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چكيده

زمینه و هدف :افسردگی از رایجترین اختالالت همراه با دردهای مزمنی همچون کمردرد است که باعث محدودیتهایی در اثربخشی درمانهای شناختی -رفتاری در این افراد
میشود .وجود مشکالت و محدودیتهای مشابه در برنامههای شناختی -رفتاری به منظور درمان افسردگی ،باعث گرایش جدید محققان به استفاده از طرحواره درمانی
( Schema therapyیا  )STدر درمان افسردگی شده است .تحقیق حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی -رفتاری ( Cognitive-behavioral therapyیا  )CBTو ST

درکاهش افسردگی در بیماران ایرانی واجد تشخیص کمردرد مزمن صورت گرفت.
مواد و روشها :این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی بود که به صورت طرح شبه تجربی با پیشآزمون -پسآزمون و پیگیری همراه با گروه شاهد انجام شد 35 .بیمار مبتال به
کمردرد مزمن که برای درمان کمردرد خود به کلینیک فوق تخصصی درد یا درمانگاه جراحی مغز و اعصاب بیمارستانهای اختر و امام حسین (ع) شهر تهران مراجعه کرده بودند،
با روش نمونهگیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند .کلیه بیماران پرسشنامههای درد مزمن ،مؤلفه افسردگی از پرسشنامه  21سؤالی افسردگی ،اضطراب ،استرس
( Depression anxiety stress scaleیا  )DASS-21را در مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری دو ماهه تکمیل کردند .همچنین ،گروه تحت  STعالوه بر پرسشنامههای
ذکر شده ،نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره  90-Youngسؤالی ( Young schema questionnaire-Short formیا  )YSQ-SFرا نیز تکمیل نمودند .برای بررسی تأثیر دو شیوه
درمانی بر کاهش افسردگی بیماران مبتال به کمردرد مزمن ،از مدل رگرسیون با اثر تصادفی در نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
یافتهها :روشهای  )P < 0/005( CBTو  )P < 0/033( STتأثیر معنیداری بر کاهش افسردگی بیماران مبتال به کمردرد مزمن در مرحله پیگیری داشت ،اما در این مرحله بین دو
روش اختالف معنیداری از نظر کاهش بر نمرات افسردگی مشاهده نشد (.)P < 0/519
نتیجهگیري :هر دو روش  CBTو  STدر بهبود عالیم افسردگی مبتالیان به کمردرد مزمن مؤثر است و میتواند به عنوان روش درمانی مناسبی در مبتالیان به درد مزمن افسرده
مورد استفاده قرار گیرد.
واژههاي کلیدي :درد مزمن ،کمردرد مزمن ،افسردگی ،درمان شناختی -رفتاری ،طرحواره درمانی

ارجاع :یوسفزاده مهدیه ،نشاطدوست حمید طاهر ،طالبی هوشنگ .مقایسه اثربخشی درمان شناختی -رفتاري و طرحواره درمانی بر كاهش افسردگی بيماران شهر تهران
واجد تشخيص كمردرد مزمن .مجله تحقیقات علوم رفتاری 1396؛ 67-77 :)1( 15
پذیرش مقاله1395/12/3 :

دریافت مقاله1395/9/24 :

مقدمه
کمردرد مزمن از جمله رایج تجرین دردهجای مجزمن اسجت ( )1-4و ماننجد دیگجر
درد های مزمن تأثیرات مخرب فراگیری بر بسیاری از جنبههای زندگی فرد مبتال
از جمله وضعیت عاطفیاش به جای میگذارد و باعث به وجود آمجدن اخجتال ت
هیجانی همچون اضطراب و افسردگی در مبتالیان به درد مجزمن مجیشجود (.)5
جالب توجه این که از بین اختال ت هیجانی ،افسردگی از شایعتجرین اخجتال ت
همراه بجا دردهجای مزمنجی جون کمجردرد اسجت .تحقیج  Demyttenaeraو
همکاران بر روی  17کشور و نمونه  85088نفری نشان داد که اختال ت خلقجی

یعنی اختالل افسردگی اساسی و افسردهخویی با ترین شیوع را در مبتالیجان بجه
کمر درد مزمن داشته است ( .)6تحقیج  Currieو  Wangنیجز نشجانگر شجیوع
با ی افسردگی اساسی در مبتالیان به کمردرد مزمن بود (.)7
با نگاه دقی تری بر پژوهشهای انجام شده میتوان دریافت که از طرفجی،
در مبتالیان به درد مزمنی همچون کمردرد ،افسردگی بیشتری وجود داشته است
( .)6 ،7از طرف دیگر ،یکی از شکایت های اصجلی مبتالیجان بجه افسجردگی ،درد
مزمن میباشد ( .)8عدم تشجخی افسجردگی در مبتالیجان بجه درد مجزمن و یجا
درمان ناتمام آن ،مشکالت زیادی در فرایند درمان بیماران مبتال بجه درد مجزمن

 -1دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
 -2استاد ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -3دانشیار ،گروه آمار ،دانشکده علوم ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
نویسنده مسؤول :حمید طاهر نشاطدوست
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اثربخشی روشهای  CBTو  STبر افسردگی

