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اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر انعطافپذیری روانشناختی و نشخوار فکری بیماران
با درد غیر قلبی قفسه سینه
فاطمه حیدری ،1پرویز عسگری * ،علیرضا حیدری ،9رضا پاشا  ،بهنام مکوندی
تاریخ دریافت1931/1/ 2 :

تاریخ پذیرش1931/2/ 2 :

خالصه
مقدمه :درد قفسه سینه از جمله شکایتهای رایج افراد در مراجعه به مراکز درمانی است که پس از بررسی مشخص

مخیگخردد

اغلب این دردها منشأ غیر قلبی دارند .درمان شناختی-رفتاری یک روش رواندرمانی مبتنی بر دو دیخدگا رفتخاری و شخناختی
است که در این روش تأکید روی اصالح رفتار و تغییر آن است .لذا هدف پخووه

اارخر بررسخی اخربصشخی درمخان شخناختی-

رفتاری بر انعطافپذیری روانشناختی و نشصوار فکری بیماران با درد غیر قلبی قفسه سینه بود.
مواد و روشها :این پووه

از نوع کار آزمایی آموزشی تصادفی با پی آزمون ،پسآزمون و پیگیری با گرو کنترل بخود .نمونخه

پووه  04بیمار بودند که به شکل هدفمند از بیماران مراجعهکنند به بیمارستان مرکخز قلخب تاخران در سخال  5931انتصخا
گردیدند و به طور تصادفی در دو گرو آزمای
نشصوار فکری پاسخ دادند .گرو آزمای

و کنترل قرار گرفتند .آزمودنیها به دو پرسشنامه انعطافپخذیری روانشخناختی و

تحت  8جلسه  34دقیقهای درمان به شکل هفتگی قرار گرفتند و جات گخرو کنتخرل

به شکل هفتگی ویزیت رایگان انجام گردید .داد ها با آزمونهای  tمستقل ،آنالیز واریانس دو طرفه با انخداز گیخریهخای مکخرر و
آزمون تعقیبی بونفرونی بررسی شدند.
یافتهها :میانگین نمرات مقیاس نشصوار فکری کاه
افزای

و انعطافپذیری روانشناختی در گرو آزمای

بخر خخالف گخرو کنتخرل

یافت ( .)p<4/445این برتری در پیگیری دو ما بعد نیز افظ شد بود (.)p<4/445

نتیجهگیری :آموزش درمان شناختی-رفتاری بر انعطافپذیری روانشناختی و نشصوار فکری جات بیمخاران بخا درد غیخر قلبخی
قفسه سینه که دچار ناتوانیهای جسمی شد اند ،مؤخر است و نتایج درمان نیز پایدار میباشد.
واژههای کلیدی :درمان شناختی-رفتاری ،انعطافپذیری روانشناختی ،نشصوار فکری ،درد غیر قلبی قفسه سینه

 -1دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی ،پردیس علوم و تحقیقات خوزستان ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 دانشیار ،گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران( .نویسنده مسئول)پست الکترونیکی ،D.askary@iauahvaz.ac.ir :تلفن 2111 :
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 -9دانشیار ،گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 -استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.

