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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of schema therapy on maladaptive
schemas of Tehranian patients with chronic low back pain. This study was group quasiexperimental design with pre-test, post-testand follow-up. Thus 10 patients with chronic low
back pain who were referred to pain specialized clinic or neurosurgery clinic of Akhtarand
Imam Hussein Hospitals (AS) in Tehran, were selected with purposive sampling method
(non-probabilistic). All patients completed the 90-Item Short Form of Young Schema
Questionnaire (YSQ-SF) in the pre-test, post-test and a 2 months follow-up. The results of
Friedman test &Wilcoxon signed-rank test showed that schema therapy significantly reduced
the scores of maladaptive schemas in post-test and this reduction was remained in the followup, while, there was no significant reduction between schema scores in post-test and followup period. According the results of this study the schema therapy can be used as appropriate
treatment method to reduce maladaptive schemas in patients with chronic pain and probably
provide secondary prevention of pain consequences in chronic pain patients.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی طرحوارهدرمانی بر کاهش طرحوارههای ناسازگار دربیماران شهر تهران مبتال
به کمردرد مزمن انجام شد .این پژوهش طرحی نیمهآزمایشی تکگروهی با پیشآزمون -پسآزمون و پیگی ری ب ود.
به این منظور از بین بیماران مبتال به کمردرد مراجعهکننده به کلینیکهای فوقتخصصی درد بیمارستانهای اختر ،امام
حسین (ع) و درمانگاه جراحی مغز و اعصاب بیمارستان امام حسین (ع) ش هر ته ران 10 ،بیم ار مب تال ب ه کم ردرد
مزمن ،با روش نمونهگیری مبتنی بر هدف (غیراحتمالی) انتخاب شدند .این بیماران فرم کوتاه  90س االی پرسش نامه
طرحوارهیانگ را در مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری 2ماهه پر کردند .برای بررس ی ت اثیر ش یوه درم انی ب ر
کاهش طرحوارههای ناسازگار بیماران ،از آزمون ناپارامتری فریدمن برای گ روهه ای وابس ته و در تعقی

آن ب رای

مقایسه های زوجی گروهها از آزمون ویلکاکسون رتبهای استفاده شد.نتایج نشان داد نمرات طرح واره اف راد پ س از
شرکت در طرحوارهدرمانی بهطور معنیداری کاهش یافته و این کاهش در مرحله پیگیری نیز معنیدار باقیماند .قابل
توجه اینکه نمرات طرحواره در مراحل پیگیری نسبت به پسآزمون کاهش معنیداری نداشت .بر این اس ا  ،روش
طرحوارهدرمانی به عنوان روشی مناس

جهت کاهش طرح وارهه ای ناس ازگار در مبتالی ان ب ه درد م زمن توص یه

میشود واحتماالً بتواند نوعی پیشگیری ثانویه از پیامدهای ناشی از درد در این افراد فراهم کند.
واژههای کلیدی :درد مزمن ،کمردرد مزمن ،بیماری مزمن جسمی ،طرحوارههای ناسازگار ،طرحوارهدرمانی.
*نويسنده مسئول

h-talebi@sci.ui.ac.ir
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شخص یتی اف راد را نادی ده گرفت ه و ای ن از دالی ل

مقدمه
از میان انواع درد مزمن ،کمردرد شایعت رین ن وع درد

شکست درمانی این برنام هه ا ب وده اس ت (پ و
5

و

6

اس ت (عزیزپ ور و همک اران 1392؛ اص غری مق دم،

همک اران 2011 ،؛ جونس ن  .)2008 ،ب ا توج ه ب ه

 .)1383کمردرد مزمن وضعیتی تحلی ل برن ده اس ت،

نقایص و موانع ذکرشده ،امروزه مشکل اصلی ،توسعة

بهگونهای ک ه بخ شه ای گون اگون زن دگی ف رد را

نظر گرفتن تفاوته ای ف ردی در درد م زمن ،ن وعی

تحتتأثیر خود قرار میدهد ،بر همه ابعاد زیس تی
روانی

برنامههای مدیریت درد است؛ برنامههایی که ب ا در -

اجتم اعی زن دگی ف رد ت اثیرگ اار اس ت و

پیشگیری ثانویة فردمحور ب رای اف راد ت دار ببین د
7

مشکالت اجتماعی و اقتص ادی زی ادی ب رای بیم ار،

(مکماهن و همکاران  .)2013 ،وجود محدودیته ا

خ انواده و جامع ه ب ههم راه دارد (اس توارت و

و ن واقص رفت اردرم انی ش ناختی کالس یک ،یان گ

همکاران.)2003 ،1

( )1999 ،1990را ب

رآن داش

ه روش

تک

از آنجا که در شروع و ت داوم دردم زمن ،تعام ل

طرح وارهدرم انی 8را ت دوینکن د ت ا راه ی ف راروی

پویا و پیچیده بین عوامل زیستی_ روانی و اجتم اعی

بیمارانی باشد که با استفاده از رفت اردرم انی ش ناختی

نقش داشتهاست و تنها برخی از این عوام ل ش ناخته

کالسیک به اهداف درمانی خویش دست نیافتهاند.

