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ABSTRACT
Introduction: Chronic pain is a healthcare problem worldwide without any appropriate
treatment. Effective compatibility with pain requires comprehensive compliance through all
aspects of patient’s life. Psychological factors are central to the experience of chronic pain and
can minimize the restrictive effects of pain. Materials and Methods: Two experimental
and control groups, consisting 15 people were selected among patients with chronic pain in
Khatam-Alanbia hospital. Kessler K10 distress questionnaire was used in pre-and posttest evaluations. Results: A significant difference was observed in distress levels between
experimental and control groups in pre- and post-test evaluation. The mean value of distress
in experimental group was lower than control group in post- test evaluation. Conclusion:
Cognitive behavioral therapy is an effective treatment in reduction of distress in patients
suffering from chronic pain.
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مقدمه :درد مزمن یک مشکل بهداشتی در سرتاسر جهان بدون هیچگونه درمان مناسب است .سازگاری
مؤثر با درد نیازمند انطباق همه جانبه از طریق تمام جنبههای زندگی بیمار است .عوامل روانشناختی برای
تجربۀ درد مزمن مهم هستند و میتواند اثرات محدودکنندۀ درد را به حداقل برساند .مواد و روشها:
دو گروه آزمایش و کنترل ،شامل  15نفر در میان بیماران با درد مزمن در بیمارستان خاتماالنبیاء انتخاب
شدند .پرسشنامۀ پریشانی کسلر  K10در ارزیابی پیش و پسآزمون استفاده شد .یافتهها :یک اختالف
معنیدار در سطوح پریشانی بین گروههای آزمایش و کنترل در ارزیابی پیش و پسآزمون مشاهده شد.
مقدار میانگین پریشانی در گروه آزمایش در ارزیابی پسآزمون پایینتر از گروه کنترل بود .نتیجهگیری:
درمان شناختي -رفتاری یک درمان مؤثر در کاهش پريشاني در بیماران مبتال به درد مزمن است.
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اثربخشی درمان شناختی -رفتاری بر کاهش پریشانی در بیماران با درد مزمن

