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چکیده
زمینـه و هـدف :هـدف از تحقیـق حاضر بررسـی اثربخشـی تکنیکهـای رفتاردرمانـی دیالکتیکـی در کاهـش فاجعهآمیزی ،تـرس از حرکـت ،ناتوانی
ناشـی از درد و شـدت درد در بیمـاران مبتلا بـه درد مزمـن عضالنی-اسـکلتی بود.
مـواد و روشهـا :پژوهـش حاضـر بهصـورت بررسـی تـک آزمودنی بـر پایه طرح خـط پایـه چندگانه که جـزو طرحهـای نیمه آزمایشـی اسـت ،انجام
شـد .آزمودنیهـای پژوهـش دو بیمـار زن مبتلا بـه کمردرد مزمـن بودند که بـه شـیوه نمونهگیری غیرتصادفـی هدفمنـد از میـان مراجعهکنندگان به
کلینیـک درد تبریـز و براسـاس تشـخیص متخصـص درد ،مصاحبـه بالینـی و ابزارهـای غربالگیـری ،وارد پژوهش شـدند .پروتکل درمان در  12جلسـه
 60دقیقـهای بـر روی  2بیمـار زن مبتلا بـه کمـردرد مزمـن اجـرا شـد .همچنین  2جلسـه خـط پایه و یک جلسـه پیگیـری  1ماهه نیز وجود داشـت.
پرسـشنامههای فاجعهآمیـزی ،تـرس از حرکـت ،ناتوانـی ناشـی از درد و نمـره دیداری درد در جلسـات خط پایـه ،پنجم ،هفتم ،نهـم ،یازدهم ،چهاردهم
و جلسـه پیگیـری ،توسـط آزمودنیهـا تکمیـل شـد .نتایج درمان از طریق روش ترسـیم دیداری بررسـی شـد.
یافتههـا :نتایـج نشـان داد کـه رفتاردرمانـی دیالکتیکـی در کاهش فاجعه آمیزی ،تـرس از حرکت ،ناتوانی ناشـی از درد و شـدت درد موثر اسـت و این
اثـرات بـه میزان زیـادی در مرحله پیگیری نیـز در بیماران باقـی میماند.
نتیجهگیری :بهکارگیری درمانهای روانشناختی در کنار درمان دارویی در درمان بیماران مبتال به دردهای مزمن عضالنی-اسکلتی موثر است.
واژههای کلیدی :رفتاردرمانی دیالکتیکی ،درد مزمن عضالنی-اسکلتی ،فاجعه آمیزی ،ترس از حرکت ،ناتوانی ناشی از درد ،شدت درد

مقدمه
درد مزمــن دردی اســت کــه دوره بهبــودی آن بیــش از زمــان
معمــول و مــورد انتظــار طــول میکشــد .بنابــر معیارهــای انجمن
بینالمللــی درد ،ایــن زمــان بــرای اهــداف پژوهشــی حداقــل 3
مــاه و بــرای اهــداف بالینــی  6مــاه تعییــن شــده اســت( .)1ایــن

نــوع درد تــا حــد زیــادی بــر عملکــرد روزانــه و حرف ـهای فــرد
مبتــا اثــر منفــی میگــذارد و عــاوه بــر درمانهــای دارویــی
و پزشــکی نیازمنــد مداخــات روانشــناختی جهــت پیشــگیری
از افــت کارکــرد و ناتوانــی جســمانی و روانــی میباشــد (.)2
تحقیقــات زیــادی بــر روی عوامــل روانی-اجتماعــی بــه عنــوان

نویسنده مسئول :مریم امینی فسخودی ،کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه تبریز
پست الترونیکamini.maryam329@gmail.com :
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مریم امینی فسخودی و همکاران

 164شــرکت کننــده مبتــا بــه درد حــاد انجــام گرفــت ،نمــرات
فاجعهآمیــزی افــراد قبــل و بعــد از شــرکت در برنامــه درمانــی بــا
هــم مقایســه شــدند و نتایــج نشــان دادنــد کاهــش فاجعهآمیــزی
موجــب کاهــش شــدت درد و بازگشــت بــه کار در ایــن افــراد
میشــود ( .)9در رابطــه بــا ماهیــت فاجعهآمیــزی بحثهــای
چالشبرانگیــزی وجــود دارد :فاجعــ ه آمیــزی میتوانــد یــک
ســازه شــناختی ،یــک راهــکار غلب ـهای متمرکــز بــر هیجــان و
یــا یــک ترکیــب شــناختی ،رفتــاری و هیجانــی باشــد( .)10تاثیــر
عوامــل هیجانــی ماننــد تــرس و اضطــراب در مزمــن شــدن درد
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