ایجاد میکند ( .)9بیماران مبتال به درد مزمن افسرده ،در مقایسه با بیماران مبتال
به درد مزمن غیر افسرده ،احتمال بیشتری دارد که در اواسج درمجان ،از درمجان
کنارهگیری کنند ( .)10همچنین ،افسردگی احتمال پاسجخدهی بجه درمجان درد را
کاهش میدهد ( .)11وجود درد نیجز بجا درمجان و بهبجود افسجردگی تجداخی پیجدا
میکند و مانع بهبود افسردگی میشود (.)12 ،13
یکی از مداخالت روانشناختی به کار گرفته شده در مبتالیان به درد مزمن،
روش درمانی شناختی -رفتاری ( Cognitive behavior therapyیا )CBT
است .تحقیقات نشانگر اثربخشی این برنامه درمانی در کاهش عالیج افسجردگی
در مبتالیان به درد مزمن میباشد Spinhoven .و همکاران با تحقی بجر روی
بیماران مبتال به کمردرد مزمن ،متوجه شدند که میزان افسجردگی ،درد و تحمجی
بیماران بعد از رویکرد  CBTو نیز  12ماه بعد از درمجان ،بهبجود مجییابجد (.)14
محرابیان نیز با تحقی بر روی بیماران مبتال به کمردرد مجزمن متوججه شجد کجه
مداخلججه تلفیقججی  CBTو کنتججرل درد و خشج  ،باعججث کججاهش معنججیدار شججدت
افسردگی در این افراد میشود ( .)15همچنین ،وکیلی و همکجاران متوججه شجدند
که درمان گروهی  CBTباعث کاهش معنیدار نمرات افسردگی در مبتالیان بجه
کمردرد مزمن میشود ( .)16تحقیقات دیگجر نیجز نشجانگر اثربخشجی ایجن شجیوه
درمانی میباشد (.)13-22
با وجود تحقیقات در تأیید اثربخشی برنامههای  CBTدر درمان افسجردگی،
این برنامه ها نقایصی ه دارد .طب نظر  Youngو همکاران ،برخی بیماران که
تحت درمان افسردگی با استفاده از رفتار درمانی -شجناختی کالسجی بجودهانجد،
نتوانسته اند تا روند درمان را پشجت سجر گذارنجد و یجا بجه محجن پایجان درمجان،
مشکالتشان عود کرده است ( .)23همچنین ،تنها  40-50درصد از مبتالیجان بجه
افسردگی با اولین دوره درمان بهبود یافته و برخی با وجود اتمام جلسجات درمجان
به نتای ضعیفی از آن رسیدهاند .عالوه بر این ،مزمن بودن اختالل نیز اثربخشجی
این برنامه ها را محدود کرده است ( .)24-26همچنجین ،ایجن افجراد یج سجری
ویژگیهای فردی داشتند که  CBTبر آن متمرکز نیست .از جمله این که نجین
افرادی مشکالت بین فردی زیادی دارند و نمیتوانند رویکرد مشارکتی -تجربجی
درمان را بپذیرند و نقش فعالی در فرایند درمان داشته باشند ( .)24 ،27برخی ه
نمیتوانند تکنی های شناخت -درمانی را به کار بندند یا انگیجزه نجدانی بجرای
ادامه درمان ندارند .برخی دیگر ،دارای عقاید بجه شجدت دیرپجایی بودنجد کجه بجه
راحتی نمیتوانند از آن رهایی یابند ( .)28عدهای نیجز مشجکالت بسجیار مجبه و
پیچیدهای دارند که در عمی تمرکز بر مشکالت اختصاصی در فرایند درمان را بجا
مججانع مواجججه مججیکن جد ( .)27وجججود ایججن مشججکالت در فراینججد درمججان و دیگججر
محدودیتهای اثربخشی  CBTکالسی در افسردگی و نیز تأیید روزافزون این
مسأله که افسردگی اختالل مزمن و عود کنندهای میباشد ،باعث شجده اسجت تجا
متخصصان بالینی از طرحواره درمانی ( Schema therapyیجا  )STدر درمجان
افسردگی بهره گیرند ()24؛ را که  Youngبا توجه به تجربه نجین مشجکالتی
در فرایند  CBTکالسی  ST ،را ابداع کجرد .همچنجین Young ،روش  STرا
برای بیمارانی تدوین کرد کجه بجه رفتجار درمجانی -شجناختی کالسجی پاسجخی
نمیدادند ( .)29رویکجرد  STبجر عکجش شجناخت درمجانی ،در سجطوخ شجناخت،
حرکت پایین به با ) )Bottom-upرا اتخاذ میکند .به عبارت دیگر ،در فراینجد
درمان ابتدا کار را از سطح بنیادین یعنی طرحوارهها شروع مجیکنجد و بجه تجدری
طرحواره ها (باورهای مرکزی) را به شناخت طرحوارههای قابجی دسترسجی جون
افکار خودایند منفی رب میدهد (.)23

همسو با این جهتگیری جدیجد درمجانگران در بجه کجارگیری روش  STدر
درمان افسردگی Beck ،نیز معتقد است که مکانیزمهای فعجال درمجان شجناختی
مداخالتی است که طرحوارهها را هدف قرار میدهد .همچنین ،تغییر طرحجوارههجا
باعث کاهش عود افسردگی میشود ( Young .)30و همکاران نیز معتقد هستند
که روش  STروش مؤثری در درمان افسردگی است ( .)23بجا توججه بجه وججود
شواهد ،تحقیقاتی در تأیید ارتباط بین طرحجوارههجای ناسجازگار و افسجردگی و بجا
توجه به نظر  )29( Youngو  )30( Beckدر تأییجد اثربخشجی رویکجرد  STدر
مبتالیان به افسردگی مزمن ،به تجازگی برخجی محققجان بجه بررسجی اثربخشجی
رویکرد  STدرمان افسردگی پرداخته اند ( .)31-34در تحقیقی نتیجهگیجری شجد
که رویکرد  STی از طریج هجدف قجرار دادن عوامجی خطرآفجرین زیربنجایی در
افسردگی مزمن ،رویکرد جدیجد و امیدبخشجی در درمجان افسجردگی اسجت (.)35
 Malogiannisو همکججججاران بججججا اسججججتفاده از روش مطالعججججه مججججوردی،
 12بیمار مبتال به افسردگی مزمن را تحت  60جلسجه رویکجرد  STقجرار دادنجد.
نتای نشان داد که در  60درصد بیماران افسجردگی کجاهش یافتجه بجود و اثجرات
درمان تا  6ماه پیگیری پا بر جا بود ( .)36همچنین Renner ،و همکاران بجا بجه
کارگیری رویکرد  65( STجلسه) بر  25بیمار مبتال به افسردگی مزمن بجا روش
مطالعه موردی ،متوجه شدند که رویکرد  STتأثیر معنی داری بر عالی افسردگی
این افراد داشته است ( .)37عالوه بر این ،زرهپوش با به کارگیری رویکرد  STبر
روی  14بیمار مبتال به افسردگی مزمن متوجه شد که این شجیوه باعجث کجاهش
معنیدار افسردگی مزمن در این افراد شده است ( .)38با وجود شواهد تحقیقجاتی،
تشخی طرحجواره هجای ناسجازگار نقجش مهمجی در شجناخت افسجردگی ،تجداوم
افسردگی ،عود افسردگی و نیز درمان آن دارد ،اما ایجن تحقیقجات انجدو بجوده و
حمایت ندانی از آنها صورت نگرفته است (.)32
جالب توجه این که تحقیقات اخیر بر مبتالیان به درد مزمن ،نشجانگر وججود
ارتباط بین طرحواره های ناسازگار و درد مزمن می باشجد ( .)6 ،39-42همچنجین،
 Youngو همکاران این ارتباط را تأیید کرده و بیان داشتهاند که در بیمارانی که
طرحوارههای ناسازگار در آنها شکی گرفته است ،درد مزمن ،سجردرد ،مشجکالت
معدهای -رودهای ،خستگی و عالی روانتنی شایع است (.)23
با توجه به این که افسردگی شیوع با یی در مبتالیان بجه دردهجای مزمنجی
همچون کمردرد مزمن داشته اسجت و مشجکالت فراوانجی در فراینجد  CBTدرد
مزمن به وجود آورده است .همچنین ،با توجه به این که تحقیقجات اخیجر نشجانگر
وجود ارتباط بین طرحواره های ناسجازگار و درد مجزمن بجوده اسجت و  Youngو
همکاران این ارتباط را تأیید کردهاند ( .)23عالوه بر این ،با توجه بجه وججود نظجر
 )29( Youngو  )30( Beckدر تأیید اثربخشی روش  STدر درمان افسجردگی،
شاید رویکرد  STروش مؤثری در درمان افسردگی مبتالیان بجه درد مجزمن بجه
ویژه آن دسته از بیماران افسردهای باشد که از  CBTدرد مزمن پاسخی دریافت
نکردهاند .از اینرو ،تحقی حاضر به دنبال بررسی این امر بود کجه آیجا روش ST
نیز مانند روش  ،CBTمیزان افسردگی مبتالیان بجه کمجردرد مجزمن را کجاهش
میدهد؟ همچنین ،با توجه به نقای و محدودیتهای رویکرد  CBTدر درمجان
افسردگی و با توجه با این که عمده تمرکز این درمان بر افکار خوداینجد منفجی و
اصالخ آن میباشد و تمرکز اصلی روش  STبر تعدیی باورهای بنیادین ناسازگار
افراد است ،به دنبال بررسی این امجر بجودی کجه آیجا روش  STمجؤثرتر از روش
 CBTدر مبتالیان به کمردرد مزمن افسرده است؟ همچنین ،این مسأله بررسجی
شد که آیا روش  STکم بیشتری به حی و فصی مسایی و مشکالت مبتالیان
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مهدیه یوسفزاده و همکاران