مقــاله پـــــژوهشي
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شــواهد نشــان میدهنــد کــه بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن
بــه علــت اینکــه نمیتواننــد درد خــود را تســکین دهنــد ،دارای
مشــکالت روانشــناختی خاصــی میباشــند .زندگــی کــردن بــا
درد مزمــن مســتلزم تحمــل فشــار عاطفــی قابلتوجهــی اســت.
همچنیــن درد باعــث کاهــش تواناییهــای عاطفــی و هیجانــی
فــرد میشــود و بیمــار برخــاف تمایــل خویــش نمیتوانــد
از درد رهایــی یابــد؛ ایــن امــر در نهایــت باعــث تضعیــف
روحیــۀ بیمــار ،احســاس ناامیــدی ،درماندگــی و افســردگی وی
میگــردد .توافــق کلــی بــر ایــن اســت کــه عوامــل فیزیولــوژی
بهتنهایــی نمیتوانــد توجیهکننــدۀ شــدت درد ادراکشــده
باشــد و در ایــن میــان عوامــل روانشــناختی نیــز ســهیم
میباشــند .در ســدۀ بیســتم بــه دنبــال شکســت درمانهــای
پزشــکی درد ،متخصصــان بــه جنبههــای غیرحســی درد روی
آوردهانــد (.)3
یکــی از مالکهــای نابهنجــاری ،3احســاس پریشــانی 4اســت.
اغلــب کســانی کــه از ناراحتــی جســمی رنــج میبرنــد دچــار
پریشــانی هــم میشــوند ،اینگونــه افــراد مضطــرب ،افســرده یــا
5
تحریکپذیــر هســتند .روشهــای درمــان شــناختی -رفتــاری
نشــان میدهــد کــه تغییــر در میــزان پاس ـخهای رفتــاری بــه
دلیــل ارائــه یــا حــذف تقویــت کننــدۀ مثبــت و یــا بــهواســطۀ
ارائــه یــا اجتنــاب از تقویــت منفــی ،تحت تأثیــر قــرار میگیرد.
ایــن درمــان فــرض میکنــد کــه اگــر عوامــل عاطفــی و
شــناختی مؤثــر بــر رفتــار مــورد توجــه قــرار گیرنــد ،ممکــن
اســت نتایــج درمانــی بهبــود یابنــد یــا بهتــر حفــظ شــوند (.)4
برنامــۀ شــناختی -رفتــاری کنتــرل درد کمــک میکنــد تــا
بیمــار در شناســایی و ایجــاد تغییــر در باورهــا ،شــناختها
و راهبردهــای مقابلــۀ غیــر انطباقــی یــا غیــر ســودمند بهتــر
Distress
Cognitive behavioral therapy
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نظریــۀ کنتــرل دروازهای درد 6بیــان میکنــد کــه نوعی مکانیســم
دروازهای در نخــاع میباشــد کــه نقــش میانجیگــری را در تکانــۀ
درد دارد .بــاز و بســته شــدن دروازه بــه بازخــورد فیبرهــای عصبی
دیگــر در بــدن بســتگی دارد .ایــن تکانههــای عصبــی ،تکانههــای
عصبــی نزولــی از مغــز را کــه بــا افــکار یــا خلــق فــرد مرتبــط
هســتند (ماننــد اضطــراب یــا افســردگی) در بــر میگیــرد .بــاز
و بســته شــدن دروازه ،میــزان اطالعاتــی کــه از مناطــق آســیب
دیــده بــه مغــز فرســتاده میشــود را تعدیــل میکنــد .افــکار
منفــی دروازه را بــاز میکنــد کــه باعــث میشــود اطالعــات
بیشــتری دربــارۀ درد از ایــن طریــق عبــور کنــد .درحالیکــه
افــکار مثبــت ،دروازه را بســته و پیــام درد را محــدود میکنــد؛ در
نتیجــه پیغامهــای درد میتوانــد شــدت یابنــد ،کاهــش یابنــد
یــا حتــی در مسیرشــان بــه مغــز مســدود شــوند (.)6
ســازگاری مؤثــر بــا درد ،نیازمنــد انطبــاق همــ ه جانبــۀ
زندگــی بیمــار بــا تجربــۀ درد اســت .از ایــنرو تغییــر در
عوامــل روانشــناختی همــراه بــا تجربــۀ درد میتوانــد اثــرات
محدودکننــدۀ درد را در زندگــی افــراد مبتــا بــه دردهــای
مزمــن بــه حداقــل برســاند .بــه همیــن منظــور تعییــن عوامــل
روانشــناختی مؤثــر در تجربــۀ درد بهمنظــور ایجــاد شــرایطی
بــرای تغییــر ایــن عوامــل بــه جهــت کاهــش پریشــانی ناشــی
از درد ضــرورت دارد (.)7
از آنجــا کــه وجــود درد در بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن آزار
دهنــده میباشــد و خــود ایــن آزار باعــث تشــدید شــدت درد و
همچنیــن عوامــل روحــی و روانــی بهویــژه پریشــانی شــده كــه
آن نيــز مجــددا ً ســبب تشــدید درد میگــردد ایــن پژوهــش بــر
آن اســت تــا دریابــد کــه آیــا بــا اســتفاده از ایــن روش درمانــی
(درمــان شــناختی -رفتــاری) میتــوان باعــث کاهــش پریشــانی
در بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن شــد؟
مواد و روشها
در پژوهــش حاضــر جامعــۀ آمــاری از نــوع طرحهــای
پیشآزمــون -پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل میباشــد کــه
بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن مراجعـه کننــده بــه بیمارســتان
فــوق تخصصــی خاتماالنبیــاء (ص) بودنــد .نمونــۀ آمــاری
شــامل  30نفــر از بیمــاران کــه  16زن و  14مــرد مبتــا بــه
درد مزمــن بودنــد کــه بــه صــورت تصادفــی ســاده از جامعــۀ
آمــاری انتخــاب شــدند .مالکهــای ورود بــه پژوهــش ،ســابقۀ
بیــش از  6مــاه ابتــا بــه بیمــاری ،درد ،دامنــۀ ســنی  25تــا
 50ســال ،ســطح تحصیــات دیپلــم بــه بــاال و ســاکن شــهر
تهــران بــود 15 .نفــر از بیمــاران بهعنــوان گــروه کنتــرل بودنــد
کــه در حیــن آمــوزش بــه آنــان هیــچ آموزشــی داده نشــد و
فقــط آنــان مــورد ارزیابــی پیشآزمــون -پــس آزمــون قــرار
گرفتنــد امــا بعــد از اتمــام پژوهــش بــه دلیــل رعایــت نــکات
The international association of pain
Chronic pain
3
Abnormalities