مکانیســمهای یکســانی را بهمنظــور کاهــش شــرایط نامســاعد
راهانــدازی میکننــد ،در نتیجــه بهتــر اســت رویکردهــای
درمانــی کــه بــرای درمــان افــراد بــا درد مزمــن در نظــر گرفتــه
میشــوند ،بــر روی مســائل مربــوط بــه تنظیــم هیجــان نیــز
تمرکــز کننــد .بــه منظــور پرکــردن ایــن شــکاف ،عــدهای از
محققــان توجــه خــود را بــه درمانهایــی کــه در روانشناســی
بــه درمانهــای مــوج ســوم مشــهورند ،جلــب کردهانــد ( .)11بــا
توجــه بــه ایــن یافتههــا ،رفتــار درمانــی دیالکتیکــی بهعنــوان
یکــی از مهمتریــن درمانهــای مــوج ســوم ،بــرای درمــان
بیمــاران در ایــن پژوهــش در نظــر گرفتــه شــده اســت .رفتــار
درمانــی دیالکتیکــی کــه بــرای اولیــن بــار بــرای درمــان بیمــاران
مــرزی (بــوردر الیــن) بــهکار رفــت ،یــک درمــان شــناختی-
رفتــاری اســت کــه هســته اصلــی آن ،تنظیــم هیجــان اســت و
دارای دو جــزء درمــان فــردی و آمــوزش مهارتهــای گروهــی
میباشــد ( .)13هــدف رفتــار درمانــی دیالکتیکــی پذیــرش بیمــار و
رفتارهــای او بــدون قضــاوت کــردن دربــاره آنهاســت .طبــق این
دیــدگاه هیجانهــا اصیــل و واقعــی هســتند و بــه کــرات تجربــه
میشــوند ،ولــی میتــوان واکنــش بــه آنهــا را تعدیــل و اصــاح
کــرد .تکنیکهــای رفتاردرمانــی دیالکتیکــی شــامل تکنیکهــای
بنیــادی بـهکار رفتــه در درمان شــناختی-رفتاری ماننــد مواجهه،
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متغیرهایــی کــه موجــب آســیبپذیری و قضــاوت ضعیــف
نســبت بـ ه درد میشــوند ،صــورت گرفتــه اســت .ایــن متغیرهــا
ماننــد فاجعهآمیــزی ،پیشبینیکننــده مزمــن شــدن درد و
ناتوانــی ناشــی از آن هســتند( .)3فاجعهآمیــزی تمرکــز اغراقآمیــز
منفــی روی شــدت درد ،درماندگــی روانشــناختی و پیامدهــای
منفــی ناشــی از آن میباشــد( .)4فاجعهآمیــزی بــه عنــوان یــک
متغیــر میانجــی ،نقــش مهمــی در مزمــن شــدن درد دارد(.)5،6
طبــق مــدل تــرس -اجتنــاب ،فاجعهآمیــزی پیشبینیکننــده
تــرس از حرکــت ،رفتارهــای اجتنابــی ،ناتوانــی ناشــی از درد،
افســردگی و تجربــه شــدت بیشــتر درد اســت و بــا ایجــاد یــک
چرخــه معیــوب منجــر بــه مزمــن شــدن درد میشــود( .)7طبــق
ایــن مــدل افــراد بــا درد حــاد ،بــه دو شــیوه بــه درد پاســخ
ن را
میدهنــد :اکثــر افــرادی کــه بــا درد مواجــه میشــوند آ 
تهدیــد آمیــز تلقــی نکــرده کــه بــه احتمــال بیشــتری درگیــر
فعالیتهــای روزانــه میشــوند و امــکان بهبــودی در آنهــا بــاال
م ـیرود امــا در مقابــل ،ممکــن اســت یــک چرخــه معیــوب در
افــرادی شــکل بگیــرد کــه بــا ارزیابیهــای منفــی و تفســیرهای
غلــط ،درد را تهدیــد آمیــز تلقــی کــرده و دچــار ســندرم درد
مزمــنمیشــوند .در واقــع ،افــکار فاجعــهآمیــز موجــب تــرس
از درد ،تــرس از حرکــت و تــرس از آســیب مجــدد میشــود کــه
رفتارهــای اجتنابــی و گــوش بــه زنگــی بــاال را بــه دنبــال دارد
و در طوالنــی مــدت بــه علــت عــدم بهکارگیــری اندامهــای
درگیــر (بهویــژه اندامهــای تحتانــی) ،منجــر بــه ناتوانــی در
حرکــت ،کنارهگیــری اجتماعــی ،افســردگی و در نهایــت شــدت
بیشــتر درد ،میشــود( .)8بــرای مثــال ،در پژوهشــی کــه بــر روی