به درد مزمن میکند که ه زمان از عالی افسردگی رن میبرند؟ در نهایت ،آیجا
میتوان روش  STرا برای مبتالیان به کمردرد مجزمن افسجردهای کجه از شجیوه
 CBTدرد مزمن پاسخی دریافت نکردهاند ،با موفقیت به کار برد؟

مواد و روشها
تحقی حاضر از نوع کارآزمایی بالینی بود که به صجورت طجرخ شجبه تجربجی بجا
پیشآزمون -پشآزمون و پیگیری همراه با گروه شاهد انجام شجد .نمونجه مجورد
بررسی از بین بیماران مبتال به کمردرد مزمن مراجعجه کننجده بجه کلینیج فجو
تخصصی درد یا درمانگاه جراحی مغجز و اعصجاب بیمارسجتانهجای اختجر و امجام
حسین (ع) شهر تهران و بر اساس نمونهگیری مبتنی بره دف انتخاب شدند.
در مرحله اول با بررسی بیماران ،تعداد  365نفر مالوهجای اولیجه ورود بجه
تحقی (وجود کمردرد در  6ماه گذشته ،سن ،سطح تحصیالت ،محی سکونت) را
داشتند .در مرحله دوم ،در گفتگویی کوتاه از آنها درخواسجت شجد تجا در تحقیج
شرکت کنند .از بین آنها  278نفر به دلیی شرای شخصجی ،تجرجیح دادنجد کجه
فق تحت درمان پزشکی باشند .در مرحله سوم ،بر افرادی که آمادگی حضجور در
تحقیجج را پیججدا کردنججد ،مصججاحبه بججالینی سججاختار یافتججه بججرای اخججتال ت
[()Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
 Structured clinical interview for DSMیجا  SCID-Iو ])SCID-II
به منظور بررسی ابتال یا عدم ابتالی آنها به اختال ت روانی محور  Iو  IIو نیز
بررسی دیگر مالوهای پذیرش تحقی اجرا شد .بر این اسجاس 37 ،نفجر دیگجر
مالو های شمول تحقی را نداشتند .سپش ،بر اساس ججدول تصجادفی از پجیش
طراحی شده ،بقیه افراد به گروههای آزمایش و یا شاهد تقسی شدند .از این بین،
تعداد  15نفر بعد از جلسه مصاحبه یا جلسه اول و دوم درمان به د یجی مختلجف
شخصی نمیتوانستند با جلسات همکاری کنند .در نهایت 35 ،نفجر بجاقی ماندنجد
( 15نفر گروه  10 ،CBTنفر گروه شاهد و 10نفر گروه  )STکه این افراد نمونجه
نهایی تحقی را تشکیی دادند .در مرحله هارم ،پجیشآزمجون روی آزمجودنیهجا
انجام گرفت (اجرای پرسجشنامجههجای درد مجزمن ،اججرای مؤلفجه افسجردگی از
پرسجججججشنامجججججه  21سجججججؤالی افسجججججردگی ،اضجججججطراب ،اسجججججترس
( Depression anxiety stress scaleیا  )DASS-21در همجه گجروههجا و
نیججججز نسججججخه کوتججججاه پرسججججشنامججججه طرحججججواره  90-Youngسججججؤالی
( Young schema questionnaire-Short formیجا  )YSQ-SFبجرای

گروه تحت روش  STو بعد متغیر مستقی به مدت  6هفتجه بجر روی گجروههجای
آزمایش اعمال شد .به این ترتیب که دو گروه آزمایش تحت مداخلههای  STبجا
بسته درمانی  Youngو همکاران ( )23یا  CBTبا بسته درمجانی  Nicholasو
همکاران ( )44به شکی انفرادی و طی  6جلسه درمان قرار گرفتند و گروه شجاهد
در انتظار درمان باقی ماندند .در مرحله پجنج  ،هجر سجه گجروه مجورد سجنجش و
ارزیابی مجدد قرار گرفت (پشآزمون با اجرای پرسشنامههای مرحله پیشآزمون
به استثنای گروه  STکه عالوه بر پرسشنامههای این مرحلجه بجه پرسجشنامجه
طرحواره  90-Youngسؤالی نیز پاسخ دادند).
در نهایت ،پیگیری دو ماه بعد از درمان صورت گرفت .به این ترتیب که سه
گروه با استفاده از پرسشنامههای مرحله پیشآزمجون تحجت ارزیجابی و سجنجش
مجدد قرار گرفتند .همچنین ،برای گروه شاهد بعد از دستیابی به مرحله پیگیجری
درمان صورت گرفت .مالوهای ورود آزمودنیهجا در مطالعجه عبجارت از داشجتن
سن  18تا  60سال ،داشجتن مجدرو تحصجیلی دیجپل و بجا تر ،اعجالم رضجایت
آزمودنیها جهت شرکت در تحقی و تکمیی پرسش نامههای تحقیج  ،ابجتال بجه
کمردرد مزمن (از شروع کمردرد  6ماه گذشته باشجد و درد هجر روز یجا بجه طجور
تقریبی هر روز ادامه داشته باشد) ،عدم ابتال بجه اخجتال ت شجدید روانشجناختی
مانند روانپریشی یا دمانش ،عدم ابتال به اختال ت محور� (مانند اخجتاللهجای
خلقی به جز افسردگی و اختالل اضطراب فراگیر) ،عدم ابتال به اختال ت محجور
�� ،عدم استفاده از هر نوع درمانی (غیر از دارو درمانی و درمجانهجای پزشجکی)،
عدم ابتال به سوء مصرف مواد مخدر یا الکی ،عدم مصرف داروهای روانپزشجکی
و روانگردان ،عدم مواجهه با بحرانهای شدید و ناگهانی زندگی مانند سجو ،،از
دست دادن شغی ،طال و ...بود.
مالوهای خروج آزمودنیها عبارت بود از افرادی که کاندید عمجی جراحجی
بودند و نیز افرادی که در طول پژوهش مشخ شد که شرای منطب با اهداف
پژوهش را ندارند (بیش از دو جلسه غیبت از جلسات درمان ،ناق تکمیی کردن
پرسش نامههای تحقی  ،تشدید دردها و عدم امکان حضور در جلسجات درمجان و
عدم حضور به موقع در جلسه پیگیجری تحقیج ) .بجرای اعضجای گجروه آزمجایش
جلسات درمان به صورت  1/5-2ساعت به صجورت یج جلسجه (بجه همجراه ده
دقیقه استراحت) در هفته برگزار شد .همچنین ،به منظور رعایت اصجول اخالقجی
پژوهش ،گروه شاهد بعد از پیگیری تحت درمان قرار گرفت و بر حفج محرمانجه
بودن اطالعات شخصی بیماران تأکید شد .محتوای جلسات درمان در ججداول 1
و  2ارایه شده است.