4

1

5

2

6565

Downloaded from shefayekhatam.ir at 23:54 +0430 on Thursday August 16th 2018

بــر پایــۀ تعریــف انجمــن بینالمللــی درد ،1درد تجربــۀ هیجانــی
و حســی ناخوشــایند مرتبــط بــا آســیب بالقــوه و یــا بالفعــل
بافتــی یــا توصیــف شــده بر حســب چنین آســیبی اســت کــه از
عوامــل چندگانـهای شــامل عوامل شــناختی ،عاطفــی و محیطی
تأثیــر میپذیــرد ( .)1دردهــای مزمــن ،2یکــی از مهمتریــن
معضــات پزشــکی در جهــان هســتند کــه ســالیانه میلیونهــا
نفــر دچــار آن میشــوند ،ولــی درمــان مناســبی دریافــت
نمیکننــد .ایــن دردهــا مهمتریــن علــت رنــج و معلولیــت
انســان بــوده اســت و بــهطــور جــدی بــر کیفیــت زندگــی افــراد
ی شــده طــی
تأثیــر میگــذارد ( .)2یافتههــای علمــی گــردآور 
 40ســال گذشــته از ایــن اندیشــه حمایــت میکنــد کــه درد
مزمــن پدیــدهای متشــکل از عالیــم زیســتی ،روانــی و اجتماعــی
اســت .عوامــل روانشــناختی و اجتماعــی بهعنــوان عواملــی
تلقــی میگردنــد کــه بــه طــور غیرمســتقیم بــا فراینــد ادراک
درد رابطــه دارنــد .بــهمــرور کــه درد مزمنتــر میشــود ،نقــش
عوامــل روانشــناختی و اجتماعــی در اثــرات درد و اســتمرار آن
در مقایســه بــا نقــش عوامــل زیســتی پررنگتــر میگــردد (.)3
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مقدمه

عمــل کنــد کــه بــر مبنــای پژوهشهــای موجــود علــت بــروز
برخــی از مشــکالت مشــاهده شــده در بیــن بیمــاران درد
مزمــن بــه شــمار میآیــد (.)5
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در ایــن پژوهــش جهــت بررســی دادههــای آمــاری از نرمافــزار
 SPSS 17و آزمــون آمــاری تحلیــل کوواریانــس یکطرفــه و
آزمــون کولموگــروف -اســمیرنوف اســتفاده شــد .نحــوۀ
نمایــش دادههــا بــه صــورت میانگیــن  ±انحــراف معیــار
میباشــد و ســطح معن ـیداری  P>0/05در نظــر گرفتــه شــد.

ابزار پژوهش

یافتهها

پرسشــنامۀ ارزیابــی پریشــانی کســلر  K10بــه صــورت 10
ســؤالی و ویــژۀ شناســایی اختــاالت روانــی در جمعیــت
عمومــی اســت و وضعیــت روانــی را طــی یــک مــاه اخیــر
بررســی میکنــد .پاســخ بــه ســؤاالت ایــن پرسشــنامه بــه

جــدول  2ویژگیهــای جمعیتشــناختی از جامعــۀ مــورد
مطالعــه میباشــد کــه تعــداد  15نفــر در گــروه کنتــرل بــه
صــورت تصادفــی و تعــداد  15نفــر در گــروه آزمایــش قــرار
گرفتنــد .بــا اســتفاده از آزمــون کولموگــروف -اســمیرنوف،

تجزیه و تحلیل آماری

جدول  -1خالصۀ موارد بحث در جلسات آموزشی با بیماران.

جدول  -2ویژگیهای جمعیتشناختی از جامعۀ مورد مطالعه.