شدهاند ،از بین تمام روشهای درمانی رای ج در درد-

نکتة جال

توجه این است که برخی م د ه ای
9

مزمن هیچیک ،درمانی ثابت و دائمی برای همه اف راد

مفهومی درد مزمن ،تأثیرات مخرب طرح وارهه ا در

فراهم نکردهاست و درمان مبتالیان به دردمزمن تبدیل

سازگاری با درد مزمن را تأیید و بر انج ام م داخالت

به چالش ی ب رای متخصص ین و بیم اران ش دهاس ت
(لیم

و همک اران2003 ، 2؛ ت ر  .)2002 ،3اکث ر

درمانهای روانشناختی دردمزمن ،برنامههای شناختی

روانشناختی در سطح طرحوارهها تأکید کردهاند .بر -
اس ا

الگ وی الزارو

10

و ف ولکمن (،)1984

متغیرهای فردی چون طرحوارهها ب ر تعام ل ف رد ب ا

_ رفتاری بودهاند .ب ا وج ود تحقیق ات در اثربخش ی

مح ر دردن ا ت أثیر م یگاارن د .طب

برنامههایشناختی_ رفتاری دردم زمن ،ای ن برنام هه ا

طرحوارههای ناسازگار در تعامل با رویدادهای منف ی

نقایصی داشتهاند.همراه بوده است؛ از جمله برخ ی از

زندگی و با ایجاد آسی پایریش ناختی ،مبتالی ان ب ه

مبتالیان به درد مزمن ویژگیهای فردی داشتهاند ک ه

دردمزمن را آمادة نگرشهای ناکارآم د ،درمان دگی و

درمان شناختی رفتاری بر آن متمرکز نبوده است؛ مثالً

ابتال به اختالالت روانی میکنند .همچن ین ای ن م د

برخ ی مش کالت ب ینف ردی زی ادی داش تهان د

نشان می دهد که از طرفی درد م زمن و مح ر ه ای

نمیتوانستهاند رویکرد مشارکتی  -تجرب ی درم ان را

استر زای آن به عن وان روی دادهای منف ی زن دگی

بپایرند و نقش فعالی در فراین د درم ان داش تهباش ند

تفسیر میشوند و باع

فع ا س ازی طرح وارهه ای

(کارتر و همکاران2013 ،4؛ ریزو و همکاران.)1390 ،

ناسازگار میشوند و از طرف دیگر مبتالی ان ب ه درد،

همچنین برنامهه ای ش ناختی  -رفت اری درد م زمن،

طرحوارههایی دربارة خودشان به عن وان مبتالی ان ب ه

ویژگیهای شخصیتی و تفاوته ای ف ردی در ابع اد
1

Stewart & etal
Lampe & etal
3
Turk
4
Carter & etal
2

ای ن م د

5

Poppe & etal
6
Johnson
7
McMahon & etal
8
)Schema Therapy (ST
9
schemas
10
Lazarus & Folkman
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درد دارند که تأثیر زیادی بر سازگاری نهایی آن ان ب ا

های ناسازگار بیشتری داشتند و بین شدت طرحواره-

بیماریش ان ب ر ج ای م یگ اارد .ازآنجاک ه ای ن

های ناسازگار این افراد با اختال خل

و مش کالت

طرحوارهها ب رخالف ه دف خودم دیریتگ ری درد

خوردن همبستگی مثب ت وج ود داش ت .مول ودی و

عم ل م یکنن د و ف رد را ب ه س مت ن اتوانی س وق

همک اران ( )1389نی ز دریافتن د ک ه اف راد چ اق در

میدهند ،ضروری است به بیمار مب تال ب ه درد م زمن

طرحوارههای رهاشدگی/بیثباتی ،محرومیت هیج انی

کمک شود تا آنها را بشناسد و نظام باور واقعبینانهت ر

و خویش تنداری/خودانض باطی ناک افی ب ه ط ور

و کارآمدتری را ج ایگ زین آنه ا کن د .م د ش بکة

معنیداری نمرات بیشتری نسبت به افراد عادی کس

عصبی درد 1نیز بیان میکند که یک شبکة عصبی خود

3

کردند .دامینو و همک اران ( )2015ب ا انج ام تحقی

 -بدن تشکیلشده از الگوهای تکانهای عصبی خاصی

روی  36دختر نوجوان با تشخیص بیاشتهایی متوجه

در انسان وجود دارد .ای ن ش بکة عص بی ب رای ه ر

ش دند ای ن اف راد در طرح وارهه ای ان زوای

فردی به شکل اختصاصی وجود دارد و تجربة درد را

اجتماعی/بیگانگی و بازداری هیجانی نمرات بیش تری

شکل می دهد .این شبکه با سیس تم عص بی پیرام ونی

داشتند .نتایج تحقی آخانی و همک اران ( )1391نی ز

تعام ل دارد و ب ا س ازهه ای ش ناختی مغ ز مث ل

روی  104بیم ار مب تال ب ه بیم اری مولتیپ ل
4

طرحوارههای خود ،مرتبط اس ت .ای ن م د همانن د

اسکلروزیس نشان داد این بیماران در حیطة بریدگی

مد بیماریپایری ارثی  -استر

نشان می ده د ک ه

و طرد ،طرحوارة ناسازگار داشتند و ادرا منفیت ری

در هنگام تجربة درد ،دان ش کس

ش دة قبل ی مث ل

نسبت به بیماری خود و ناتوانیحرکت ی بیش تری نی ز

طرحوارههای خود و طرحوارههای درد و فراین دهای

و پ ری

5

( )1997دریافتند در مبتالیان به آرتروئی د روماتوئی د

6

ارزیابی مبتنی بر شخصیت ب ا من ابع اس تر

تعام ل

در آنها وجود دارد .در تحقی دیگری فیلی

برقرار میکنند و باع

اختال در برگشت ب ه تع اد

افسرده ،متغیر طرحوارة بیماری بهتنه ایی پ یشبین ی-

حیاتی ،تشدید استر

و در نتیجه پاسخدهی متفاوت

کنندة واریانس ناتوانی آزمودنیها است.

فرد به استر های مرتبط با درد میش وند (جونس ن،

مطل

جال

توجه این اس ت ک ه نظری هپ ردازان

شناختی چون یانگ 7و بک 8نی ز وج ود ارتب اب ب ین

.)2008
ه مس و ب ا م د ه ای مفه ومی درد م زمن،

طرحوارههای ناسازگار را ب ا درد م زمن و مش کالت

پژوهشهای اخیر نیز نش انگر وج ود طرح وارهه ای

روانتنی تأیی د ک ردهان د .یان گ و همک اران ()2003
9

ناسازگار در مبتالیان به بیم اریه ای م زمن جس می

معتقدند در بیمارانی که طرحوارة ایثار در آنها ش کل

بوده و نشان داده است این طرح وارهه ا ب ر تعبی ر و

گرفته است ،درد مزمن ،سردرد ،خس تگی ،مش کالت

تفس یر اف راد از عالی م بیماریش ان ت أثیر م یگ اارد.