جدول  .1محتواي جلسات روش )Cognitive-behavioral therapy( CBT
جلسات
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه هارم
جلسه پنج
جلسه شش

محتواي جلسات درمان CBT
آشنایی با ساختار و محتوای جلسات درمان ،آشنایی با دیدگاه زیستی -روانی -اجتماعی درد و آموزش روش آرمیدگی عضالنی برای  16گروه ماهیچهای
مرور تمرینات هفته گذشته ،آموزش روش آرمیدگی عضالنی برای  8گروه ماهیچهای ،آموزش ارتباط بین افکار ،هیجانها و احساسات بدنی ناشی از کمردرد ،آشنایی با
نظریه کنترل دروازهای درد و انواع خطاهای شناختی
مرور تمرینات هفته گذشته ،آموزش روش آرمیدگی عضالنی برای  4گروه ماهیچهای ،آشنایی با تکنی ارزیابی شواهد تأیید کننده و رد کننده افکار ناسازگار به منظور
بازسازی شناختی و آموزش نحوه تنظی اهداف شخصی درمان
مرور تمرینات هفته گذشته و نیز تمرین فکر ،آموزش تکنی تصویرسازی ذهنی ،آموزش مهارت حی مسأله ،آشنایی با تأثیرات ورزش بر تجربه درد
مرور تمرینات هفته گذشته و نیز تمرین فکر ،آشنایی با رخه درد -فعالیت -استراحت و تکنی فعالیت زمانمند
مرور تمرینات هفته گذشته و تمرین فکر ،آشنایی با فرم بهداشت خواب ،آشنایی با پیامدهای اجتماعی کمردرد به منظور بهبود کیفیت تعامالت اجتماعی ،آشنایی با
مفهوم عود و ارایه راهکردهایی جهت پیشگیری از عود کمردرد و اجرای پشآزمون (تکمیی پرسشنامههای مرحله پیشآزمون)
CBT: Cognitive-behavioral therapy
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اثربخشی روشهای  CBTو  STبر افسردگی

جدول  .2محتواي جلسات )Schema therapy( ST
جلسات
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم

جلسه هارم
جلسه پنج

جلسه شش

محتواي جلسات ST
آشنایی با ساختار جلسات درمان ،آشنایی با مفهوم طرحواره ناسازگار ،ویژگیهای طرحوارههای ناسازگار ،ابعاد خل و خوی ،انواع سب های مقابلهای ،اجرای تکنی
تصویرسازی ذهنی مکان امن ،پر کردن پرسشنامه طرحواره  Youngدر جلسه درمان توس مراجع ،ارایه پرسشنامه فرزندپروری به عنوان تکلیف خانگی
رفع اشکا ت جلسه قبی ،آشنایی با انواع طرحوارههای ناسازگار ،بحث درباره نتای پرسشنامه طرحواره  Youngبه منظور درو شناختی طرحوارههای ناسازگار توس
مراجع ،اجرای تکنی تصویرسازی ذهنی به منظور سنجش طرحوارههای ناسازگار
رفع اشکا ت جلسه قبی ،بحث درباره نتای پرسشنامه فرزندپروری  Youngبه منظور تشخی ریشههای تحولی طرحوارههای ناسازگار ،اجرای تکنی تصویرسازی
ذهنی به منظور درو هیجانی طرحوارهها و ریشههای تحولی آنها توس مراجع و نیز ارتباط دادن طرحوارهها به مشکالت فعلی خود ،جمعبندی مشکی مراجع و
مفهومسازی آن طب رویکرد طرحواره محور
رفع اشکا ت جلسه قبی ،به کارگیری تکنی های شناختی زیر :آزمون اعتبار طرحواره با بررسی شواهد تأیید کننده و رد کننده طرحواره ،ارایه تعریف جدید از شواهد تأیید
کننده طرحوارهها ،ارزیابی مزایا و معایب سب مقابلهای ،اجرای تکنی صندلی خالی ،تهیه و تدوین کارت آموزشی
بررسی تمرینات تکنی های شناختی ،به کارگیری تکنی های تجربی زیر :اجرای تکنی گفتگوی خیالی ،آشنایی با تکنی نوشتن نامه به والدین ،الگوشکنی رفتاری با
استفاده از تکنی های تهیه فهرست رفتارهای خاص به عنوان موضوع تغییر ،اولویتبندی رفتارها ،افزایش انگیزه برای تغییر ،تمرین رفتارهای سال از طری تصویرسازی
ذهنی و ایفای نقش ،ارایه تکلیف و بازخورد
بررسی تمرینات مربوط به تکنی های تجربی و نیز الگوشکنی رفتاری ،اجرای پشآزمون با استفاده از پرسشنامههای مرحله پیشآزمون و نیز پرسشنامه طرحواره
 Youngفرم کوتاه  90سؤالی
ST: Schema therapy

در پژوهش حاضر ،ابزار اصلی کجه در مراحجی پجیشآزمجون ،پجشآزمجون و
پیگیری به کار برده شد ،پرسشنامجههجای معتبجری بجود کجه تحقیقجات زیجادی
ویژگیهای روانسنجی آنها را تأیید کرده و در ادامه به تفصیی آمده است.
پرسججشنامججه طبقججهبنججدی مججدرج درد مججزمن :ایججن پرسججشنامججه حاصججی
پژوهشهای  Von Korffو همکاران است ( .)45 ،46در واقع ،آنها به طراحی
و ارزیابی طبقهبندی مدرج درد در ی نمونه  1016نفری مراجعه کننده بجه یج
مرکز بهداشتی پرداختند .نتای تحقی آنان در تأیید طبقهبندی مدرج درد مجزمن
در سه محور زمان (تداوم) ،شدت و تأثیر (ناتوانی ،اختالل در رفتار بیمجاری) بجود
( Von Korff .)45و همکاران ،نیز به منظجور ارزیجابی توانمنجدی طبقجهبنجدی
شدت درد مبتالیان به درد مزمن ،مقادیر شدت درد ،ناتوانی درد ،طول مجدت درد
و شروع درد بیماران مبتال به کمردرد مزمن ( 1213نفجر) ،سجر درد ( 779نفجر) و
اخججتالل درد مفصججی ف ج ( 397( )Temporomondibularنفججر) را در ی ج
تحقی طولی بررسی کردند .بر اساس مقیاس  ،Guttmanمقجادیر شجدت درد و
شدت ناتوانی ،مقیاس درجهبندی شده معتبری را فراه میکرد .همچنین ،نتجای
نشان داد که مقیاس مدرج درد مزمن در خج پایجه از سجطح معنجیداری آمجاری
با یی برخوردار میباشد و سطح معنیداری آن در مرحله خ پایه و نیز پیگیجری
ی ساله ،از نظر طول مدت بیکاری ،محدودیت در عملکرد ،افسجردگی ،ارزیجابی
منفی از وضعیت سالمت خویش ،مصرف زیاد داروهای ضد درد و مراجعات مکرر
به دکتر افزایش داشته است و در نهایت ،مقیجاس درد مجزمن پجیشبینجی کننجده
وجود درد در طی  2هفته گذشجته در خج پایجه و نمجره درد مجزمن ،محجدودیت
عملکججرد در نتیجججه درد در پیگیججری  3سججاله مججیباشججد ( .)46بججه طججور کلججی،
 Von Korffو همکاران بر اساس تحقیج خجود بجه ایجن نتیججه رسجیدند کجه
طبقهبندی مدرج درد مزمن ارزیابیهای دقی  ،معتبر و پایجایی از شجدت اخجتالل
درد بیماران فراه میکند ( .)45 ،46پژوهش دانیالی نیز بجر نمونجههجای ایرانجی
مبتال به درد مزمن نیز نشانگر مناسب بودن پایایی پرسشنامه طبقهبندی مجدرج
درد مزمن با اسجتفاده از ضجریب  Cronbach′s alphaبجود .همچنجین ،نتجای
تحقی وی در تأیید اعتبار همگرا و واگرای پرسشنامه طبقهبندی درد مجزمن بجا
محاسججبه همبسججتگی گشججتاوری  Pearsonبججین نمججرات ایججن پرسججشنامججه بججا