فاطمه حیدری و همکاران

درمان شناختی -رفتاری ،انعطافپذیری و نشخوارفکری

شکلی از شناختهای ارافی است که در افراد مبختال بخه ایخن

مقدمه
درد غیر قلبی قفسه سینه ( )non cardiac chest painاز

اختالل دید میشود و شامل اشختغال ذهنخی دائمخی بخا یخک

رایجترین شکایتها در جمعیخت عمخومی اسخت [ .]5بیمخاران

اندیشه یا موروع و تفکر مداوم دربار آن است [ .]52فرد مدام

مبتال به درد غیر قلبی قفسه سینه ممکن است ااساس فشخار

افکار منفعالنه دارد که جنبه تکراری دارند ،و مانع ال مسئله

یا سوزش در ناایه قفسه سینه را گزارش کنند که بخه ناایخه

سازگارانه شد و به افزای

عاطفه منفی مخیانجامخد [ .]59بخه

پشت ،گردن و شانهها کشید شد که شبیه درد قلبی بخود و

اعتقاد  Mastenانعطافپذیری نیز به معنخی در معخرض خطخر

باشد .درد غیر قلبی

قرار گرفتن و پیامدهای باتر از اد مخورد انترخار نشخان دادن،

قفسه سینه بسیار فراگیر است و میتواند شامل موارد اسکلتی

افظ سازگاری مثبت علخی رغخم وجخود تجخار اسخترسآور و

عضالنی ،ریوی ،عفونی ،اختالالت گوارشخی و یخا روانشخناختی

بابودی خو بعد از آسیب یا تروما مخیباشخد [ .]50بنخابراین،

باشخخد [ .]2امخخا طبخخ مطالعخخه سیسخختماتیک  Schroederو

به نرر میرسد درگیر شدن در فرآینخدهای پردازشخی خودکخار

همکاران و پووه های انجام شد دیگر ،بخرای اخدود  %66از

مانند نشصوار فکری به جای فرآیندهای مبتنی بر آگاهی ذهنی

بیماران با درد قفسه سینه ،هیچ تبیین قلبی جات درد یافخت

که شناختی هستند ،همرا با توجه بدون انعطاف باعث میشود

نشد است .در واقع ،این بیماران نوعی از درد غیر قلبی قفسه

افراد بی

به درد فکر کرد و در مخورد آن دسخت بخه

سینه را تجربه میکنند که میتواند به عوامخل روانشخناختی و

نشصوار فکری زد و در نتیجه شدت خطر ناشی از آن را بیشتر

فیزیولوژیکی متنوعی مرتبط باشد ،در االی که اغلب مدارک و

برآورد نمایند و این چرخه معیو بارها تکرار مخیگخردد [.]51

شواهدی دال بر بیماری جسمانی یافت نمیشخود و در عخوض،

درد نیز همرا با نشصوار فکخری معطخوف بخه آن ،مخانع انجخام

همیشه یک اس رعیفی از عالئم و نشانههای نگخرانکننخد و

فعالیتهای روزانه و ادامه زندگی به نحو مطلو میگخردد []6

درد وجود دارد [ .]9 -1در بیماریهای با درد مزمن بخه علخت

که علل روانی میتوانند در برخی موارد عامل ایجخاد و تشخدید

طول مدت و شدت بیماری ابعاد جسخمی ،روانخی ،اجتمخاعی و

دردها از جمله دردهای قفسه سینه با منشأ غیر قلبخی باشخند.

اقتصادی زندگی بیماران دستخوش تغییرات فراوانی میشوند.

اما این علل در لیست تشصی های افتراقی کمتر مخورد توجخه

به عبارتی دیگر ،میزان ناتوانی و محدودیتهای جسمی ،روانخی

قرار میگیرند و در صورت تشصی

نیاز به درمخانی مناسخب و

و اجتماعی ناشی از بیماریهخا مخیتوانخد بخر روی انترخارات و

اخرگذار دارند تا مجدداً بیمار بتواند به زندگی باینه و باکیفیخت

توقعات هخر فخرد از سخالمتیاش تخأخیر گخذارد [ .]6در ایطخه

ادامه دهد [ .]7لذا اگر پس از بررسیهای پزشکی کافی دلیلخی

برای چنین بیمارانی معموالً عوامل روانی کمتر مخورد

نشد باتر است به مسخائل روان

از درد قلبی قفسه سینه ،غیرقابل تشصی

تشصی

از پی

برای درد قفسه سینه مشص

توجه قرار میگیرند ،لذا این عوامخل واجخد اهمیخت زیخادی در

شناختی پرداخته شود تا در صورت امکان جات درمان چنخین

و سخسس پیگیخری و درمخان هسختند [ .]7-0جاخت

بیمارانی اقدامات الزم مبذول گردد .بنابراین ،هدف این مطالعه

درمان این بیماران از چند دهه گذشخته تحقیقخات بخالینی بخر

بررسخخی تخخأخیر درمخخان شخخناختی-رفتخخاری بخخر انعطخخافپخخذیری

روی بررسی اخربصشی بسخته هخای مداخلخه و تخأخیر مخداخالت

روان شناختی و نشصوار فکری بیماران با درد غیر قلبخی قفسخه

متمرکز شد است .یکی از این روشهخای درمخانی مداخلخهای،

سینه بود.

تشصی

روش درمان شناختی-رفتاری است [ ]8که پووه های انجخام

مواد و روشها

شد تأخیر آن را بر دردهای مزمن نشان میدهنخد [-1 ،3-54
 .]0در دیدگا شناختی-رفتاری ،درمان فرآیندی پویخا و نخوعی

روش تحقی از نوع کارآزمایی آموزشی بخا کخد خبتخی 166

یادگیری است؛ یعنی رفتار نامطلو انسان و مشخکالت روانخی

در کمیته اخالق و تحقیقات بیمارستان مرکز قلب تاران و زیر

وی نشأت گرفته از یادگیریهای غلط میباشد که در این روش

نرر دانشگا تاران بخود .جامعخه شخامل کلیخه بیمخاران سخاکن

تأکید روی اصالح رفتار و تغییر آن است [ .]55نشصوار فکخری

تاران مراجعهکنند به این بیمارستان در سال  5931در طخی
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فاطمه حیدری و همکاران

درمان شناختی -رفتاری ،انعطافپذیری و نشخوارفکری

سه ما بود که به شکل سرپایی تحخت بررسخی و درمخان قخرار
میگرفتند و در بص

قرعهکشی در دو گرو آزمای

مراقبت ویو بستری نمیشخدند ،نمونخه

و کنترل قرار گرفتند (هر گخرو

 24نفر) .بیماران شرکتکنند در پووه

مخورد بررسخیهخای

گردیخد کخه منشخأ درد آنخان

نیز از بین افراد واجد شرایط به صورت هدفمند انتصا گردید.