بــه اثبــات رســیده اســت و تنظیــم هیجــان میتوانــد یــک عامــل
مهــم در رشــد و پایــداری مســائل مربــوط بــه درد باشــد( .)11بــر
اســاس یــک مــدل تنظیــم هیجــان رفتــاری (مــدل اوربــرو)
فاجعهآمیــزی بهعنــوان یــک متغیــر میانجــی ،میتوانــد نقــش
مهمــی در بازگشــت مجــدد درد و مزمــن شــدن آن داشــته باشــد
ایــن مــدل بــر اســاس دو فرآینــد تنظیــم هیجــان و فاجعــه
آمیــزی نشــان میدهــد افــرادی کــه بــا نگرانیهــای مربــوط
بــه درد و هیجــان منفــی ناشــی از آن دلمشــغول هســتند و
دســت بــه فاجعهآمیــزی میزننــد ،در ب ـهکار بــردن راهبردهــای
تنظیــم هیجــان ناموفــق هســتند و ایــن موجــب بازگشــت مجدد
درد ،فاجعــهآمیــزی بیشــتر ،ناتوانــی ناشــی از درد و مزمــن
شــدن آن میشــود .امــا هنگامــی کــه فرآینــد تنظیــم هیجــان
موفقیتآمیــز باشــد ،امــکان بهبــودی بــاال مــیرود و از مزمــن
شــدن درد جلوگیــری میکنــد( .)12از آنجاییکــه ،درد و هیجــان
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مطالعــه رابطــه بیــن ذهنآگاهــی بــا فاجعهآمیــزی را گــزارش
کردهانــد( .)18-20در پژوهشــی کــه بــر روی یــک بیمــار بــا ســندرم
درد مزمــن انجــام گرفــت ،کاربــرد تکنیکهــای تنظیــم هیجــان
مبتنــی بــر رفتــار درمانــی دیالکتیکــی باعــث کاهــش عالئــم
افســردگی و رفتارهــای مربــوط بــه درد (ماننــد فاجعهآمیــزی،
تــرس از حرکــت و شــدت درد) ،شــد .همچنیــن کاهــش
عالئــم پــس از  3مــاه دوره پیگیــری ،گــزارش شــد ( .)21بــا
توجــه بــه ایــن یافتههــا ،پژوهــش حاضــر بهدنبــال بررســی
اثربخشــی تکنیکهــای رفتــار درمانــی دیالکتیکــی در کاهــش
فاجعهآمیــزی ،تــرس از حرکــت ،ناتوانــی ناشــی از درد و شــدت
درد در بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن میباشــد .تــا آنجــا کــه
بررســی بــه عمــل آمــد ،تاکنــون در ایــران پژوهــش مشــابهی
انجــام نشــده اســت.
روش کار
پژوهــش حاضــر از نــوع طرحهــای آزمایشــی تــک آزمودنــی
بــا آزمودنیهــای متفــاوت و ســنجش پیوســته میباشــد و
آزمودنیهــا بــه ترتیــب در مراحــل خــطپایــه ،درمــان ،پــس

از درمــان و پیگیــری ،شــرکت میکننــد .جامعــه آمــاری
ایــن مطالعــه شــامل کلیــه بیمارانــی بودنــد کــه در ســه مــاه
آخــر ســال 92جهــت دریافــت خدمــات پزشــکی بــه کلینیــک
درد شــهر تبریــز مراجعــه کــرده بودنــد .گــروه نمونــه در ایــن
پژوهــش شــامل  2بیمــار زن مبتــا بــه درد مزمــن عضالنــی-
اســکلتی بودنــد کــه بــه روش نمونهگیــری هدفمنــد از طریــق
انجــام مصاحبــه بالینــی توســط روانشــناس بالینــی و زیــر نظــر
پزشــک متخصــص انتخــاب شــدند و پــس از احــراز شــرایط ورود
و خــروج پژوهــش وارد فرآینــد درمــان شــدند .ســپس ابزارهــای
مــورد نظــر توســط پژوهشــگر در اختیــار هــر دو بیمــار قــرار
گرفــت و زیــر نظــر او تکمیــل شــدند .پروتــکل درمــان بــهکار
رفتــه در پژوهــش حاضــر براســاس پروتــکل بــهکار رفتــه در
پژوهــش لینتــون ( )21بــرای یــک بیمــار مبتــا بــه درد مزمــن
بــود کــه زیــر نظــر اســتاد راهنمــا ترجمــه و تهیــه شــد و شــامل
 2جلســه خطپایــه 12 ،جلســه درمانــی و  1جلســه پیگیــری 1
ماهــه بــود .تکنیکهــای بـهکار رفتــه در پژوهــش حاضــر شــامل:
تحمــل پریشــانی ،ذهنآگاهــی ،اعتباربخشــی ،تنظیــم هیجــان،
زنجیــره تحلیــل رفتــار و مواجهــه میباشــد .مالکهــای ورود
بــه پژوهــش شــامل :کاندیــدای عمــل جراحــی نبــودن (در
صــورت داشــتن ســابقه جراحــی ،بیــش از  3مــاه از عمــل آنهــا
گذشــته باشــد) ،انــواع درد در ناحیــه کمــر ،پــا و ســتون فقــرات
کــه حداقــل  6مــاه طــول کشــیده باشــد ،ســن حداقــل 18
ســال و حداکثــر  40ســال ،دارا بــودن ســطح تحصیــات حداقــل
دیپلــم ،و امضــاء رضایتنامــه کتبــی توســط بیمــار .مالکهــای
خــروج شــامل :درد مزمــن بــه علــت داشــتن عفونــت ،ســرطان،
آرتریــت روماتوئیــد (اســتئو آرتریــت) ،تومــور ،شکســتگی شــدید
مهرههــا ،کمــردرد بــه علــت انحــراف ســاختاری در ســتون
فقــرات ،اســکولیوزیس ،کمــردرد بــه علــت بــارداری ،داشــتن
بیــش از دو بــار جراحــی ،ســابقه دریافــت درمــان و مدیریــت
درد ،اســتفاده از مــواد روانگــردان ،ســابقه ضربــه مغــزی یــا هــر
بیمــاری دیگــری کــه در رونــد تحقیــق اختــال ایجــاد کنــد.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
ایـن پژوهـش از نوع پژوهش تـک آزمودنی اسـت و در آن از طرح
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،6شماره  ،4تابستان 1395
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زنجیــره تحلیــل رفتــاری ،ثبــت هیجانات و بازســازی شــناختی و
همچنیــن تکنیکهایــی اســت کــه منحصــرا در رفتاردرمانــی
دیالکتیکــی بــهکار میرونــد ماننــد :اعتبــار بخشــی ،تفکــر
دیالکتیکــی و ذهنآگاهــی( .)14تکنیــک ذهنآگاهــی بــه
عنــوان مهمتریــن تکنیــک رفتاردرمانــی دیالکتیکــی شــامل
رشــد کنتــرل توجــه ،آگاهــی از احساســات ،مشــاهده و توصیــف
رخدادهــا ،افــکار ،هیجانــات و حسهــای بدنــی ،تجربــه کــردن
افــکار و احساســات بــدون قضــاوت و ارزیابــی ،تمرکــز بــر یــک
محــرک در زمــان حــال و توجــه کــردن مجــدد بــه محــرک در
هنــگام منحــرف شــدن حــواس از آن ،میباشــد ( .)15ذهنآگاهــی
بــه دلیــل داشــتن ویژگیهــای انعطافپذیــری نســبت بــه
هشــیاری ،خودتنظیمــی و درگیــر نشــدن در پردازشهــای
مفهومــی ،یــک درمــان مناســب بــرای فاجعهآمیــزی میباشــد،
زیــرا فاجعــ ه آمیــزی بــا تفســیرکردن ،قضاوتکــردن و
درگیرشــدن در پردازشهــای مفهومــی ،بهطورخــودکار بــه
یــک تنظیــم هیجــان ناموفــق منجــر میشــود ( .)16،17چندیــن