مقیاس های شجدت درد در هفتجه گذشجته ،فاجعجهآمیجزی درد ،نجاتوانی جسجمی،
افسردگی ،اضطراب ،خودکارامدی درد و ترس از حرکت بود .در کی ،نتای بیانگر
اعتبار و پایایی قابی قبول ایجن پرسجشنامجه بجود و نشجان داد کجه پرسجشنامجه
طبقهبندی درد مزمن نسبت به تفاوتهای موجود در گروههای بجالینی مبجتال بجه
درد مزمن و گروههای غیر بالینی از حساسیت زم برخوردار است (.)47
پرسشنامه  :DASS-21این پرسشنامه نسخه کوتاه از فرم  42عبارتی ایجن
پرسشنامه است که به منظور ارزیابی عالی افسردگی ،اضطراب و استرس طراحجی
شده و ویژگیهای روانسنجی آن در ند مطالعه تأیید شده است .از جملجه تحقیج
 Henryو  Crawfordکه با تحقی بر ی جمعیت غیر بالینی متوججه شجدند کجه
ضرایب همسانی درونی (ضجریب  )Cronbach′s alphaکجی مقیجاس و نیجز سجه
خرده مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس پرسشنامه بجه ترتیجب برابجر بجا ،0/93
 0/82 ،0/88و  0/90است .همچنین ،نتای تحلیجی عامجی تأییجدی نیجز وججود سجه
عامی افسجردگی ،اضجطراب و اسجترس را اثبجات کجرد ( .)48همچنجین ،در تحقیج
اصغری مقدم و همکاران بر روی بیماران درمانگاههای شهر تهران ،تحلیجی عجاملی
ساختار سه عاملی این مقیاس با دادههجا بجرازش مطلجوبی داشجت و اعتبجار مالکجی
ه زمان مقیاسهای پرسشنامه  DASS-21با محاسبه همبستگی نمجرات آن بجا
نمجججرههجججای مقیجججاسهجججای  )BDI( Beck Depression Inventoryو
 )MPI( Multidimensional Pain Inventoryتأیید شجد .همچنجین ،روایجی
همگرا و روایی مجالو ایجن پرسجشنامجه قابجی قبجول بجود .پایجایی مقیجاسهجای
 DASS-21از طری محاسبه ضرایب همسجانی درونجی ضجریب Cronbach′s
 alphaتأیید گردید و در کی نتای تحقی آنها نشان داد کجه ایجن پرسجشنامجه از
شرای زم برای به کارگیری در پژوهشهای روانشناختی و موقعیتهجای بجالینی
برخوردار است (.)49
پرسججشنامججه  :YSQ-SFایججن پرسججشنامججه دارای  90مججاده اس جت و 18
طرحواره غیر انطباقی اولیه را ارزیابی میکند .هر مجاده بجه کمج شجش گزینجه
درجهبندی میشود و نمره با در ی خردهمقیاس معین ،احتمجال بیشجتر وججود
ی طرحواره غیر انطباقی را برای فرد نشان مجیدهجد Waller .و همکجاران بجا
بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه طرحواره در ی گروه از مبتالیان بجه
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مهدیه یوسفزاده و همکاران

جوع در مقایسه با افراد عادی ،نشان دادند که هر دو فرم بلند و کوتاه پرسشنامه
از میزان ثبات درونی ،پایایی موازی و اعتبجار افتراقجی مشجابهی برخجوردار اسجت.
همچنین ،اعتبار مقیاس  YSQ-SFبجه وسجیله ضجریب Cronbach′s alpha
برای کی آزمون  0/96و برای تمجام خجرده مقیجاسهجا بجا تر از  0/80محاسجبه
گردید ( .)50تحقی  Saariahoو همکاران نیز بر روی یج گجروه از مبتالیجان
به درد مزمن ( 271نفر) و گروه شجاهد ( 331نفجر) بجا اسجتفاده از تحلیجی عامجی
تأییدی نشجان داد کجه پرسجشنامجه  Youngاز ثبجات درونجی خجوب و بجا یی
برخوردار است (.)51
همچنین ،تحقیقی بر یج نمونجه  263نفجری بجا موضجوع تحلیجی عجاملی
پرسشنامه  YSQ-SFدر افراد سال و بجا انججام تحلیجی عامجی نشجان داد کجه
 14عامی قابی تحلیی پرسشنامه  Youngاز همسانی درونی متوس تجا خجوبی
برخوردار است .این نتای نیز همسان با نتای مطالعجات قبلجی و در تأییجد اعتبجار
میان فرهنگی پرسش نامه  YSQ-SFبوده اسجت ( .)52در پجژوهش صجدوقی و
همکاران که بر روی دانشججویان پسجر دوره کارشناسجی بجه روش نمونجهگیجری
طبقهای تصادفی از میان دانشگاههای جامع در شهر تهران انجام شجد 370 ،نفجر
بر پایه نسبت دانشجویان دانشگاه و دانشکده انتخاب شدند .نتای نشجان داد کجه
پرسش نامه پرسش نامه  YSQ-SFاز روایی بین فرهنگی خوبی برخجوردار اسجت
( .)53همچنین ،نتای نشانگر روایی سازه مقیاس  YSQ-SFو نیز نشانگر ثبجات
ساختاری آن در فرهنگها و وضعیتهای غیر بالینی بود .اعتبار ایجن مقیجاس بجه
وسیله ضریب  Cronbach′s alphaنیز برای همه خجردهمقیجاسهجا در دامنجه
 62-90به دست آمد ( .)53همچنین ،نتای تحقی آهی و همکجاران ( 387نفجر)
نشان داد که پرسش نامه  YSQ-SFاز پایایی بازآزمایی با و نیز اعتبار سجازه و
روایی خوبی برخوردار است و مجیتوانجد در ارزیجابی ایجن کجه گونجه مجداخالت
درمانی نشانگان خجاص را از طریج هجدف قجرار دادن طرحجوارههجای شجناختی
زیربنایی تحت تأثیر قرار دهد ،سودمند باشد (.)54
به منظور تحلیی داده هجا از آمجار توصجیفی و بجرای بررسجی تجأثیر دو شجیوه
درمانی بر کاهش افسردگی بیماران مبتال به کمردرد مزمن ،از مدل رگرسیون بجا
اثجر تصجادفی ( )Mixed effect regression modelدر نجرمافجزار SPSS
نسججخه )version 22, IBM Corporation, Armonk, NY( 22
استفاده گردید.

