیــاس  0تــا  10تدویــنشــده توســط میــر
زمانــی و همــکاران اعتباریابــی شــد؛ بــر اســاس ایــن آزمــون،
آلفــای کرونبــاخ  0/86و ضریــب پایایــی ایــن پرسشــنامه بــا
روش بــاز آزمایــی  0/95بــه دســت آمــد .همچنیــن تمــام
بخشهــا بــا کل پرسشــنامه ،ضریــب همبســتگی مثبــت و
معنــیداری دارنــد (.)7
تجزیه و تحلیل آماری
در ایــن پژوهــش جهــت بررســی دادههــای آمــاری از نرمافــزار
 SPSS 17و آزمــون آمــاری تحلیــل کوواریانــس یکطرفــه و
آزمــون کولموگــروف -اســمیرنوف 2اســتفاده شــد .نحــوۀ
نمایــش دادههــا بــه صــورت میانگیــن  ±انحــراف معیــار
میباشــد و ســطح معن ـیداری  P>0/05در نظــر گرفتــه شــد.
Cognitive behavioral therapy
Kolmogorov- Smirnov test
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درد پدیــدهای اســت کــه توســط هــر فــرد در طــول زندگــی
تجربــه میشــود ( )1و باعــث اجتنــاب جانــدار از محرکهــای
خطرنــاک و ناخوشــایند میگــردد و از ایــن طریــق در حفــظ
حیــات او نقــش مهمــی دارد .اگرچــه وجــود درد بــرای ادامــۀ
حیــات ضــروری اســت ،امــا ایــن پدیــده در بســیاری از مواقــع
نقــش هشــداردهنده و انطباقــی خــود را از دســت میدهــد
و مشــکالت گوناگونــی را بــه وجــود م ـیآورد ( .)2، 3درد بــر
کیفیــت زندگــی اثــر میگــذارد ،از همیــن رو شناســایی و
اهمیــت دادن بــه نقشــی کــه درد در ســامت و بهداشــت
روانــی و جســمی فــرد دارد ،یکــی از مؤلفههــای نظامهــای
بهداشــت و درمــان پیشــرفته بــه شــمار میآیــد .دردهــای
ل کنتــرل و طوالنیمــدت ممکــن اســت از طریــق
غیرقابــ 
شــکلپذیری نورونــی و حساســیتزدایی مرکــزی ،تغییراتــی
را در نظامهــای عصبــی مرکــزی و پیرامونــی بــه وجــود آورد و
در نتیجــه باعــث بــروز بیمــاری شــوند .عوامــل روانشــناختی و
اجتماعــی بهعنــوان عواملــی تلقــی میگردنــد کــه بــ ه طــور
غیرمســتقیم بــا فراینــد ادراک درد رابطــه دارنــد .بــهمــرور
کــه درد مزمنتــر میشــود ،نقــش عوامــل روانشــناختی و
اجتماعــی در بدتــر شــدن درد و اســتمرار آن در مقایســه بــا
نقــش عوامــل زیســتی پررنگتــر میگــردد (.)4
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بهتــر حفــظ شــوند ( .)6هــدف ایــن پژوهــش ایــن اســت تــا
دریابــد آیــا درمــان شــناختی -رفتــاری میتوانــد منجــر بــه
کاهــش درد در بیمــاران درد مزمــن گــردد؟
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جدول  -1خالصۀ مورد بحث در جلسات درمانی با بیماران.

یافتهها
بــا اســتفاده از آزمــون کولموگــروف -اســمیرنوف ،طبیعــی بودن
دادههــا مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت کــه دادههــا در حــوزۀ نرمال
قــرار گرفتنــد .خالصــۀ شــاخصهای توصیفــی شــدت درد در
گروههــا در جــدول  3نشــان داده شــده اســت.

گــروه آزمایــش و کنتــرل از نظــر شــیب خــط رگرســیون در
پسآزمــون و پیشآزمــون شــدت درد ،تفــاوت معنــیداری
وجــود نــدارد ( )P=0/099و رابطــۀ بیــن آنهــا خطــی اســت و
پیــشفــرض یکســانی خطوط شــیب رگرســیون رعایت شــده و
میتــوان تحلیــل کوواریانــس یکطرفــه را انجــام داد.

جــدول  4نشــان میدهــد کــه بیــن گــروه آزمایــش و کنتــرل از
نظــر شــدت درد در پسآزمــون تفــاوت معن ـیداری در ســطح
آلفــای یــک درصــد وجــود دارد .انــدازۀ اثــر در پسآزمــون
 0/499و در حــد متوســط اســت .از طــرف دیگــر ،مقــدار
پیشآزمــون نیــز معنــیدار اســت ( .)P>0/05همچنیــن بیــن

ح شــده پــس از کنتــرل اثر
جــدول  5نتایــج میانگینهــای اصــا 
پیشآزمــون شــدت درد را نشــان میدهــد .مقایســۀ مقادیــر
ایــن جــدول بــا میانگینهــا قبــل از اعمــال پیشآزمــون
حاکــی از تأثیــر پیشآزمــون اســت .میانگیــن گــروه آزمایــش
در پسآزمــون پایینتــر از گــروه کنتــرل اســت.