31

32

مریم امینی فسخودی و همکاران

ابزارهای اندازهگیری
پرسـشنامه فاجعهآمیز کـردن :این مقیاس دارای 13سـوال اسـت
کـه  3خـرده مقیاس نشـخوار ذهنـی ،بزرگنمایـی و درماندگی را
اندازهگیـری میکنـد و بـر اسـاس مقیـاس لیکرتی  5نمـرهای (0
تـا  )4نمرهگـذاری میشـود ( .)24ایـن آزمون بر اسـاس این فرضیه
سـاخته شـده اسـت که فاجعهآمیز کـردن درد با سـطوح مختلف
درد ،ناتوانی جسـمانی و ناتوانی روانشـناختی ،در ارتباط است (.)25
در تحقیـق سـالیوان و همکاران ( )24نشـخوار ذهنـی  %41واریانس
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

کرونبــاخ نســخه  17ســوالی 0/80 ،بهدســت آمــد ( .)28در مطالعــه
دیگــری نیــز ضریــب آلفــای کرونبــاخ نســخه  17ســوالی0/84 ،
گــزارش شــد (.)29
پرســشنامه ناتوانــی ناشــی از درد :ایــن پرســشنامه بــا هــدف
ســنجش میــزان ناتوانــی در انجــام کارهــای روزانــه بهخاطــر
وجــود درد ســاخته شــده اســت و یــک ابــزار خودگزارشــی بــا
 24ســوال اســت و نمــره باالتــر نشــانه ناتوانــی جســمی شــدیدتر
اســت ( .)30در یــک پژوهــش بــر روی نمونههــای ایرانــی ،ضریــب
آلفــای کرونبــاخ  0/88گــزارش شــد (.)29
پرســشنامه شــدت درد :ایــن مقیــاس شــامل یــک خــط
درجهبنــدی شــده اســت کــه صفــر بــه معنــی عــدم وجــود درد
و  100بــه معنــی بیشــترین درد ممکــن اســت .از فــرد خواســته
میشــود میــزان شــدت درد خــود را بــه صــورت دیــداری در
زمــان حــال ،هفتــه گذشــته و هفتــه آینــده ،بــر روی ســه محــور
جداگانــه عالمــت بزنــد .ایــن مقیــاس در پژوهشهــای متعــدد
ب ـهکار رفتــه اســت (.)31
یافتهها
ویژگیهــای جمعیتشــناختی هــر دو بیمــار در جــدول  1آورده
شــده است.
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خطپایـه چندگانـه بهـره گرفته شـده اسـت .در این طـرح پس از
گـردآوری دادههـا در خطپایـه بـرای هـر آزمودنی که در شـرایط
محیطـی تقریبـا یکسـان قـرار دارنـد ،آزمودنیهـا بـ ه ترتیـب و با
فاصلـه زمانـی معیـن وارد طـرح درمانـی شـده و مداخلـه درمانی
یکسـانی بـا فاصلههـای زمانـی متفـاوت بـرای آنها بـهکار گرفته
میشـود .منطـق زیـر بنایـی طرحهـای تـک آزمودنـی هماننـد
طرحهـای گروهـی اسـت و تاثیـر مداخلـه بـا مقایسـه شـرایط
متفاوتـی کـه بـه آزمودنـی ارایـه میگـردد ،بررسـی میشـود.
عملکـرد آزمودنـی در مرحله پیـش از مداخله یا مرحلـه خطپایه،
بـرای پیشبینـی رفتـار آزمودنـی در آینـده بـهکار برده میشـود.
بـرای بررسـی تاثیـر مداخلـه از روش ترسـیم نمودار روند شـدت
عالیـم و تعییـن اندازه اثر بـر پایه روش میانگیـن کاهش خطپایه
مربـوط بـه پژوهشهای تک آزمودنی بهره گرفته شـده اسـت (.)22
در پژوهـش حاضـر برای تجزیـه و تحلیل دادههـا و ارزیابی کارایی
از روشهـای ترسـیم دیداری یـا تحلیل نمودار گرافیکی اسـتفاده
شـد کـه براسـاس صعـود و نـزول متغیر وابسـته ،قضـاوت صورت
میگیـرد .علاوه بر تحلیل نمـوداری و ترسـیمی ،از فرمول درصد
بهبـودی برای بررسـی معنـاداری بالینـی تغییرات و عینیسـازی
میـزان بهبـود در آماجهـای درمانـی اسـتفاده شـد .طبـق ایـن
فرمـول 50 ،درصـد کاهـش عالیـم بهعنـوان موفقیـت در درمان،
نمـرات بیـن  25درصـد تـا  49درصد به عنـوان بهبـودی اندک و
نهایتـا کاهـش نمـرات تـا حد زیـر  25درصـد به عنوان شکسـت
درمانـی تلقی میشـود .برای بررسـی اثربخشـی بالینـی از فرمول
انـدازه اثـر کوهن اسـتفاده شـد که مبتنی بـر میانگیـن و انحراف
اسـتاندارد دادههاسـت .انـدازه اثر بـاالی  0/8معنادار اسـت (.)23