یافتهها
به منظور بررسی تأثیر دو شیوه  CBTو  STبر درمان افسردگی بیمجاران مبجتال
به کمردرد مزمن 35 ،نفر مورد مطالعه قرار گرفتند .این افجراد شجامی  26زن و 9
مرد بود که در رده سنی  44/00 â 10/28قرار داشتند.
میانگین و انحراف معیار نمرات افسجردگی هجر یج از سجه گجروه را در دو
مرحله پیش از مطالعه ،پش از پایان دوره درمان و ی مرحله پیگیری که دو ماه
پش از پایان دوره درمان صورت گرفت ،در جدول  3آمده است.
در مرحله پیشآزمون میانگین گروهها با ه تفاوت داشجت .دلیجی نجاهمگن
بودن سه گروه پیش از شروع مطالعه این بود که ی یا دو جلسه پجش از شجروع
درمان ،برخی از آزمودنیها به د یی مختلف شخصی از ادامه همکجاری انصجراف
دادند .به همین دلیی ،محق تصمی گرفت که اولین افراد داوطلب جدیجد را وارد
مطالعه کند.

جدول  .3ميانگين و انحراف معيار نمرات افسردگی افراد به تفکيک گروه
و زمان اندازهگيري
پيشآزمون
گروه
درمان CBT
طرحواره درمانی
شاهد

پسآزمون

پيگيري

ميانگين ±

ميانگين ±

ميانگين ±

انحراف معيار

انحراف معيار

انحراف معيار

15/40 â 9/40
9/70 â 8/30
5/80 â 3/43

7/67 â 7/58
9/20 â 7/80
5/70 â 3/77

3/93 â 2/84
4/80 â 3/91
6/90 â 4/04

CBT: Cognitive-behavioral therapy

همان طور که در جدول  3مشاهده میشود ،میجانگین نمجرات افسجردگی در
گروه  CBTپش از پایان دوره درمان کاهش یافت .ایجن رونجد بهبجودی در دوره
پیگیری نیز مشاهده شد .در گروه  STبا وجود این که تفاوت قابی تجوجهی بجین
میانگین نمرات افسردگی افراد در پایان دوره درمان و پیش از شروع درمان وجود
نداشت ،اما کجاهش قابجی تجوجهی در میجزان افسجردگی افجراد در دوره پیگیجری
مشاهده شد.
از آنجا که نمرات افسردگی در گجروه  CBTبجا تر از بقیجه گجروههجا در مرحلجه
پیشآزمون بود ،در فرایند تحلیی دادههجا نمجرات افسجردگی آنهجا نسجبت بجه نمجرات
پیشآزمون تعدیی گردید .تعدیی نمرات افراد با وارد کردن نمرات پیشآزمون به عنجوان
یکی از متغیرهای پیشبینی کننده افسردگی در مدل رگرسیون صورت گرفت.
برای بررسی اثر شیوههای درمانی بر هر ی از متغیرهجای مجورد بحجث ،از
مدلهای رگرسیون استفاده گردید .در فرایند تحلیجی دادههجا مشجخ شجد کجه
برخجججججی مفروضجججججههجججججای مجججججدل خطجججججی بجججججا انجججججدازه مکجججججرر
( Repeated Measures General Linear Modelیجججججا
 )Repeated measures GLMبرقرار نبود .بنابراین ،مدل رگرسیون مناسجب
با استفاده از شاخ اطجالع آکاییج ( Akaike information criterionیجا
 )AICاز بین مدل های رگرسیون خطی ندگانه (رگرسیون با اثرات ثابت) ،مدل
رگرسیون خطی با مدل با عرض از مبدأ تصادفی (برای در نظر گرفتن وابسجتگی
بین نمونه ها در دو مرحله پشآزمجون و پیگیجری) و مجدل رگرسجیون بجا فجرض
ناهمسانی واریانش انتخاب گردید .در پژوهش حاضر میتوان دو عامی گروههای
درمانی و نمرات پیشآزمون را علت ناهمسانی واریانش در دادهها در نظر گرفجت.
ناهمسانی واریانش در گروههای مختلجف مجیتوانجد بجه دلیجی عملکجرد متفجاوت
گروههای درمانی در ارایه درمان قطعی یا غیر قطعی باشد .از طجرف دیگجر ،ایجن
امکان نیز وجود دارد که برای افراد با نمرات پیشآزمون بزر،تجر یجا کو ج تجر
نتای درمان متفاوت باشد .منظور از غیر قطعی بودن نتیجه درمان این است کجه
نتای به دست آمده در افراد متنوع و پراکنده باشد؛ به طوری که بجرای یج نفجر
اثر درمان بسیار زیاد و برای دیگری بسیار ک باشد.
جدول  4مقدار شاخ  AICرا برای هر یج از مجدلهجای رگرسجیون بجا
اثرات ثابت ،مدل رگرسیون با عرض از مبدأ تصادفی ،مدل رگرسجیون بجا فجرض
ناهمسانی واریانش در سه گروه درمانی و مدل رگرسجیون بجا فجرض ناهمسجانی
واریانش حاصی از نمرات پیشآزمون نشان میدهد .بجا توججه بجه ججدول ،مجدل
رگرسیون با فرض ناهمسانی واریانش (تحت تأثیر نمرات پیشآزمجون) کمتجرین
مقدار  AICرا دارد .بنابراین ،از این مدل رگرسیون برای بررسی تأثیر سجه شجیوه
درمانی بر میزان افسردگی بیماران مبتال به کمردرد مزمن استفاده شد.
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جدول  .4مقدار  )Akaike information criterion( AICبراي انتخاب مدل
رگرسيون مناسب جهت بررسی تأثير شيوههاي درمانی بر نمرات افسردگی
مدل رگرسیون با اثرات ثابت
مدل رگرسیون با عرض از مبدا تصادفی
مدل رگرسیون با فرض ناهمسانی
واریانش در سه گروه
مدل رگرسیون با فرض ناهمسانی
واریانش نسبت به مقدار پیشآزمون

)-2Log (Likelihood
390/537
387/472
380/118

408/537
407/472
410/118

384/491

404/491

AIC

AIC: Akaike information criterion

در جدول  5تأثیر هر ی از عوامی زمان ،گروه و اثر متقابی زمان و گروه بر
نمرات افسردگی آورده شده است .باتوجه به این جدول ،اثر اصلی گجروه درمجانی
معنیدار نبود ،اما اثر زمان و اثر متقابی زمان و گروه در سطح  0/05معنیدار بود.
جدول  .5آناليز واریانس براي آزمون معنیداري تأثير هر یک از عوامل بر
متغير افسردگی
منبع
تغييرات
پیشآزمون
زمان
گروه
گروه × زمان