)Kessler psychological distress scale (K10
Andrews and Slade
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اخالقــی ،بــه آنــان هــم آمــوزش روان -درمانــی داده شــد و
 15نفــر بعــدی بهعنــوان گــروه آزمایــش انتخــاب شــدند و
ادامــۀ کار بــا آنــان انجــام گردیــد .در انتخــاب نمونههــا
حداکثــر ســعی بــر آن بــود کــه متغیــر مداخلهگــر از قبیــل
دارو کنتــرل گــردد و ســپس جلســات آموزشــی طــی هشــت
جلســۀ  2ســاعتۀروان -درمانــی انجــام گرفــت .ابــزار پژوهــش،
پرسشــنامۀ پریشــانی کســلر  7K10اســت کــه یــکبــار در
پیشآزمــون و یــکبــار در پسآزمــون از آنــان گرفتــه و در
نهایــت مقایســه و تحلیــل ایــن  2مرحلــه انجــام شــد .قابــل
ذکــر اســت در ایــن نــوع جلســات شــناختی -رفتــاری ،افــکار
و احساســات ارزیابــی میگــردد .بیمــاران اغلــب 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.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.3.3.63

صــورت لیکرتــی از "هیچوقــت" تــا "همیشــه" و بیــن 0
تــا  4نمرهگــذاری میگــردد ( .)8آنــدروز و اســلید 8اعتبــار
و پایایــی پرسشــنامۀ  K10را بــا روش آلفــای کرونبــاخ برابــر
 0/83بــه دســت آوردنــد ( )9و نیــز در یــک مطالعــۀ پژوهشــی،
وزیــری و لطفــی اعتبــار و پایایــی ایــن پرسشــنامه را بــا روش
آلفــای کرونبــاخ برابــر  0/904و بــا روش دو نیمهســازی 0/86
بــه دســت آوردنــد (.)10

مقــاله پـــــژوهشي
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جدول  -3خالصۀ شاخصهای توصیفی شدت درد در گروهها.

جدول  -4خالصۀ محاسبات اثرات بین گروهی در پریشانی.

طبیعــی بــودن دادههــا مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت کــه دادههــا
در حــوزۀ نرمــال قــرار گرفتنــد .جــدول  3خالصۀ شــاخصهای
توصیفــی پریشــانی در بیــن گروههــا را نشــان میدهــد.
جــدول  4نشــان میدهــد کــه بیــن گــروه آزمایــش و کنتــرل
از نظــر پریشــانی در پسآزمــون تفــاوت معن ـیداری در ســطح
آلفــای یــک درصــد وجــود دارد .انــدازۀ اثــر در پسآزمــون
 0/573در حــد متوســط بــه باالســت .از طــرف دیگــر ،مقــدار
پیشآزمــون نیــز معنـیدار اســت ( .)P>0/05ایــن نکتــه نشــان
میدهــد کــه پریشــانی اولیــه در پیشآزمــون ،توانســته اســت
تأثیــر معن ـیداری بــر پسآزمــون بگــذارد ،لــذا کنتــرل اثــر آن
در تحلیــل ضــروری اســت.
جــدول  5نتایــج میانگینهــای اصــاح شــده پــس از کنتــرل
اثــر پیشآزمــون پریشــانی 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 شــده اســت.

بحث و نتیجهگیری

همانطــوری کــه انجمــن بینالمللــی مطالعــۀ درد تعریــف کــرده
اســت «درد بــدون شــک ،احساســی در نقطــه یــا نقاطــی از بدن