کل ،بزرگنمایـی  %10واریانـس کل و درماندگـی  %8واریانـس
کل را تشـکیل میدادنـد .ضریـب آلفـا بـرای خـرده مقیاسهـای
نشـخوارذهنی ،بزرگنمایـی و درماندگـی به ترتیـب  %60 ،%87و
 %79و بـرای نمـره کل مقیـاس فاجعـه سـازی درد برابـر با %87
بـود .در یـک پژوهـش بـر روی نمونههـای ایرانـی ضریـب آلفـای
کرونبـاخ برای ایـن خردهمقیاسها بهترتیـب  0/53 ،0/65و 0/81
و بـرای نمـره کل  0/84بود (.)26
پرســشنامه تــرس از حرکــت :ایــن پرس ـشنامه دارای  17مــاده
میباشــد و بــا مقیــاس لیکرتــی  4نمــرهای (0تــا  )3نمرهگــذاری
میشــود و نمــرات باالتــر در ایــن آزمــون بیانگــر تــرس آزمودنــی
از حرکــت بــه دلیــل ادراک درد اســت کــه در نهایــت میتوانــد
موجــب ناتوانــی بیشــتر بــه دلیــل عــدم تحــرک در فــرد مبتــا
شــود ( .)27در یــک مطالعــه بــر روی نمونههــای ایرانــی آلفــای

کارایی تکنیکهای مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی در کاهش ...
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جدول  :1ویژگیهای جمعیتشناختی
متغیر

بیمار
سن

29

35

وضعیت تاهل

متاهل

متاهل

میزان تحصیالت

فوق دیپلم

لیسانس

شغل

خانهدار

خانهدار

محل ادراک درد

کمر

کمر

مدت درد

 7سال

 11سال

بـا توجـه بـه نمـرات هر دو بیمار جدول  2و  3در خطوط پایه ،طول درمان و دوره پیگیری ،میتوان نتیجه گرفت که نمرات بر اسـاس تمامی
مقیاسهـا رونـدی رو بـه بهبـود داشـته و در پیگیری  5هفتهای این روند حفظ شـده اسـت .نمـرات درصد بهبودی کلی هـر دو بیمار حاکی
از معنـاداری بالینـی تغییـرات میباشـد .همچنیـن نمرات انـدازه اثر باال (یعنـی باالی  )0/8اثر بخشـی بالینی روش درمان را نشـان میدهد.
جدول  :2نمرات میانگین ،درصد بهبودی و اندازه اثر بیمار اول در مراحل خطپایه ،دوره درمان و پیگیری
درصد بهبودی

میانگین دوره

پیگیری

پیگیری

52/78

17

1/74

54/17

22

2/1

47/92

64/71

6

1/6

58/82

10/20

50

90

1/53

50

129

اندازه اثر

درصد بهبودی

میانگین دوره

کلی

درمان

44/44

23/80

36

27/60

48/50

ترس از حرکت

17

ناتوانی ناشی از درد

190

نمره دیداری درد

میانگین خط پایه

پرسشنامه
پرسشنامههای فاجعهآمیزی

جدول  :3نمرات میانگین ،درصد بهبودی و اندازه اثر بیماردوم در مراحل خط پایه ،دوره درمان و پیگیری
درصد بهبودی

میانگین دوره

پیگیری

پیگیری

48/39

16

1/60

53/49

20

1/48

51/16

55/56

8

1/60

50

11/80

60/87

90

1/96

41/30

153

اندازه اثر

درصد بهبودی

میانگین دوره

کلی

درمان

45/16

21/20

30/50

29/40

43

ترس از حرکت

18

ناتوانی ناشی از درد

237/5

نمره دیداری درد

میانگین خط پایه

پرسشنامه
پرسشنامههای فاجعهآمیزی

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،6شماره  ،4تابستان 1395

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 23:06 IRDT on Friday June 22nd 2018

بیمار اول

بیمار دوم

34

مریم امینی فسخودی و همکاران

نمودار  :1روند تغییر نمرات فاجعهآمیزی بیماران در طی مراحل خطپایه ،مداخله و پنج هفته پیگیری

40

40

35

35

30

30

25

بیمار اول

20

Series2

15

25

بیمار دوم

20

Series2

15

10

10

5

5

0
FU1

S11 S14

S9

S7

S5

B2

B1

0
FU1

S11 S14

S9

S7

S5

نمودار  :2روند تغییر نمرات ترس از حرکت بیماران در طی مراحل خطپایه ،مداخله و پنج هفته پیگیری