جدول  -3خالصۀ شاخصهای توصیفی شدت درد در گروهها.

جدول  -4خالصۀ محاسبات اثرات بین گروهی در شدت درد.
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جدول  -2ویژگیهای جمعیتشناختی از نمونۀ مورد مطالعه.
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بحث و نتیجهگیری

هــدف رویکــرد شــناختی -رفتــاری در وهلــۀ اول کمــک بــه
بیمــاران در دســتیابی بــه مفهومــی تــازه از درد و توانايیشــان
در کنتــرل درد اســت .شــرح و بیــان فیزیولــوژی درد ،علــل
بــه وجــود آمــدن درد ،بیــان نظریههــای درد ،بیــان نظریــۀ
دروازهای درد ،عوامــل مؤثــر در بــاز و بســته نگــه داشــتن ایــن
دروازه میتوانــد در کاهــش شــدت درد و پریشــانیهای ناشــی
از آن تأثیــر گــذارد و همچنیــن در کاهــش تعبیــر و تفســیر
غلــط ،فاجعــهآفرینــی و غیرقابــلکنتــرل دانســتن درد اثرگذار
باشــد .پــس از بیــان جنبههــای فیزیولــوژی درد و افزایــش
ســطح شــناخت بیمــاران از ســازوکار زیســتی و چگونگــی
اســتمرار درد آنهــا ،تــاش در جهــت اصــاح باورهــای
مخــرب کــه نقــش اصلــی را در بــه وجــود آمــدن پریشــانی
دارنــد ،نقــش بهســزایی را در درمــان ایفــاء میکننــد.
بهعنــوان مثــال در درمانهــای شــناختی ســعی میشــود
افــکار غیرمنطقــی و ناکارآمــد برانگیزاننــدۀ بیمــاری شناســایی
شــوند و بیمــار نســبت بــه نقــش آنهــا در بیماریــش بینــش
پیــدا کنــد و افــکار صحیحتــری را جایگزیــن آنهــا کنــد؛ کــه
در ایــن پژوهــش بــه آن پرداختــه شــد (.)8
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اگــر ارزیابــی زیســتی -روانــی -اجتماعــی بیمــار مبتــا بــه درد
مزمــن نشــان دهــد کــه عوامــل زیســتی -روانــی -اجتماعــی
نقــش اندکــی در تابلــوی بالینــی وی دارد ،اســتفاده از یــک
درمــان جســمی بـه تنهایــی« ،مثـ ً
ا جراحــی» نتایــج درمانــی
چشــمگیری خواهــد داشــت .از طــرف دیگــر ،در اکثــر بیمــاران
مبتــا بــه درد مزمــن (کــه دارای تــرس شــدید از فعالیــت و
تفکــر شــناختی فاجعهآفرینــی هســتند) کاهــش شــدت درد
بــهتنهایــی بــرای از بیــن بــردن مشــکالت روانــی و ناتوانــی
همــراه بــا درد مزمــن کافــی نیســت ( .)10یافتههــای پژوهــش
مشــابهی ،حاکــی از آن اســت کــه میــزان درد تجربــهشــده ،بــه
میــزان آســیب وارد آمــده بســتگی نداشــته و همچنیــن رهایــی
از درد بــه میــزان داروی مســکن وابســته نیســت (.)11
ش شــده توســط بیمــاران ســرطانی را از طریق
شــدت درد گــزار 
مصــرف داروی ضــد درد ،حــاالت عاطفــی بیمــار و چگونگــی
تفســیر بیمــار از درد میتــوان پیشبینــی کــرد .افــرادی کــه
درد خــود را بــه وخیمتــر شــدن بیمــاری نســبت میدادنــد،
در مقایســه بــا کســانی کــه تفســیرهای امیدبخشتــری از درد
خــود داشــتند ،درد بیشــتری را تجربــه و گــزارش کردنــد،
اگرچــه میــزان پیشــرفت بیمــاری در هــر دو گــروه یکســان
بــود .بـ ه وضــوح بــه نظــر میرســد کــه در بیمــاران دچــار درد
مزمــن ،ایجــاد باورهــای انطباقــی دربــارۀ رابطــۀ بیــن آســیب،
درد ،رنــج و ناتوانــی ضــروری اســت (.)12
برخــی از پژوهشــگران بــر تعــارض بیــن الگوهــای زیســتی
روانــی -اجتماعــی اشــاره کردهانــد و ایــن نکتــه را بیــاننمودهانــد کــه هنگامیکــه در بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن
درد از بیــن مــیرود ،بقیــۀ مشــکالت آنهــا از قبیــل ناتوانــی
جســمی و مشــکالت روانــی نیــز از بیــن مــیرود (.)13
نیکــوالس و اصغــری بــا اســتفاده از روش درمانــی ،درد بیمــار
خــود را بــه مــدت چنــد مــاه از بیــن بردنــد امــا آنچــه در
رابطــه بــا ایــن بیمــار جلــبتوجــه کــرد ،اظهاراتــش بــود
کــه هــر بــار پــساز اینکــه درد بــهطــور کامــل از بیــن
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رویکــرد درمــان شــناختی -رفتــاری درد مزمــن ،بــر اســاس
ایــن فــرض اســتوار اســت کــه بیمــار بــا ایــن بــاور کــه
بســیاری از مشــکالتش غیرقاب ـل کنتــرل اســت وارد مرحلــۀ
درمانــی میشــود؛ بنابرایــن اهــداف درمــان شــناختی
رفتــاری ایــن اســت کــه در ابتــدا ایــن انتظــار را در بیمــارانبــه وجــود آورد کــه میتواننــد مشــکالت خــود را بــهنحــوی
مؤثرکنتــرل کننــد و ســپس الزم اســت مهارتهایــی را بــه
آنهــا آمــوزش داد تــا بتواننــد بــهنحــوی مؤثــر بــه مشــکالت
فعلــی و مشــکالت جدیــدی کــه بعــد از پایــان درمــان بــه
وجــود میآینــد ،پاســخ دهنــد .برنامــۀ شــناختی -رفتــاری
کنتــرل درد بــهطــور آشــکار تــاش میکنــد تــا بــه بیمــار
در شناســایی و ایجــاد تغییــر در باورهــا ،شــناختها و
راهبردهــای غیرانطباقــی یــا غیرســودمند کمــک کنــد .بــه
نظــر میرســد در ایــن بیمــاران خشــم ،افســردگی ،پریشــانی
و افــکار منفــی از قبیــل :ایــن درد غیرقابـل تحمــل و کشــنده
اســت و نمیتوانــم آن را کنتــرل کنــم ،بــر طبــق مکانیســم
کنتــرل دروازهای باعــث افزایــش درد میشــود .ایــن تنــش
باعــث کاهــش آســتانۀ درد و وخیمتــر شــدن وضعیــت
جســمی میشــود و در نهایــت منجــر بــه افزایــش تغییــرات
هیجانــی بیمــار میگــردد (.)6