معدهای  -روده ای که از عالی م روانتن ی محس وب

آندرسون و همکاران )2006( 2با انجام تحقیق ی روی

عالی م

میشود ،شایع اس ت .طرح وارة ایث ار باع

 91نفر متوجه شدند اف راد چ اق نم رات ب االتری در
طرحوارههای انزوای اجتماعی/بیگانگی ،نقص/شرم و
شکست داشتند .همچنین این افراد شدت طرح واره-
neuromatrix
Anderson & etal

1
2

3

Damino & etal
4
)multiple sclerosis (MS
5
Philip & Perry
6
)rheumatoid arthritis (RA
7
Young
9
Beck
10
)self- sacrifice (SS
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دیگ ری س اریآه و و همک اران ( )2011ب ا

اخ تالالت روان ی و تجرب ة مش کالت روانتن ی،

تحقی

محرومی ت هیج انی ،خش م فروخ ورده و مش کالت

بررسی  602بیمار بزرگس ا مب تال ب ه درد م زمن و

هیجانی دیگر در بیمار میش ود (یان گ و همک اران،

سالم متوجه شدند که مبتالیان به درد م زمن ،نم رات

 .)2003ب ک نی ز معتق د اس ت تجرب ة درد و آس ی

بیشتری در طرحوارههای ناسازگار دارند .ری گگ م و

فعا شدن آس ی پ ایریه ای شخص یتی و ی ا

همکاران )2013( 5نیز با انجام تحقی روی  126ف رد

طرحوارههای ناسازگار درب ارة خ ود ،جه ان و آین ده

سالم و مبتال به درد مزمن متوجه ش دند در مبتالی ان

میشود که این طرحوارهها خ ود از تج ارب ابت دایی

به درد مزمن ،بین درد و طرحوارهه ای خ ود ارتب اب

باع

زندگی نشأت میگیرند (پینکو

و ویلیامز.)1999 ،1

ق وی وج ود دارد .طب

تحقی

6

پ ون ( )2007روی

یان گ در س ا  1999نی ز بی ان ک رده اس ت ک ه

افراد مبتال به جسمانیس ازی نی ز ،طرح واره و خل

طرحوارهدرمانی می تواند به منظور جلوگیری از درد -

غمگین تأثیر معنیداری بر توج ه ب ه عالی م جس می
داشت و باع

مزمن بهکار گرفته شود.
ه مس و ب ا نظ رات یان گ و همک اران و ب ک،

ک اهش تمای ل ش رکتکنن دگان ب ه

انحراف توجه از نشانههای جسمی میشد.

تحقیقات اخیر نیز وجود ارتب اب ب ین طرح وارهه ای

همانطور که بیان شد ،یانگ و همک اران ()2003

ناسازگار را با درد مزمن تأیید کردهاند .س اریآه و و

مد های مفهومی درد مزمن و پژوهشهای انجامشده

روی  271نف ر از

در مبتالیان به درد مزمن و بیماریهای مزمن جسمی

بزرگساالن سالم و مبتال به درد مزمن ،فهمیدن د ک ه

و وجود ارتباب بین طرحوارههای ناسازگار را ب ا درد

بیش تر از نص م مبتالی ان ب ه درد م زمن نم رات

مزمن تأیید کردهاند .ه مچن ین یان گ در س ا 1999

معن یداری در طرح وارهه ای ناس ازگار ب ه دس ت -

بیان کرده است که احتماالً فنون طرح وارهدرم انی در

آوردند .همچنین در گروه مردان ،رایجترین طرحواره،

ای ن اف راد م اثر اس ت؛ بن ابراین ش اید فن ون

معیارهایسرسختانه/عی جویی افراطی 3و ایث ار و در

طرحوارهمحور یکی از روشهای ماثر ب رای ک اهش

گروه زنان ،رایجت رین طرح واره ،ایث ار و معیاره ای

درد مزمن ،مسایل ناشی از دردم زمن و مس ائل آن و

سرس ختانه/عی ج ویی افراط ی ب ود .س اریآه و و

مشکالت زیربنایی باشد که دردهای ف رد را در ت أثیر

همکاران ( )2012نیز با انجام تحقی روی  547بیم ار

قرار میدهد .با توجه به دالیل ذکرشده و ب ا در نظ ر

مبتال به درد مزمن و سالم دریافتند که در مبتالیان ب ه

گرفتن تحقیقات اند در این حیطه ،تحقی حاضر به

درد مزمن ،وجود طرحوارههای ناسازگار ،پیشبین ی-

منظور بررسی ارتباب بین طرحوارهه ای ناس ازگار ب ا

جف ری )2009( 4نی ز

کمردرد مزمن و نیز بررسی اثربخشی طرحوارهدرمانی

نشان داد افرادی که نمرات ب االتری در مقی ا ه ایی

بر ک اهش طرح وارهه ای ناس ازگار در مبتالی ان ب ه

چون دام طرحوارهای به دست آورده بودند ،با احتما

کمردرد مزمن انجام شد .با همین هدف ،ای ن فرض یه

بیشتری وضعیت سالمت خود را در یک سا گاشتة

بررسی شد :طرحوارهدرمانی ،طرحوارههای ناس ازگار

تحقی در ب دترین وض عیت ارزی ابی م یکردن د .در

در مبتالیان به کمردرد مزمن را کاهش خواهد داد.