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

B2

B1

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 23:06 IRDT on Friday June 22nd 2018

در نمودارهــای زیــر نمــرات هــر دو بیمــار براســاس ابزارهــای
بـهکار رفتــه در مراحــل پیــش آزمــون ،حیــن جلســات درمــان و
پیگیــری بــه صــورت ترســیمی نشــان داده شــده اســت .بهطــور
کلــی ،در هــر دو بیمــار تغییــر مرحلــه از خطپایــه بــه مرحلــه
مداخلــه درمانــی بــا دوره نهفتگــی  2هفتگــی (خطــوط پایــه)،

میــزان تغییــر بــا توجــه بــه رونــد یــا شــیب نمودارهــا کاهــش
پیوســتهای را تــا آخریــن جلســه درمــان نشــان میدهــد و در
مرحلــه پیگیــری نســبت بــه مرحلــه خطپایــه ،ســطح نمــرات در
همگــی پرســشنامهها پایینتــر اســت.

کارایی تکنیکهای مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی در کاهش ...
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نمودار  :4روند تغییر نمرات شدت درد بیماران در طی مراحل خطپایه ،مداخله و پنج هفته پیگیری

بحث
هــدف کلــی پژوهــش حاضــر بررســی اثربخشــی تکنیکهــای
رفتاردرمانــی دیالکتیکــی در کاهــش مشــکالت ناشــی از درد
بیمــاران دارای دردهــای مزمــن عضالنــی -اســکلتی بــود کــه
نتایــج مطالعــه حاکــی از تاثیــر آن بــر کاهــش فاجعهآمیــزی،
تــرس از حرکــت ،ناتوانــی ناشــی از درد و شــدت درد بــود.
اگرچــه ،پژوهشــی کــه بــه طــور خــاص ایــن تاثیــر را نشــان
دهــد در ایــران یافــت نشــد ،نتایــج پژوهــش حاضــر همســو بــا
نتایــج پژوهشــی بــود کــه نشــان داد تکنیکهــای مبتنــی بــر
رفتاردرمانــی دیالکتیکــی موجــب کاهــش فاجعهآمیــزی ،تــرس

از حرکــت و پذیــرش بیشــتر درد در یــک بیمــار مبتــا بــه
درد مزمــن عضالنــی -اســکلتی میشــود ( .)21همچنیــن ایــن
نتایــج همســو بــا پژوهــش دیگــری بــود کــه در آن ذهنآگاهــی
بهعنــوان مهمتریــن تکنیــک رفتاردرمانــی دیالکتیکــی موجــب
کاهــش متغیرهــای فاجعهآمیــزی ،تــرس از حرکــت ،ناتوانــی
ناشــی از درد و شــدت درد شــد ( .)17در تبییــن یافتــه حاصــل ،به
دالیــل کاربــرد هــر یــک از تکنیکهــای ب ـهکار رفتــه در ایــن
پژوهــش میپردازیــم :آمــوزش مهارتهــای تکنیــک تحمــل
پریشــانی بــه بیمــار کمــک میکنــد بــه هنــگام تجربــه هیجــان
منفــی ماننــد درد ،بــه انجــام فعالیتهــای لــذت بخــش و مــورد
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