پژوهشهــای انجامگرفتــه تقریبــاً بــهطــور همراســتا بــر
اثربخشــی درمــان شــناختی -رفتــاری در کاهــش شــدت درد
و در نهایــت بهبــود درد مزمــن تأکیــد دارنــد .در واقــع ،ایــن
نتایــج بــا یافتههــای پژوهــش حاضــر مبنــی بــر کارایــی و
اثربخشــی درمــان شــناختی -رفتــاری درد مزمــن در کاهــش
شــدت درد همخوانــی دارنــد (.)9

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.3.3.70

جدول  -5شاخصهای توصیفی گروهها در پسآزمون شدت درد پس از کنترل اثر پیشآزمون.
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در واقــع طبــق ایــن پژوهــش بــه ایــن نتیجــه میرســیم
رفتــاری جهــت کاهــش شــدت درد- کــه درمــان شــناختی
 ایــن بررســی.در بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن مؤثــر اســت
 بــا توجــه بــه ایــن.بــا محدودیتهایــی روبــرو بــوده اســت
 مالکهــای ورودی،نکتــه کــه در انتخــاب نمونــۀ پژوهــش
 در تعمیــم نتایــج بــه افــراد خــارج از،خاصــی لحــاظ گردیــد
 پیشــنهاد میشــود کــه در.ایــن محــدوده بایــد محتــاط بــود
پژوهشهــای آتــی از نمونههــای بالینــی مختلــف و همــراه
 در نهایــت امیــد اســت.بــا پیگیریهــای مکــرر اســتفاده شــود
متخصصــان درد بــا مشــارکت روانشناســان بــه بیمــاران کمــک
 درد خــود،رفتــاری- کننــد تــا بــا اتخــاذ راهبردهــای شــناختی
.را مدیریــت کننــد

مقــاله پـــــژوهشي
 وی بــر مصــرف داروهــای ضــد درد ادامــه داده و،رفتــه بــود
از انجــام بســیاری از فعالیتهایــی کــه بــهطــور عــادی در
زندگــی روزمــره قبــل از شــروع درد آنهــا را انجــام م ـیداد
 پرســشهای بیشــتر روشــن کــرد کــه.دوری کــرده بــود
تــرس وی از امــکان بازگشــت درد منجــر بــه آن شــده بــود
تــا وی بــه مصــرف دارو ادامــه دهــد و از انجــام فعالیتهایــی
کــه گمــان میکــرد باعــث تشــدید درد او خواهــد شــد دوری
کنــد؛ بنابرایــن علیرغــم اینکــه درد بهطــور موقــت از بیــن
 از آنجــا کــه در جریــان درمــان تــرس از درد و،رفتــه بــود
رفتارهــای درد مــورد توجــه قــرار نگرفتــه بــود ناتوانــی بیمــار
در انجــام مســئولیتهای روزمــره و مصــرف دارو ادامــه یافتــه
.)14( بــود
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