اســت امــا همــواره ناخوشــایند اســت و بنابرایــن یــک تجربــۀ
هیجانــی نیــز محســوب میشــود» اجــزاء عاطفــی درد مشــتمل
بــر حــاالت هیجانــی بســیار گوناگونــی اســت کــه ایــن حــاالت
هیجانــی ،اساســاً دارای ماهیــت منفــی هســتند .بررســیهای
بــه عمــل آمــده نشــان میدهنــد کــه  40تــا  ٪50از بیمــاران
دارای درد مزمــن از افســردگی رنــج میبرنــد .همچنیــن در
اکثــر مــوارد افســردگی ،واکنــش بیمــاران نســبت بــه درد مزمن
اســت .در واقــع تعجــببرانگیــز نخواهــد بــود کــه بدانیــم گــروه
بزرگــی از بیمــاران دارای درد مزمــن ،افســردهاند و ایــن نشــان
میدهــد کــه ارزیابــی بیمــاران از تأثیــر درد بــر زندگــی و
میــزان توانایــی آنهــا بــرای اعمــال کنتــرل بــر درد ،نقــش
واســطه را بیــن درد و افســردگی بــه عهــده دارد (.)11
فــرد مبتــا بــه درد مزمــن ،بــه دلیــل وجــود بیمــاری یــا
آســیبهای جســمانی ،ممکــن اســت دچــار فقدانهــای حــاد
روانشــناختی و واقعــی شــود ،نظیــر فقــدان تحــرک ،فقــدان
کار یــا تغییــرات چشــمگیر ظاهــری کــه نهایتــاً منجــر بــه
افســردگی میشــوند .افســردگی و درد ،همــراه بــا احســاس
تنبیــه شــدن (احتمــاالً بــهصورت غیــر منصفانــه) ســبب تداوم
و تشــدید مســئله میشــود .بنــا بــه گفتــۀ اشــترنباخ (بــه نقــل
از عطــاردي و هوســير) ،درد مزمــن و افســردگی تقریب ـاً قابــل
6767
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جدول  -5شاخصهای توصیفی گروهها در پسآزمون پریشانی پس از کنترل اثر پیشآزمون.
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روش شــناختی -رفتــاری پــس از بیــان جنبههــای
فیزیولــوژی درد و افزایــش ســطح شــناخت بیماران از ســازوکار
زیســتی و چگونگــی اســتمرار دردشــان ،تــاش در جهــت
اصــاح باورهــای مخــرب اســت کــه نقــش اصلــی را در بــه
وجــود آمــدن پریشــانی ایفــاء میکننــد و همچنیــن نقــش
بهســزایی در درمــان دارنــد .بهعنــوان مثــال در درمانهــای
شــناختی ســعی میشــود افــکار غیــر منطقــی و ناکارآمــد
برانگیزاننــدۀ بیمــاری و پریشــانی 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 (.)13
نیکــوالس 9و اصغــری بــا اســتفاده از روش درمانــی ،درد بیمــار
خــود را بــه مــدت چنــد مــاه از بیــن بردنــد امــا آنچــه در
رابطــه بــا ایــن بیمــار جلــب توجــه میکــرد ایــن بــود کــه
بیمــار هــر بــار پــساز ایــن کــه درد ب ـه طــور کامــل از بیــن
رفتــه بــود ،بــر مصــرف داروهــای ضــد درد ادامــه داده اســت و
از انجــام بســیاری از فعالیتهایــی کــه بــهطــور عــادی در
زندگــی روزمــره قبــل از شــروع درد آنهــا را انجــام م ـیداده
دوری میکــرده اســت .پرس ـشهای بیشــتر روشــن کــرد کــه
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؛ علیرغــم اینکــه درد بــهطــور موقــت از بیــن رفتــه
بــود .از آنجــا کــه در جریــان درمــان ،تــرس از درد و رفتارهــای
درد مــورد توجــه قــرار نگرفتــه بــود ،ناتوانــی بیمــار در انجــام