همک اران )2010( 2ب ا تحقی

کنندة افسردگی اس ت .تحقی

1

Pincus & Williams
Sarriaho & etal
3
)unrelenting standards/ hypercriticalness (US
4
Jeffry
2

Ryckeghem & etal
Poon

5
6
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روش پژوهش

ابزار پژوهش

این پژوهش شبهآزمایشی از نوع تکگروهی ب ود ک ه

ابزار به کار برده شده در ای ن پ ژوهش ،پرس شنام ة

به صورت پ یشآزم ون  -پ سآزم ون و پیگی ری دو

طرحوارة یانگ ،ف رم کوت اه  90س االی ()1YSQ-SF

ماهه انجام شد.

بود .این پرسشنام ه  90م اده دارد و  18طرحواره ة
ناسازگار اولیه را ارزیابی میکند .هر پنج عبارت ای ن

جامعه ،نمونةآماری و روش نمونهگیری

پرسش نامه ،یک طرح وارة ناس ازگار را م یس نجد و

جامعة آماری همة بیم اران مب تال ب ه کم ردرد م زمن

دریافت حداقل سه نمرة باال ( 5یا  )6در ه ر ی ک از

مراجعهکننده به کلینیکهای درمانی شهرتهران بودن د.

جمالت مربوب به یک طرحواره ،نش انگر وج ود آن

نمونة بررسیشده در این پژوهش  10بیمار مب تال ب ه

طرحوارة ناسازگار در بیمار است (یانگ و همک اران،

نمونهگیری مبتن ی -

 .)2003والر و همکاران )2001( 2متوجه شدند اعتب ار

بر هدف (غیراحتمالی) از بین بیم اران مراجع هکنن ده

این پرسشنامه ب ه ش یوة آلف ای کرونب ا ب رای ک ل

به کلینیکهای فوقتخصصی درد بیمارستانهای اختر

آزم ون 0/96 ،و ب رای تم ام خ ردهمقی ا ه ای آن

و ام ام حس ین(ع) و نی ز درمانگ اهجراح ی مغ ز و

بزرگتر از  0/80است .آهی ( )1386نیز دریاف ت ک ه

اعصاب بیمارستان امام حسین(ع) شهر تهران وابس ته

پایایی تمام خردهمقیا های این پرسش نامه به ش یوة

به دانشگاه شهید بهشتی انتخاب شدند .همچنین ای ن

آلفای کرونبا بزرگتر از  0/72و به شیوة بازآزم ایی،

کمردرد مزمن بودند که بر اسا

افراد ،داوطل

شرکت در تحقی بودند و مال ه ای

بزرگتر از  0/76است .در ک ل ،نت ایج تحقی

آه ی

ورود به تحقی را داشتند .مال های ورود آزمودنیها

( )1386مشخص کرد این پرسشنامه در ارزیابی این-

به این مطالعه عبارت بودند از :داشتن سن بین  18ت ا

که چگونه مداخالت درمانی نش انهه ای خ ا

را از

 60س ا  ،داش تن ح داقل م در تحص یلی دی پلم،

طری هدف قراردادن طرحوارههای شناختی زیربنایی

و

در ت أثیر ق رار ده د ،س ودمند اس ت .در پ ژوهش

پرسشنامههای تحقی  ،ابتال به کمردرد مزمن (وج ود

صدوقی ( )1387نیز اعتبار تمام خردهمقیا های ای ن

کمردرد در  6ماه قبل تحقی  ،ه ر روز ی ا تقریب اً ه ر

پرسشنامه به شیوة آلف ای کرونب ا در دامن ة 62-90

روز) ،ابتالنداشتن به اختال های شدید روانش ناختی

ق رار گرف ت .از ب ین طرح وارهه ای ناس ازگار14 ،

پ رک ردن ف رم رض ایت ش رکت در تحقی

مثل دمانس ،مبتالنبودن به اختال های محور  Іب الینی

طرحواره به عنوان عاملهای مستقل به دست آمد ک ه

(به جز افسردگی) ،ابتالنداشتن به اختال های مح ور

نشانگر روایی سازة این پرس شنام ه ب ود .ه مچن ین

 ІІبالینی ،استفاده نکردن از ه ر ن وع درم انی (غی ر از

ثب ات درون ی ب رای  17عام ل پرس شنام ه ب ا

درم انه ای پزش کی) ،مص رفنک ردن داروه ای

آلفایکرونبا در دامنة  0/90تا  0/96به دست آم د و

روانپزشکی و روانگردان ،مواجهنشدن با بحرانه ای

آلفایکرونبا برای مقیا

کل ی  0/94ب ود .ب ه ط ور

شدید و ناگهانی زندگی .مال های خروج آزمودنیها

کلی این نتایج بیانگر ویژگیهای روانسنجی مطلوب

نی ز عب ارت بودن د از :کاندی د عم لجراح یب ودن،

این پرسشنامه بوده است.

حضورنداشتن بهموقع در جلس ات درم ان ی ا ن اقص
پرکردن پرسشنامههای تحقی .
)Young Schema Questionnaire_Short Form(YSQ- SF
Waller

1
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روشاجرا و تحلیل

درمان ،آشنایی ب ا مفه وم و ویژگ یه ای طرح واره-

در مرحلة او این پژوهش ،بیماران مبتال به کم ردرد
مراجعهکننده به کلینیک فوقتخصصی درد یا درمانگاه

ناسازگار ،انواع سبکهای مقابل های ،اج رای تکنی ک
تصویرسازی ذهنی مکان امن ،پ رک ردن پرس شنام ة

جراحی مغز و اعصاب از نظر مال ه ای اولی ة ورود

طرح وارة یان گ در جلس ة درم ان و پرس شنام ة

به تحقی بررسی شدند .در مرحل ة دوم ب ا ه ر ف رد
دارای شرایط اولیة تحقی  ،گفتوگویی برای جل -