فیدبکهــای مثبتــی از دیگــران دریافــت میکننــد و در طوالنــی
مــدت ایــن فیدبکهــا تقویــت میشــوند ،بــه احســاس ثبــات
در تاییــد خــود میرســند و در ایــن زمــان حتــی در صــورت
مواجــه شــدن بــا رخدادهــای آزاردهنــده و احساســات دردنــاک،
قــادر بــه پذیــرش و تحمــل آن میشــوند همانطــور کــه در
مقدمــه پژوهــش بــه آن اشــاره شــد ،تکنیــک ذهنآگاهــی بــه
صــورت زندگــی آگاهانــه در هــر لحظــه بــدون دلبســتگی بــه
آن ،قضــاوت نکــردن دربــاره آن و پذیــرش احساســات و عواطــف
منفــی ،تعریــف میشــود ( .)15ذهنآگاهــی هســته اصلــی
رفتاردرمانــی دیالکتیکــی اســت کــه فرآینــد تنظیــم هیجــان
را تســهیل میکنــد .آمــوزش تکنیکهــای ذهنآگاهــی بــه
افــراد کمــک میکنــد تــا بــه جــای کنتــرل توجــه ،فقــط و
فقــط مشــاهدهگر افــکار و هیجانــات خــود باشــند .در مقایســه
بــا تکنیکهــای رفتــاری ،ذهنآگاهــی مســتلزم پذیــرش ایــن
تجربیــات بــدون تــاش بــرای تغییــر ،تعبیــر ،انــکار یــا اصــاح
آنهــا میباشــد .عملکــرد ذهنآگاهــی نیــز در بافتــی از پذیــرش
و تغییــر (دیالکتیــک) صــورت میگیــرد ( .)16ایــن اهــداف دوگانــه
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عالقــه خــود بپــردازد .ایــن مهارتهــا ماننــد توجهبرگردانــی،
خــود آرامشبخشــی بــه کمــک حــواس پنجگانــه و تصویرســازی
از مــکان امــن موجــب میشــود تــا بیمــار بــا هیجانهــای
آشفتهســاز بهتــر مقابلــه کــرده و او را نســبت بــه ایــن
هیجانهــا ،مقاومتــرمیکنــد .در توجــه برگردانــی بــا تمرکــز
بــر هیجانــات مثبــت بین هــر دو هیجــان مثبــت و منفــی تعادل
ایجــاد میگــردد کــه در همــه تکنیکهــای رفتاردرمانــی
دیالکتیکــی بــه آن تاکیــد میشــود .درواقــع ،بارزتریــن تفــاوت
رفتاردرمانــی دیالکتیکــی بــا درمانهــای شــناختی -رفتــاری
تاکیــد آن بــر تنظیــم هیجــان و بدتنظیمــی هیجانــی اســت؛
بدتنظیمــی هیجانــی شــامل همــان رفتارهــای ناکارآمــدی اســت
کــه بیمــار در طــول جلســه درمــان ممکــن اســت از خــود نشــان
دهــد( .)16آمــوزش ایــن مهــارت موجــب میشــود افــراد کنتــرل
بیشــتری روی هیجانهــای آشفتهســاز خــود داشــته باشــند.
برگههــای ثبــت هیجــان ،مواجهــه و زنجیــره تحلیــل رفتــاری
از نمونــه تکنیکهــای رفتــاری اســت کــه درمانگــر بــه کمــک
آنهــا فرآینــد تنظیــم هیجــان را بــه بیمــاران خــود آمــوزش
میدهــد کــه در ایــن پژوهــش توســط درمانگــر بــه بیمــاران
آمــوزش داده شــد .مواجــه شــدن بــا هیجانــات بــه افــراد کمــک
میکنــد تــا ظرفیــت پذیــرش احساســات را در خودشــان ایجــاد
کننــد ،از طرفــی ،انجــام عمــل متضــاد بهطــور همزمــان ،بــه
تغییــر رفتــار درمانجــو کمــک میکنــد؛ بنابرایــن امــکان
ترکیــب اهــداف دوگانــه پذیــرش و تغییــر را کــه در تمامــی
تکنیکهــای رفتاردرمانــی دیالکتیکــی دیــده میشــود ،فراهــم
میکنــد .طبــق نظــر بائــر مواجهــه طوالنــی بــا احساســات
مربــوط بــه درد مزمــن در غیــاب افــکار فاجعهآمیــز منجــر
بــه حساســیتزدایی نســبت بــه ایــن احساســات و کاهــش
همزمــان پاســخهای هیجانــی فراخوانــده شــده میشــود (.)32
در پژوهــش حاضــر ،بــه هــر دو بیمــار آمــوزش داده شــد تــا در
هنــگام تجربــه درد از انجــام رفتارهــای قبلــی ماننــد اســتراحت
مــداوم و در جــا مانــدن ،واگذارکــردن مســئولیت خــود بــه افــراد
دیگــر از جملــه همســر و بــه طورکلــی اجتنــاب از فعالیتهــای
فیزیکــی ،خــودداری کــرده و بــه انجــام برخــی فعالیتهــای
جایگزیــن بپردازنــد ماننــد ســرگرم شــدن بــا انجــام امــور

روزمــره ،رفتــن بــه خریــد ،مهمانــی و پیــادهروی و تحــرک در
حــد اوقاتــی کــه ادراک کمــی از درد دارنــد و یــا درد ندارنــد.
همچنیــن ،بـ ه منظــور شناســایی محیــط نگهدارنــده رفتارهــای
ناکارآمــد و جایگزینــی آنهــا بــا رفتارهــای کارآمــد ،از تکنیــک
زنجیــره تحلیــل رفتــاری اســتفاده شــد .ایــن تکنیــک نیــز یکــی
از تکنیکهــای رفتــاری اســت کــه بــه بیمــار کمــک میکنــد
تــا از طریــق شناســایی و حــذف تقویتکنندهــای محیطــی کــه
موجــب پایــداری رفتارهــای ناکارآمــد میشــوند ،بســامد ایــن
رفتارهــا را کــم کــرده و رفتارهــای جدیــدی را جایگزیــن کنــد.
تکنیــک اعتباربخشــی بــه بهتریــن شــکل ترکیــب همزمــان
مفاهیــم دیالکتیکــی پذیــرش و تغییــر را نشــان میدهــد.
درمانگــر بارهــا و بارهــا ایــن تکنیــک را در طــول جلســات
درمــان بــهکار میبــرد تــا بــه کمــک آن بتوانــد بیمــار را بــه
انجــام تکالیــف مربــوط بــه تغییــر رفتــار ســوق دهــد .درمانگــر
تکنیــک اعتباربخشــی را بــه کمــک تکنیــک رفتــاری تقویــت
بـهکار میبــرد ماننــد تقویــت رفتارهــای مناســبی کــه بیمــار در
طــول جلســه درمــان نشــان میدهــد ( .)16هنگامــی کــه افــراد

کارایی تکنیکهای مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی در کاهش ...