اگــر برآوردهــای زیســتی -روانــی -اجتماعــی بیمــار مبتــا بــه
درد مزمــن نشــان دهــد کــه ایــن عوامــل نقــش اندکــی در
بهبــود درمانــی وی دارنــد ،اســتفاده از یــک درمــان جســمی
بهتنهایــی «مثــ ً
ا جراحــی» نتایــج درمانــی چشــمگیری
خواهــد داشــت .از طــرف دیگــر ،در بیشــتر بیمــاران مبتــا
بــه درد مزمــن (کــه دارای تــرس شــدید از فعالیــت و تفکــر
شــناختی فاجعــه آفرینــی هســتند) کاهــش شــدت درد
بهتنهایــی بــرای از بیــن بــردن مشــکالت روانــی و ناتوانــی
همــراه بــا درد مزمــن کافــی نیســت (.)16
پژوهشهــای دیگــری نیــز نشــان دادهانــد کــه میــزان درد
تجربــهشــده ،بــه میــزان آســیب وارد آمــده بســتگی نــدارد
( .)17برخــی از محققــان بــر تعــارض بیــن الگوهــای زیســتی
روانــی -اجتماعــی تأکیــد کردهانــد .هنگامــیکــه در بیمــارانمبتــا بــه درد مزمــن ،درد از بیــن مــیرود ،بقیــۀ مشــکالت
آنهــا از قبیــل ناتوانــی جســمی و مشــکالت روانــی نیــز از بیــن
م ـیرود ( .)18در واقــع طبــق ایــن پژوهــش بــه ایــن نتیجــه
میرســیم کــه درمــان شــناختی -رفتــاری جهــت کاهــش
پریشــانی در بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن مؤثــر اســت.
هــدف رویکــرد شــناختی -رفتــاری در وهلــۀ اول کمــک بــه
بیمــاران بــرای دســتیابی بــه مفهومــی تــازه از درد خــود و
راههــای درمــان آن ،بیــان نظریــۀ کنتــرل دروازهای درد و
نقــش افــکار و هیجانــات در بــاز و بســته نگــه داشــتن دروازۀ
درد میباشــد کــه میتوانــد در جهــت کاهــش تعبیــر و
تفســیرهای غلــط ،فاجعــه آفرینــی و غیــر قابــل کنتــرل
دانســتن درد اثرگــذار باشــد .یکــی دیگــر از اهــداف ایــن
درمــان ،آموختــن مهارتهــای مقابل ـهای فعــال بــه بیمــار در
جهــت کنتــرل درد و بهبــود پریشــانی اســت .ایــن بررســی
بــا محدودیتهایــی روبــرو بــوده اســت .بــا توجــه بــه ایــن
نکتــه کــه در انتخــاب نمونــۀ پژوهــش ،مالکهــای ورودی
خاصــی لحــاظ گردیــد ،در تعمیــم نتایــج بــه افــراد خــارج از
ایــن محــدوده بایــد محتــاط بــود .پیشــنهاد میشــود کــه
پژوهشهــای آتــی بــا نمونههــای بالینــی مختلــف و همــراه
بــا پیگیریهــای مکــرر انجــام گیــرد .در نهایــت امیــد اســت
متخصصــان درد بــا مشــارکت روانشناســان بــه بیمــاران کمــک
کننــد تــا بــا اتخــاذ راهبردهــای شــناختی -رفتــاری ،درد خــود
را مدیریــت کننــد.
Nicholas
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رویکــرد درمــان شــناختی -رفتــاری درد مزمــن ،بــر اســاس
ایــن فــرض اســتوار اســت کــه بیمــار بــا ایــن بــاور که بســیاری
از مشــکالت او غیــر قابــلکنتــرل اســت وارد مرحلــۀ درمانــی
میشــود؛ بنابرایــن اهــداف درمــان شــناختی -رفتــاری ایــن
اســت کــه در ابتــدا ایــن انتظــار را در بیمــاران بــه وجــود آورد
کــه میتواننــد مشــکالت خــود را بــه نحــوی مؤثــر کنتــرل
کننــد و ســپس الزم اســت مهارتهایــی را بــه آنهــا آمــوزش
داد تــا بتواننــد بــه نحــوی مؤثــر هــم بــه مشــکالت فعلــی و
هــم بــه مشــکالت جدیــدی کــه بعــد از پایــان درمــان بــه
وجــود میآینــد ،پاســخ دهنــد .بــه نظــر میرســد در ایــن
بیمــاران خشــم ،افســردگی ،پریشــانی و افــکار منفــی (از قبیــل
ایــن درد غیــر قابــل تحمــل و کشــنده اســت و نمیتوانــم
آن را کنتــرل کنــم) ،باعــث افزایــش درد میشــود .بــه ایــن
صــورت کــه اینگونــه پریشــانیهای روانشــناختی منجــر بــه
افزایــش تنــش میگــردد .ایــن تنــش باعــث کاهــش آســتانۀ
درد و وخیمتــر شــدن وضعیــت جســمی میشــود و در نهایــت
منجــر بــه افزایــش تغییــرات هیجانــی بیمــار میگــردد (.)6