فرزندپروری به عنوان تکلیم خانگی؛
جلس ة چه ارم :آش نایی ب ا ان واع طرح وارهه ای

همکاری ص ورت گرف ت .در مرحل ة س وم ب ا ف رد

ناسازگار ،در شناختی طرحوارة ناسازگار ب ا بح
دربارة نتایج پرسش نامه ،تکنیک تصویرسازیذهنی به

س اختاریافته ب رای اخ تال ه ای ( DSM- IV- TR

منظور سنجش طرحوارة ناسازگار ،ارائة تکلیم؛

داوطل

ش رکت در تحقی

 ،مص احبة ب الینی

SCIDІو  )SCIDІІب ه ش کل انف رادی و ب ه منظ ور

جلسة پنجم :بح

دربارة نتایج پرسش نامة فرزند-

بررسی مال های دیگر ورود به تحقی انجام شد .در

پروری یانگ ،در هیج انی طرح واره و ریش هه ای

مرحلة چهارم ،با ه ر ف ردی ک ه آم ادگی حض ور در
تحقی و مال های ورود به آن را داشت ،پیشآزمون

تحولی آن و شیوة ارتباب طرحواره با مشکالت فعل ی

به شکل انفرادی اجرا شد (اجرای ص ورت کوت اه 90
ساالی پرسشنامة طرحوارة یانگ) .در ادامه این ف رد
به مدت  8جلسه (هر هفته یک جلسة  2ساعته) زی ر
نظ ر مداخل ة طرح وارهدرم انی در ات اق مس تقلی در
بیمارستان قرار گرفت .در پای ان درم ان ،پ سآزم ون
روی او اج را ش د .در مرحل ةپ نجم 2 ،م اه بع د از
آخ رین جلس ه ،درم ان ه ر آزم ودنی ب ا حض ور در
بیمارستان و پاسخ به پرسشنامة ماکور پیگیری شد.
الزم به ذکر است ب رای رعای ت اص و اخالق ی
پژوهش در هر جلسة درمان  10دقیقه به استراحت و
پایرایی اختصا

یافت و اطالعات شخصی بیماران

با اختصا کد به پروندة آنان به شکل محرمانه ن زد
بالینگر باقی ماند .محتوای جلس ات درم ان و اج رای
خالصة بستة درم انی یان گ و همک اران ( )2003ب ه
شرح ذیل بود:

با تکنیک تصویرسازی ذهن ی ،مفه ومس ازی مش کل
مراجع ،ارائة تکلیم و بازخورد؛
جلس ة شش م :اج رای تکنی که ای ش ناختی
آزموناعتبار طرحواره ،ارائة تعریم جدی د از ش واهد
تأییدکنندة طرحواره ،ارزی ابی مزای ا و معای س بک

مقابلهای ،اجرای تکنیک صندلیخالی ،تدوینک ارت -
آموزشی ،ارائة تکلیم و بازخورد؛
جلس ة هف تم :اج رای تکنی که ای تجرب ی
گف توگ وی خی الی و نوش تن نام ه ب ه وال دین،

آم وزش الگوش کنی رفت اری ب ا اس تفاده از تکنی ک
تهیة فهرس ت رفتاره ای خ ا ب ه عن وان موض وع

تغیی ر ،اولوی تبن دی رفتاره ا ،تم رین رفتاره ای-
سالم از طری تصویرس ازی ذهن ی و ایف ای نق ش،
ارائة تکلیم و بازخورد.
جلس ة هش تم :بررس ی تمرین ات ،اج رای پ س-
آزمون.

جلس ة او  :پرکردن برگة قرارداد درمان ،اجرای

در پای ان نی ز ب ا اس تفاده از ن رم اف زار ،SPSS

مصاحبة بالینی ساختاریافته برای اختال های محور
 Iدر SCID_I( DSM_IV_ TR

نس خة  22و ب ا اس تفاده از فرم ان ناپ ارامتری،

جلسة دوم :اجرای مصاحبة بالینی ساختاریافت ه
ب رای اخ تال ه ای مح ور  IIدر DSM_IV_ TR
()SCID_II؛ جلسة سوم :آشنایی با روند جلس ات

1

محاس بات ب رای آزم ون فری دمن در گ روهه ای
وابس ته و ب ه دنب ا آن ب رای مقایس هه ای زوج
2

گروهها از آزمون ویلکاکسون رتبهای انجام شد.
1

Friedman
2
Wilcoxon signed- rank test
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وارة ایث

ر طرح

ار و  1نف

وارة

یافتهها

طرح

از  10نفر ( 7زن و  3م رد) 50درص د م در دی پلم

استحقاق/بزرگمنشی) .جدو  1می انگین و انح راف

و 50درصد لیسانس داشتند .میانگین سنی ای ن اف راد

معی ار نم رات طرح وارة ش رکتکنن دگان در

( 46/50انحراف معی ار  )12/45ب ود .در بیش تر اف راد

طرحوارهدرمانی را در سه مرحلة پیش از شروع ،پ س

گروه آزمایش ،طرحوارة ایثار وج ود داش ت ( 9نف ر

از پایان دورة درمان و پیگیری نمایش داده است.

جدول  .1آمار توصیفی؛ نمرة طرحوارة ناسازگار

ب ه منظ ور آزم ون ف ر

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

23/78

2/91

پسآزمون

18/89

5/04

پیگیری

17/00

4/36

تس اوی می انگین نم رات

بنابراین فر

برقراری توزیع نرما سهمتغیره در سه

طرح واره در س ه مرحل ة زم انی از روش تحلی ل

مرحلة زمانی در س طح آزم ون  0/05رد م یش ود و

واری انس ان دازهه ای مک رر 1من وب ب ه برق راری

نم یت وان از آزم ون پ ارامتری تحلی ل واری انس

ها استفاده میشود .در صورت برقرارنبودن

بهره جست.