آن اشــاره گردیــد ،نیــز تبییــن میگــردد .طبــق ایــن مــدل،
افــکار فاجعهآمیــز موجــب تــرس از درد ،تــرس از حرکــت و
تــرس از آســیب مجــدد میشــود کــه رفتارهــای اجتنابــی و
گــوش بــه زنگــی بــاال را بــه دنبــال دارد و در طوالنــی مــدت بــه
علــت عــدم بهکارگیــری اندامهــای درگیــر (بهویــژه اندامهــای
تحتانــی) ،منجــر بــه ناتوانــی در حرکــت ،کنارهگیــری اجتماعی،
افســردگی و در نهایــت شــدت بیشــتر درد ،میشــود (.)7

محدودیتها و پیشنهادات
خودگزارشــی بــودن ابزارهــای پژوهــش حاضــر مهمتریــن
محدودیــت پژوهــش حاضــر اســت و تکــرار دوبــاره پژوهــش
بــا ابزارهــای عینیتــر کــه در مقابــل ســوگیریها مقاومتــر
هســتند ،توصیــه میشــود .همچنیــن ،بهتــر اســت در مطالعــات
مــوردی آتــی ایــن روش درمــان بــا ســایر درمانهــای شــناختی
 رفتــاری و درمانهــای دارویــی مقایســه شــود .بــه منظــوربررســی بهتــر حفــظ نتایــج میتــوان از دورههــای طوالنیتــر
پیگیــری نیــز اســتفاده کــرد.
تقدیر و تشکر
بــه رســم اخــاق و امانـتداری علمــی ،از همــکاری و مســاعدت
جنــاب آقــای دکتــر محمــد حســین قدرتــی مســئول کلینیــک
درد تبریــز و همچنیــن بیمــاران شــرکتکننده در ایــن پژوهــش،
تقدیــر و تشــکر میشــود.

نتیجهگیری
بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه شــدت درد تجربــه شــده در
بیمــاران دارای درد مزمــن ،رابط ـهای بــا میــزان آســیب بافتــی
نــدارد ،ایــن بیمــاران گاهــی بــا سرســختی زیــاد بــه جســتجوی
راهــی بــرای کنتــرل دردشــان ،پافشــاری میکننــد و بــا ایــن
پافشــاری بــرای رهایــی از درد ،ماهیــت کنتــرل نشــدنی درد
خــود را انــکار و در عیــن حــال اثبــات میکننــد .تناقــض
موجــود در موقعیتهایــی از ایــن قبیــل ،منجــر بــه گرایــش
بــه رویکردهایــی متعادلتــر ماننــد رویکردهــای مبتنــی بــر
پذیــرش شــده اســت کــه در آنهــا بــه بیمــار جهــت مدیریــت
جنبههــای قابــل کنتــرل و پذیــرش جنبههــای غیرقابــل
کنتــرل ،آمــوزش داده میشــود .از طرفــی ،بــا وجــود اینکــه
وقــوع همزمــان درد و هیجــان امــری مســلم اســت ،امــا کاربــرد
مداخــات متمرکــز بــر تنظیــم هیجــان در درمــان دردهــای
مزمــن ،هنــوز در مراحــل اولیــه خــود میباشــد .بنابرایــن ،از
میــان مداخــات درمانــی موفــق بــرای ایــن افــراد ،میتــوان
بــه درمانهــای مــوج ســوم (درمانهــای متمرکــز بــر تنظیــم
هیجــان) روانشناســی اشــاره کــرد.
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یعنــی پذیــرش آنچــه تغییــر نمیکنــد و تغییــر آنچــه کــه
میتــوان تغییــر داد ،موجــب انعطافپذیــری واکنشهــای
رفتــاری بیمــاران در هنــگام تجربــه درد شــده کــه طبــق دیدگاه
شــناختی -رفتــاری زیربنــای رفتــار درمانــی دیالکتیکــی توجیــه
میشــود :بــا کاهــش افــکار فاجعهآمیــز و عقایــد تــرس از
حرکــت ،رفتارهــای مربــوط بــه درد ماننــد ژســت ناتوانــی و عدم
تحــرک اندامهــا نیــز کاهــش مییابــد .در واقــع ،ایــن نتیجــه
بــر اســاس مــدل تــرس -اجتنــاب کــه در مقدمــه پژوهــش بــه
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Efficacy evaluation of Dialectical Behavioral Therapy techniques in reducing
problems of patients with Musculoskeletal Chronic Pain
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Abstract
Aim and Background: This study aimed at investigating the effectiveness of dialectical behavior therapy
techniques in reducing catastrophizing, fear of movement, pain disability, and pain intensity in musculoskeletal
chronic pain sufferers.
Methods and Materials: This study is a single subject investigation based on multiple baseline design which
is one of quasi-experimental research methods. The participants were two women suffering chronic back pain
who were selected through purposive non-random sampling method among clients of Pain Clinic of Tabriz,
based on pain specialist diagnosis, clinical interview and screening tools. The protocol was conducted in 12 and
60-minute sessions. Also two baseline sessions and one month follow up session were added. Catastrophizing,
fear of movement, pain disability and pain intensity questionnaires were filled by subjects in 5th, 7th, 9th, 11th,
14th baseline sessions and the follow up session. Treatment results were investigated through visual inspection
method.
Findings: According to our results, Dialectical Behavior Therapy was effective in reducing catastrophizing, fear
of movement, pain disability and pain intensity. Also these effects were maintained in patients to a large extent in
the follow up session.
Conclusions: Psychological as well as medical treatment can be helpful in patients with chronic musculoskeletal
pain.
Keywords: Dialectical behavior therapy, chronic musculoskeletal pain, catastrophizing, fear of movement,
pain disability, pain intensity
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