درجه آزادي

درجه آزادي

صورت
1
1
2
2

مخرج
25/738
47/183
67/298
47/218

F

مقدار P

9/607
4/969
2/758
3/686

0/005
0/031
0/071
0/033

به منظور بررسی نحوه تأثیر گروههای درمانی بجر میجزان افسجردگی افجراد،
جدول برآورد پارامترها استخراج گردید (جدول  .)6به دلیجی ایجن کجه اثجر اصجلی
گروه معنیدار نبود و تفسیر ضرایب اثر متقابی گروه و زمان در غیجاب اثجر اصجلی
گروه سادهتر شود ،اثر اصلی گروه از مدل رگرسیون حذف گردید.
با توجه به جدول  ،6میانگین تعدیی شده نمرات افسردگی در هجر دو گجروه
 CBTو طرحواره درمانی در مرحله پیگیری به طجور معنجیداری کجاهش یافجت.
اکنون که هر دو روش درمانی تجأثیر معنجیداری در کجاهش افسجردگی بیمجاران
داشت ،این سؤال پیش می آید که آیا کارایی دو روش درمانی در کجاهش میجزان
افسردگی یکسان است؟
جججدول  7فججرض یکسججان بججودن کججارایی دو روش درمججانی را در مراحججی
پش آزمون و پیگیری نمایش میدهد .این آزمونها به آسانی با تغییر دادن گجروه
مرجع در مدل رگرسیون قابی محاسبه بجود .بجه ایجن منظجور ،یکجی از دو گجروه

 CBTیا  STبه عنوان گروه مرجع انتخاب شد و جدول برآورد پارامترهجا مججدد
استخراج شد (در جدول  6گروه شاهد به عنوان گروه مرجع انتخاب شده بود).
با توجه به جدول  ،7تأثیر روشهای طرحواره درمجانی و  CBTبجر کجاهش
افسردگی بیماران مبتال به کمجردرد مجزمن در پایجان دوره درمجان یکسجان نبجود
()P < 0/055؛ در حالی که هر دو روش درمانی تأثیر یکسانی بر کاهش نمجرات
افسردگی تعدیی یافته تا مرحله پیگیری داشت (.)P < 0/519

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی از انجام پژوهش حاضجر ،مقایسجه اثربخشجی روشهجای  CBTو
طرحواره درمانی بر کاهش افسردگی بیماران ایرانی واججد تشجخی کمجردرد
مزمن بود .نتای نشان داد که روش  CBTباعث کاهش معنجیدار افسجردگی
بیماران مبتال به کمردرد مجزمن شجد .ایجن نتیججه بجا نتجای تحقیقجات قبلجی
( )13 ،15-21همسو بود .با وجود این که تحقیقات انجام شده از جمله تحقی
حاضر اثربخشی برنامههای  CBTدرد مزمن را تأییجد کجرد ،امجا برنامجههجای
درمانی مذکور نقایصی ه داشت .میزان عود در طول ی ماه تا پن سال بعد
از این درمان ها حدود  30-70درصد بود ( .)55همچنین ،پاسخدهی بیماران به
این درمان ها بسیار متفاوت می باشد ( .)56عالوه بر ایجن ،وججود افسجردگی در
مبتالیان به درد مزمن این وضعیت را پیچیده تر مجی سجازد .مبتالیجان بجه درد
مزمن افسرده ،با احتمال بیشتری درمجان را نیمجه تمجام رهجا کجرده انجد (.)10
همچنین ،افسردگی پاسخدهی به درمان را به طور قابجی مالحظجه ای کجاهش
می دهد ( .)11طب تحقیقات انجام شده ،احتمال وجود افسردگی در مبتالیجان
به درد مزمن بیشتر از حد تشخی پزشکان می باشد .ایجن امجر خطجر نادیجده
گرفتن عالی افسردگی و تجویز مسکن هجا را از سجوی متخصصجان افجزایش
می دهد ( .)9 ،57وجود نین مشکالتی ،محققانی مانند  Lintoneو همکاران
( Wade ،)58و همکاران ( )59را به این نتیجه رسجانده اسجت کجه مجداخالت
روان شناختی درد مزمن باید به گونهای تجدوین شجود کجه افسجردگی را هجدف
قرار دهد.
وجود محدودیت های مشجابه در درمجانهجای  CBTکالسجی  ،بجهتجازگی
محققان را بر آن داشت تا به بررسی اثربخشی طرحجواره درمجانی در آن دسجته از
مبتالیان به افسردگی بپردازند که از شیوه  CBTپاسخی دریافجت نکجردهانجد .در
تأیید این جهتگیری جدید تحقیقاتی Beck ،در اولجین کارهجای خجود بجا ارایجه
نظریه طرحواره محور از اختال ت هیجانی ،تأکید ویژهای بر اهمیت طرحجوارههجا
در افسردگی داشت .طب نظر او ،افسردگی به علت فعجال شجدن طرحجوارههجای
ناکارامد به وجود میآید (.)60

جدول  .6برآورد پارامتر اثرات ثابت مدل رگرسيون متغير افسردگی
منبع تغييرات
گروه × زمان

پیشآزمون
زمان (پیگیری)
( CBTپشآزمون)
( CBTپیگیری)
طرحواره درمانی (پشآزمون)
طرحواره درمانی (پیگیری)

برآورد
0/261
1/200
-1/136
-4/537
-2/139
-3/460

خطاي استاندارد
0/084
1/472
1/575
1/576
1/585
1/585

درجه آزادي
25/738
46/892
67/616
67/463
63/309
63/309

t

مقدار P

3/100
0/815
-0/721
-2/878
-1/350
-2/182

0/005
0/419
0/473
0/005
0/182
0/033

CBT: Cognitive-behavioral therapy
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جدول  .7آزمون فرض یکسان بودن كارایی دو روش درمانی در مرحله پسآزمون و پيگيري
اختالف نمرات تعدیی شده گروه  CBTو طرحواره درمانی در مرحله پشآزمون
اختالف نمرات تعدیی شده گروه  CBTو طرحواره درمانی در مرحله پیگیری