پیشفر

اندازههای مکرر برای بررسی این فر

ناپ ارامتری فری دمن و

پیششرب پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در سطح

به همین دلیل از آزمون دقی

آزمون  0/05تفاوت معنیداری دارن د .ه ا اس تفاده از

کندا برای آزمون برابری میانگین متغیر طرحواره در

روش ناپ ارامتری فری دمن ت رجیح دارد .یک ی از

سه مقطع زمانی استفاده ش د .نت ایج ای ن آزم ون در

پیششربها برای استفاده از روش پ ارامتری م اکور

جدو  2نشان میدهد مقدار آمارة آزمون مربع ک ای

توزیع نرما سهمتغیره است .به منظ ور بررس ی ای ن

براب ر  7/824ب ا  2درج ة آزادی ب ا مق دار احتم ا

فرضیه ،آزمون نرم ا ب ودن توزی ع هم راه ب ا متغی ر

 0/016است؛ پس میانگین نمرات متغیر طرحواره در

طرحواره در سه مقطع زم انی و ب ا اس تفاده از بس تة

مرحلةبا توجه به تعداد آزمودنیها و برای اطمینان از

 mvnormtestدر نرم افزار  Rو آمارة شاپیرو -ویلک،

اعتبار آزمون انجامش ده ،ت وان آزم ون ب ا اس تفاده از

آزمون شد .مقدار آمارة آزمون براب ر  0/812و مق دار

الگوریتم محاسبه و برابر  0/985به دست آمد.

سطح معنیداری برابر  0/036به دست آمد؛
جدول  .2آزمون ناپارامتری فریدمن برای فرض تساوی میانگینهای طرحواره در سه زمان
آمارة مربع کای

7/824

آمارة wکندا

0/435

درجة آزادی

2

مقدار احتما -آزمون دقی

0/016

توان آزمون

0/985
repeated measures

1
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به منظور پاسخ به این پرسش که بین کدامی ک از

نم رات دو مرحل ة پیگی ری و پ سآزم ون معن یدار

میانگین سه زمان اندازهگیریشده اختالف معن یداری

نیست .فاص لة اطمین ان  95درص د ناپ ارامتری ب وت

وجود دارد ،از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون و روش

گزارششده در این جدو نیز همین موض وع

ناپارامتری بوت استر

استر

استفاده شد .نتیجة این آزمون

را تأیید میکند .در جدو  3توان آزمون ویلکاکس ون

که در جدو  3نمایش داده شدهاست ،نشان میده د

با استفاده از الگوریتم بوت اس تر

محاس به ش ده -

که اختالف نمرات پیشآزمون و پسآزمون در س طح

است.

آزم ون  0/05معن یدار اس ت ،درح الیک ه اخ تالف
جدول  .3آزمون ویلکاکسون و تی زوجی به روش بوت استرپ برای مقایسة نمرات طرحواره در مقاطع زمانی مختلف

پسآزمون -
پیشآزمون
پیگیری –
پسآزمون

اختالف

خطای

میانگین

استاندارد

t

درجة

مقدار

فاصلة اطمینان 95

آزادی

احتما

درصد بوت استر

آزمون ویلکاکسون
Z

کران

کرا ن

پایین

باال

4/889

1/783

2/742

8

0/025

1/556

7/667

1/970

1/889

1/409

1/341

8

0/217

- 0/667

4/556

1/263

مقدار

توان

احتما

آزمون

0/027

0/901

0/206

0/252

بحث و نتیجهگیری

آنان فعا است ،همیشه طرحوارة محرومیت هیج انی

ه دف اص لی پ ژوهش حاض ر ،تعی ین اثربخش ی

دارند که خودشان نسبت به این مس لله آگ اه نیس تند.

طرحوارهدرمانی بر کاهش طرحوارههای ناس ازگار در

بیمارانی که تمرکزشان ب ر نیازه ای دیگ ران اس ت و

بیماران ایرانی مبتال به کمردرد مزمن بود .نتایج نش ان

طرح وارة محرومی ت هیج انی در آنه ا فع ا اس ت،

داد طرحوارة افراد پس از طرح وارهدرم انی ب ه ط ور

راهبرده ای مقابل های آنه ا ب ه گون های اس ت ک ه

معنیداری تعدیل (کاهش) مییابد و اثرات درم ان ت ا

نیازهایشان نامشخص و برآورده نشده است (س اری-

مرحلة پیگیری باقی میماند .نکتة ش ایان توج ه ای ن

آهو و همک اران .)2010 ،یان گ و همک اران ()2003

است که در تحقی حاضر در بیشتر افراد مطالعهش ده

معتقدند طرحوارة ایثار باع

عالیم اختالالت روانی،

( 9نفر) طرحوارة ایثار وجود داشت .این نتیجه دقیق اً

تجرب ة محرومی ت هیج انی ،خش م فروخ ورده و

با نظر یانگ در این رابطه هماهنگ بوده اس ت .طب

مشکالت هیجانی دیگر در بیمار م یش ود .از دالی ل

نظ ر یان گ و همک اران در مبتالی ان ب ه درد م زمن،

احتمالی آن این است ک ه عالی م جس می ب ه ش کل

طرحوارههای ایثار و معیارهای سرسختانه رایج است.