عــاوه بــر ایــن مطالعــات دیگــری ماننــد مولــودی و فتاحــی
نیــز انجــام شــده اســت کــه میتــوان گفــت تقریبـاً هـم راســتا
بــا اثربخشــی درمــان شــناختی -رفتــاری در کاهــش پریشــانی
و در نهایــت بهبــود درد مزمــن بــود .در واقــع ،نتایــج ایــن
پژوهشهــا کــه بــر کارایــی و اثربخشــی درمــان شــناختی
رفتــاری درد مزمــن در کاهــش میــزان پریشــانی تأکیــددارنــد بــا یافتههــای ایــن مطالعــه همخوانــی دارد (.)15

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.3.3.63

تبدیــل بــه هــم هســتند چــرا کــه درد مزمــن غالبـاً منجــر بــه
افســردگی واکنــش شــده و افســردگی واکنشــی بــه نوبــۀ خــود،
همــراه بــا شــکایت درد اســت (.)12

مســئولیتهای روزمــره و مصــرف دارو ادامــه داشــت (.)14

Downloaded from shefayekhatam.ir at 23:54 +0430 on Thursday August 16th 2018

[ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.3.3.63 ]

1394  تابستان. ضمیمه اول، شماره سوم،دوره سوم

مقــاله پـــــژوهشي
منابع

1. Thron BE. Cognitive therapy for chronic pain: step by
step guide. New York: Guilford Press. 2004; p. 21-165.

BahramGhaffari S. Sexual self-efficacy and marital
satisfaction. AndishehvaRaftar. 2010; 4(16): 75-81.

2. Azimi Z, Bakhshipour A. The relationship between
coping strategies, depression, physical disability,
and pain intensity in people with chronic back pain.
Especially a behavioral medicine. 2012; 7(10): 7-10.

11. Turk DC, Okifuji A, Sinclair JD, Starz TW. Pain
disability and physical functioning in subgroups of
fibromyalgia patients. J Rheumatol. 1996; 23(7):
1255-62.

3. Turk DC, Okifuji A. Psychological factors in chronic
pain: evolution and revolution. J Consult Clin Psychol.
2002; 70(3): 678-90.

12. Atarodi S, Hosier S. Trauma in the mind and pain in
the body: mind-body interactions in psychogenic pain.
Journal of the Sociology of Self-Knowledge. 2011; 9
(1): 111-31.

4. Hamid Pour H, Andoz Z. Cognitive therapy techiques.
Tehran. Arjmand Publication. 2012.
5. Craig AW. Cognitive behaviour therapy for chronic
medical problems: a guide to assessment and treatment
in practice. 1st ed. Wiley. 2001.
6. Melzack R, Wall PD. Pain mechanisms: a new theory.
Science. 1965; 150(3699): 971-9.
7. Tan G, Nguyen Q, Anderson KO, Jensen M, Thornby
J. Further validation of the chronic pain coping in
ventory. J Pain. 2005; 6(1): 29-40.
8. Kessler RC, Berglund P, Demler O, Jin R, Koretz
D, Merikangas KR, et al. The epidemiology of
major depressive disorder: results from the national
comorbidity survey replication (NCS-R). JAMA. 2003;
289(23): 3095-105.
9. Andrews G, Slade T. Interpreting scores on the kessler
psychological distress scale (k10). Aust N Z J Public
Health. 2001; 25(6): 494-7.
10. Vaziry SH, Lotfi-Kashani F, Hosseinian S,

6969

13. Hamid Pour H, Andoz Z. The dialectical behavior
therapy. Tehran. Arjmand Publication. 2013.
14. Nicholas MK, Asghari A. Investigating acceptance
in adjustment to chronic pain: is acceptance broader
than we thought? Pain. 2006; 124(3): 269-79.
15. Moloudi R, Fatahi K. Cognitive behavior therapy for
chronic medical problems. Tehran. Arjmand Publication.
2012.
16. Sator-Katzenschlager SM, Schiesser AW, KozekLangenecker SA, Benetka G, Langer G, Kress HG.
Does pain relief improve pain behavior and mood in
chronic pain patients. Anesth Analg. 2003; 97(3): 791-7.
17. Hall K, Stride E. The varying response to pain in
psychiatricbrit. Brit J Med Psychol. 1952; 27(2): 48-60.
18. Flor H, Hermann C. Biopsychosocial models of
pain. Dworkin RH, Breitbart WS. Psychosocial aspects
of pain: A handbook for health care providers. Progress
in pain research and management 27. IASP Press.
2004; p. 47-75.