برآورد
-3/289
-1/090

خطاي استاندارد
1/681
1/680

درجه آزادي
61/639
61/678

t

مقدار P

-1/955
-0/649

0/055
0/519

CBT: Cognitive-behavioral therapy

در افسردگی طرحوارهها بر حول مثلث شناختی منفی متمرکز است و زمجانی
که این طرحوارهها فعال شود ،سوگیریهایی در جسجتجو و تفسجیر اطالعجات بجه
وجود می آورد که در سطح روبنایی به شکی افکار خوداینجد منفجی بجروز مجیکنجد
( .)61بنابراین ،در فرایند درمان ،درمانگر ابتدا باید بر افکجار خوداینجد منفجی متمرکجز
شود و از طری آن به طرحوارههای زیربناییتر دست یابد تجا بتوانجد آنهجا را هجدف
درمانی خود قرار دهد ( Young .)62و همکاران نیز با توججه بجه محجدودیتهجای
درمان  CBTکالسی در برخی از بیماران ،بیان داشتند کجه  STروش مجؤثری در
درمان افسردگی است (.)23
نتای بررسی حاضر نشان داد که روش  ،STباعث کاهش معنجیدار نمجرات
افسردگی در بیماران مبتال به کمردرد مزمن شد .این یافتجه بجا نتجای تحقیقجات
جدید در این رابطه ( )35-38همسو میباشد .همچنین ،با تحقیقات انججام شجده
درباره ارتباط بین طرحجوارههجای ناسجازگار و درد مجزمن ( )6 ،39-43هماهنجگ
است .کاهش نمرات افسردگی در گروه طرحواره درمانی در مرحله پیگیری اتفجا
میافتد؛ را که طرحوارهها در عمی ترین سجطوخ شجناختی قجرار دارد و متعجادل
شدن آنها نسبت به افکار خودایند منفی به زمجان طجو نیتجری احتیجاج دارد .از
آن جا که به دلیی محدودیتهای به وجود آمده در تحقی حاضر ،تعجداد جلسجات
طرحواره درمانی  6جلسه بود؛ بنابراین ،بدیهی است که متعادل شدن طرحوارههجا
به زمان بیشتر ی احتیاج داشته باشد .باید دقت داشت ،با وجود این که تحقیقجاتی
درباره اثربخشی روش  STبر درمان افسجردگی صجورت گرفتجه اسجت ،امجا ایجن
تحقیقات اندو میباشد و حمایت ندانی از آنها صورت نگرفته اسجت .بجدیهی
است که با توجه به شجیوع بجا ی افسجردگی در مبتالیجان بجه دردهجای مزمنجی
همچون کمردرد مزمن ،این خأل در مبتالیان به دردهای مجزمن افسجرده بیشجتر
احساس می شود .بنابراین ،تحقیقات بیشتری نیاز است تا میجزان اثربخشجی ایجن
شیوه را شفافتر کند.
در نهایت ،هر دو روش درمانی تأثیر یکسانی بر کاهش نمرات افسردگی در
مرحله پیگیری داشت .این یافته با نتای تحقیقات انجام شده در این حیطجه (،63
 )24همخوانی دارد Carter .و همکاران متوجه شجدند کجه طرحجواره درمجانی از
اثربخشی مانندی با درمان  CBTدر مبتالیان بجه افسجردگی برخجوردار اسجت و
می تواند جایگزین کارامدی به جای این درمان در مبتالیان بجه افسجردگی باشجد
( Porter .)24و همکاران نیز با تحقی بر روی  69بیمجار مبجتال بجه افسجردگی
عمده و  58فرد سال دریافتند کجه عملکجرد عصجبی روانشجناختی مبتالیجان بجه
افسردگی عمده بعد از طی ی دوره ی ساله درمجان  CBTو نیجز  STبهبجود

یافته است ( .)63با توجه به نتای تحقی حاضر و تحقیقات مشابه ،بجین ایجن دو
روش از نظر تأثیر بر نمرات افسردگی تفجاوت معنجیداری وججود نجدارد ،بجر ایجن
اساس میتوان استنباط کرد که هر دو روش  CBTو طرحواره درمانی مجیتوانجد
به عنوان روشهای درمانی مؤثر جهت کاهش عالی افسردگی در مبتالیجان بجه
درد مزمن به کار گرفته شود .همان طور که بحث شجد ،بجا توججه بجه تحقیقجات
اندو در این حیطه ،قبی از تعمی این نتای  ،انجام تحقیقجات بیشجتر و بجا حجج
نمونه با تر در مبتالیان به درد مزمن افسرده ضروری به نظر میرسد .همچنین،
انجام تحقیقات مقایسهای می تواند یکی از راهکارهای مفید برای مشخ شدن
مداخالت اثربخشتر در این رابطه باشد (.)64
از مه ترین محدودیتهای تحقی حاضر ،عجدم سجکونت تعجداد زیجادی از
مراجعه کنندگان به کلینی های درد و نیز درمانگجاه جراحجی مغجز و اعصجاب در
شهر تهران ،نداشتن مدرو تحصیلی دیپل در بسیاری از مبتالیجان بجه کمجردرد
مزمن ،عدم موافقت ریاست کلینی درد جهت دعوت از متخص بجالینی دیگجر
برای اجرای یکی از روشهجای درمجانی توسج ایشجان و نیجز مخالفجت ریاسجت
کلینی درد جهت دعوت از همکار پژوهشجگر بجرای اججرای پرسجشنامجههجای
تحقی توس ایشان بود.

سپاسگزاری
مطالعه حاضر برگرفته از نتای پایاننامجه دانشججویی مقطجع دکتجری تخصصجی
روان شناسی عمومی مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان) بود.
بدین وسیله از استادان راهنما دکتر حمید طجاهر نشجاط دوسجت ،دکتجر هوشجنگ
طالبی و استاد مشاور دکتر محمدعلی اصغری مقدم که با ارایه نظجرات ارزشجمند
خود موجب انجام دقی تر تحقی حاضر شدند ،تشکر و قدردانی به عمی میآیجد.
همچنین ،از دکتر محمدرضا شعیری که با راهنماییهجای ارزنجده خجود در انججام
بهتر پژوهش حاضر همکاری نمودند ،سپاسگزاری می شود .از دکتجر هاشجمیان و
دیگر همکاران کلینی فو تخصصی درد بیمارستان اختر و همچنجین ،ریاسجت
بیمارستان و دکتر طجاهری ،دکتجر مجؤمنزاده و سجایر همکجاران کلینیج فجو
تخصصی درد بیمارستان امام حسین (ع) و دکتر ازهری ،دکتجر صجفدری و دکتجر
محمدی و سایر همکاران درمانگاه جراحی مغز و اعصاب بیمارستان امام حسجین
(ع) و مدیریت درمانگاه قدردانی میگردد .در پایان ،از کلیه بیمارانی که با شرکت
در جلسات درمان در انجام طرخ همکاری نمودند ،سپاسگزاری میشود.
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A Comparison of the Effectiveness of Cognitive-Behavior Therapy and Schema
Therapy on the Reduction of Depression among Patients with Chronic Low Back
Pain in Tehran, Iran
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Abstract
Aim and Background: Depression is one of the most common comorbidities of chronic pains such as chronic back
pain and is the cause of limitations in the efficacy of cognitive-behavioral therapies (CBTs) in individuals with
chronic pain. The existence of similar limitations and problems in cognitive-behavioral programs for the treatment of
depression has caused a growing trend in the use of schema therapy by researchers in this regard. The aim of the
present study was to compare the effectiveness of CBT and schema therapy on the reduction of depression in Iranian
patients with chronic low back pain.
Methods and Materials: The present clinical trial was conducted with a quasi-experimental design, pretest-posttest,
fallow-up, and control group. In this study, 35 patients with chronic low back pain who were referred to pain specific
clinics or neurosurgery clinics of Akhtar Hospital and Imam Hussein Hospital (AS) in Tehran, Iran, were selected
through purposive sampling method. All patients completed the Chronic Pain Questionnaire, and Depression Subscale
of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21) in the pretest, posttest, and 2 months follow-up stages. Moreover,
the schema therapy group completed the 90-Item Short Form of Young Schema Questionnaire (YSQ-SF) in addition to
the mentioned questionnaires. Mixed effect regression model was used in SPSS software to investigate the efficacy of
the two therapy methods on the reduction of depression in patients with chronic back pain.
Findings: Results showed that CBT (P < 0.005) and schema therapy (P < 0.033) had significant impacts on
depression in patients with chronic low back pain in the 2 months follow-up stage. However, there was no significant
difference between the two groups in terms of depression reduction in this stage (P < 0.519).
Conclusions: Both CBT and schema therapy are effective in improving symptoms of depression in patients with
chronic low back pain and can be used as appropriate treatment methods in patients with chronic pain and depression.
Keywords: Chronic pain, Chronic back pain, Depression, Cognitive behavior therapy, Schema therapy
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