غیرارادی یا ناخودآگاه در این بیم اران جل

توج ه

همچنین رایجترین طرحواره در این اف راد ،طرح وارة

دیگران را به همراه دارد .از آنجا که در رواب ط ب ین-

محرومیت هیجانی 1است .بیمارانی که طرحوارة ایث ار

فردی این بیماران تع ادلی وج ود ن دارد و بیش تر ب ه

1

دیگران خدمت میکنند ،بنابراین در مواقعی که واقع اً

)emotional deprivation (ED
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مریض باشند به دیگ ران اج ازه نم یدهن د از ایش ان

متغیرهایی چون ش دت درد و تع داد نق اب دردن ا ،

مراقبت کنند (یانگ و همکاران .)2003 ،این نتیجه ب ا

پیشبینیکنندة ناتوانی ناشی از درد بود و ب ا اف زایش

نتایج تحقیقات انجامشده درب ارة وج ود ارتب اب ب ین

محرومیت هیجانی ،بیمار مبتال به درد مزمن ،ناتوانی -

طرحوارههای ناسازگار و درد مزمن نیز هماهنگ بوده

بیش تری در زن دگیک ردن ب ا درد و مقابل ه ب ا درد

است (س اریآه و و همک اران2010 ،؛ س اریآه و و

احسا

میکرد .طب تحقی این محققان طرحوارهه ا

همکاران2011 ،؛ ریگگم و همکاران2013 ،؛ س اری-

باع

آهو و همکاران .)2012 ،نتایج تحقی حاضر با نت ایج

از بین این طرحوارهها ،طرحوارة ایث ار و معیاره ای -

تحقیقاتی که دربارة وجود ارتباب بین طرح وارهه ای

سرسختانه اثرات انگیزشی بیشتری بر رفتاره ا دارن د

ناسازگار با بیماریهای مزمن جسمی ص ورت گرفت ه

(ساریآهو و همکاران .)2010 ،طب تحقی

س اری-

است نیز هماهنگی دارد (دامین و و همک اران2015 ،؛

آهو و همکاران ( )2011نیز مبتالیان به درد مزمن ک ه

و پ ری1997 ،؛

ش دیدترین ح د ن اتوانی را داش تند ،در هم ة

آخ انی و همک اران1391 ،؛ مول ودی و همک اران،

طرح

رد

.)1389

(رهاشدگی/بیثباتی ،بیاعتمادی/بدرفتاری ،محرومیت

آندرسون و همک اران2006 ،؛ فیلی

رفتارهایی میشوند که درد را تشدید میکنند و

وارهه

ای ح

وزة بری

دگی و ط

طب تحقیقات انجامش ده ،وج ود طرح وارهه ای

هیج انی ،نق ص/ش رم ،ان زوای اجتماعی/بیگ انگی)

ناسازگار همانند طرحوارة ایثار در مبتالی ان ب ه درد -

نم رات ب االتری داش تند .طب

ر ی گگ م و

مزمن ،پیامدهای روان شناختی مخربی به همراه داش ته

همکاران ( )2013نیز مشخص شد در بیماران مبتال به

است .این موضوع ،ضرورت هدف ق راردادن آنه ا را

درد مزمن وجود ارتباب قویتر بین طرحوارة خود ب ا

در فرایند درمان بیشتر از قبل آش کار م یکن د .طب

طرح وارة درد ب ا ش دت درد ب االتر و آش فتگی و

تحقی ساریآهو و همک اران ( )2010روی مبتالی ان

درماندگی بیشتری هم راه ب وده اس ت .س اریآه و و

ب ه درد م زمن ،اف رادی ک ه نم رات معن یداری در

همک اران ( )2012نی ز ب ا انج ام تحقیق ی روی 547

طرحوارههای ناس ازگار ب ه دس ت آورده بودن د ،درد

بیمار مبتال ب ه درد م زمن و س الم متوج ه ش دند در

ش دیدتر و ط والنیت ر و ن اتوانی بیش تری داش تند.

مبتالیان به درد مزمن ،وجود طرحوارههای ناس ازگار

همچن ین در گ روه زن ان ،طرح وارة ایث ار و در ک ل

پیشبینیکنندة افسردگی اس ت .ه مچن ین رن جه ای

نمونه ،محرومیت هیجانی ،پیشبینیکنندة ناتوانی درد

هیجانی اولیه ،پیشبینیکنندة افس ردگی و افس ردگی،

ب ود و ش دت درد و تع داد نق اب دردن ا را تعی ین

ناتوانی درد را در مبتالی ان ب ه درد م زمن پ یشبین ی

میکرد .بیمارانی که نمرات باالیی در طرح وارهه ای

می کند .تحقیقات دیگر هم نشانگر وجود رابط ه ب ین

ایثار و معیارهای سرس ختانه/عی ج ویی افراط ی ب ه

ای ن

دست آورده بودند ،در معر

تحقی

طرحوارة ایثار با افسردگی بوده است .حتی طب

خطر تش دید دردش ان

تحقیقات طرحوارة ایثار پیشبینیکنندة افسردگی بوده

بودند .به عالوه طرحوارة ایثار بیش تر از عام ل س ن،

اس ت (ابره ارت و همک اران2011 ،1؛ س یمونز و

پیشبینیکنندة ن اتوانی ناش ی از درد ب ود .طرح وارة
محرومیت هیج انی ،بیش تر از متغی ر س ن و همانن د
Eberhart & etal

1
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همکاران2006 ،1؛ شاه و وال ر .)2000،2هم انطورک ه

( )1982معتقدند به منظور درمان موفقیتآمی ز بیم ار،

نظ ر یان گ و همک اران ()2003

درم انگران بای د در پ ی ش ناخت طرح وارهه ا و

بیم ارانی ک ه طرح وارة ایث ار در آنه ا فع ا اس ت،

چهارچوبهای ذهنی از بیمار باشند که بر اس ا

آن

نیازهای دیگران را با میل خود و حتی به قیم ت از -

تجربی ات بیم اری خ ود را معن ی م یدهن د .پ ون

رضایت شخصی ارضا م یکنن د.

تحقی خود به این نتیجه رس ید

بح

ش د طب

دست دادن احسا

آنها مدام با این احسا

( )2007نیز بر اسا

5

دستوپنجه نرم م یکنندک ه

که مداخالتی که ب ه دنب ا ک اهش توج ه ب ر عالی م

نیازهایشان به طور کافی ارضا نم ی ش ود ،ب ه هم ین

جسمی در افراد مبتال به جسمانیسازی هس تند ،بای د

دلیل از محرومیت هیجانی نیز رنج میبرن د .در واق ع

راهکارهایی برای کاهش خل غمگ ین و طرح واره-

راهبردهای مقابلهای این بیماران به گونهای است ک ه

های مرتبط با سن ارائه کنند .همچن ین س اریآه و و

نیازهایشان نامشخص و برآورده نشده است (یان گ و

همکاران ( )2010بر اسا

تحقی خود نتیجه گرفتند

همک اران2003 ،؛ یان گ)1391 ،؛ بن ابراین ب ا ه دف

بسیاری از طرحوارههای ناسازگار اولیه را که بررس ی

قراردادن طرح وارة ایث ار ای ن اف راد انتظ ار م یرود

نکردهاند ،احتماالً در ایجاد مش کالت جس می م زمن

پیامدهای روان شناختی منفی این طرح واره از جمل ه

مثل درد مزمن و یا روشهای مقابلهای آن نقش دارند

طرحوارة محرومیت هیجانی و افسردگی نی ز ک اهش

و بهتر است ارتباب این طرحوارههای ناسازگار با درد

یابد؛ چراکه جهتگیری فرد از سمت ارضای نیازهای

مزمن و مشکالت جسمی دیگر در مقایس ه ب ا اف راد

دیگران به سمت رفع نیازهای خود سوق پیدا میکن د

عادی بررسی شود و این تحقی بر گروه نمونة دیگر

و روشه ای س ازگارانهت ری ب رای برط رفک ردن

و فرهن گ دیگ ر اج را ش ود (س اریآه و و

نیازهایی چون نیازهای جسمیش مییابد.

همکاران .)2010،همچن ین ای ن محقق ان ب ر اس ا

همانطورکه بیان شد مد های مفه ومی دردم زمن

تحقی خود نتیجه گرفتند رویک رد طرح وارهدرم انی

و ف ولکمن

یکی از ابزارهای کاهش درد مزمن و ک اهش ن اتوانی

( )1984و م د ش بکه عص بی درد ،نق ش مه م

ناشی از درد در انسان است .با توج ه ب ه نظ ر یان گ

طرحوارهها در تجربة درد را تأیید و تأکید کردهاند که

( )1999در تأیی د ک اربرد طرح وارهدرم انی در درد -

روشهای درمانی باید طرحوارههای ناسازگار افراد را

مزمن ،احتماالً طرح وارهدرم انی از روشه ای م اثر

ارزیابی و درمان کنند؛ چراکه این طرح وارهه ا ت أثیر

برای کاهش درد مزمن ،کاهش مسایل ناش ی از درد -

زیادی بر س ازگاری بیم ار ب ا دردش دارن د و حت ی

مزمن و مشکالت زیربنایی باشد که درده ای ف رد را

ایجاد و یا تشدید درد میشوند .محققانی که در

در تأثیر قرار میدهد و نوعی پیش گیری ثانوی ه ب رای

این حیطه متمرکز بودهاند نی ز ب ه ای ن نتیج ه دس ت

افراد فراهم میکند .از این رو تحقی حاضر به منظور

4

بررس ی نظری ة یان گ درب ارة وج ود ارتب اب ب ین

از جمله مد استر

باع

– ارزیابی الزارو

یافت هان د .کس انی چ ون بویی ک )1997( 3و کاس ل

طرح وارهه ای ناس ازگار ب ا درد م زمن و اثربخش ی
1

Simmons & etal
Shah & Waller
3
Buick
4
Cassel

طرحوارهدرمانی در کاهش مسایل و مش کالت ناش ی

2

Poon

5
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از درد صورت گرفت .ازآنجاکه شواهد تحقیقاتی در
اینباره اند

بوده است ،پیشنهاد م یش ود تحقیق ات

بیشتر با حجم نمونة باالتر و با ط و م دت پیگی ری
بیشتر بر فرهنگه ای مختل م اج را ش ود ت ا می زان
اثربخشی این راهکارها شفافتر شود .الزم ب ه ذک ر-
اس ت از جمل ه مح دودیته ای تحقی

حاض ر،

همکارینک ردن بیمارس تانه ای ش هر ته ران ب رای
اجرای پژوهش در آنها و سکونت نداشتن بس یاری از
مراجع هکنن دگان در کلینی که ای درد و درمانگ اه
جراحی مغز و اعصاب در شهر تهران ب ود .ب ا توج ه
به نتایج تحقی حاضر مبنی ب ر اثربخش ی روشه ای
درمانی روانشناختی در مبتالیان به درد مزمن پیشنهاد
میشود در سیاستهای نظ ام بهداش تی ،آموزش ی و
درمانی کشور برنامههایی برای به ک ارگیری تخص ص
روانشناس ی درد ب ه منظ ور کنت ر درد م زمن و
آشناکردن متخصصان حیطة کنتر درد مزمن با ابع اد
روانشناختی درد مزمن صورت گیرد.
تشکر و قدردانی
در این جا از آقای دکتر محمدعلی اص غریمق دم،
آق ای دکت ر محمدرض ا ش عیری و آق ای دکت ر
حسنحمیدپورحسن حمیدپور که در طو پژوهش با
ارائة نظرات ارزشمند خود به پژوهشگران این تحقی
یاری رساندند ،تشکر میشود .از همکاری آقای دکت ر
سیدمسعود هاشمی و سایر پزشکان متخصص کلینیک
درد بیمارستان اختر و آقای دکت ر مه رداد ط اهری و
سایر پزشکان متخصص کلینیک درد بیمارستان امام -
حس ین (ع) ش هر ته ران و نی ز آق ای دکت ر ش یرزاد
ازهری ،ریاس ت درمانگ اه جراح ی مغ ز و اعص اب
بیمارستان امام حسین (ع) و سایر پزشکان متخص ص
آن تشکر میشود .در پایان از بیمارانی که ب ا حض ور

خود در جلسات درمان ،پژوهشگران را در انجام ای ن
تحقی یاریکردند ،تقدیر میشود.
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