تشصیصی قرار گرفته و مشص

این افراد ااساس فشار یا سخوزش در ناایخه قفسخه سخینه را

قلبی و یا بیماریهای جسمی نبخود اسخت .کلیخه آزمایشخات،

گزارش میکردند که به ناایه پشت ،گردن و شانههخا کشخید

تسخخت ورزش و آنویخخوگرافی ایخخن افخخراد نرمخخال بخخود و پخخس از

میشد ،آنهخا هخیچگونخه داروی قلبخی مصخرف نمخیکردنخد و

معاینخخات پزشخخکی توسخخط پزشخخک مشخخص

تاکنون به دلیل مشکالت قلبی بستری نشد بودند.

بیماریهای جسخمی مخرتبط بخا ایجخاد درد قفسخه سخینه نیخز

مالک های ورود به مطالعخه عبخارت بودنخد از :داشختن درد

شخخد کخخه دچخخار

نبودند.

مزمن به شکل روزانه و همیشگی در قفسه سینه برای اخداقل

آزمودنیهخا بخه صخورت داوطلبانخه و بخر اسخاس مالارخات

چاار ما گذشته ،نداشتن بیماری قلبی–عروقخی ،عخدم وجخود

اخالقی ،مبنخی بخر افخظ اطالعخات فخردی و رعایخت شخئونات

بیماریهای مرتبط با ایجاد درد قفسه سینه مانند بیماریهخای

انسانی و رازداری در خصوص اطالعات و یافتخههخای ااصخل از

ریوی یا رربه خوردن ،عدم استفاد از هر نوع درمخان در طخی

پووه  ،و اطمینان خاطر مبنی بخر ایخن کخه در صخورت عخدم

دور مداخله؛ تمایل به شرکت در مطالعه.
شرایط خروج از مطالعه :تشصی

تمایل قادر به ترک طرح پووهشی هستند ،در پووه
کردند .افخراد گخرو آزمخای

همبخودی بخا اخختالالت

شخرکت

تحخت  8جلسخه آمخوزش درمخان

روانی با اسختفاد از مصخاابه ،اسختفاد از روشهخای درمخانی

شناختی-رفتاری به صورت هفتگی و هر جلسه  34دقیقه قخرار

دیگر در طول مطالعه مانند درمان مبتنی بر پذیرش و تعاد ،یا

گرفتند .در هر جلسه درمانی  7نفر شرکت داشختند و آمخوزش

روانکاوی و درمانهای پزشکی ،غیبت در جلسخات اتخی یخک

توسط روانشناس انجام میشد .انعطافپذیری روانشخناختی و

نوبت.

نشصوار فکری این افراد در ابتدا (پی آزمخون) ،پخس از پایخان

در راستای تحلیلهخای اسختنباطی و آزمخون فررخیههخای

جلسات (پسآزمون) و مجدداً دو مخا بعخد در پیگیخری بعخدی

تحقی  ،از آزمونهخای آمخاری تخی دو گخرو مسختقل ،تحلیخل

( )Follow upارزیخخابی گردیخخد .از گخخرو کنتخخرل نیخخز تمخخامی

واریانس با انداز گیری مکرر و آزمون تعقیبی به روش بونفرونی

آزمون ها اخذ شد ولی تحت هیچ روش درمانی قرار نگرفتند .با

استفاد شد .عالو بر این ،دو ما بعد نیز پیگیخری از نمونخههخا

تمامی افراد شرکتکنند جات اضور به موقع تمخاس تلفنخی

انجام شد .بخرای تجزیخه و تحلیخل آمخاری از نخرمافخزار SPSS

برقرار میشد .نحخو اجخرای جلسخات کخه توسخط  Alipourو

نسصه  29استفاد گردید .سطح معنیداری در آزمونهخا 4/41

همکاران ( )5971ارائه شد است به شرح زیر میباشد [:]58
جلسه اول :هدف از این جلسخه آشخنایی افخراد بخا یکخدیگر

در نرر گرفته شد.

همچنین شناختن ساختار ،قخوانین و پویخاییهخای موجخود در

آزمودنیهخا :از بیمخاران در دسخترس لیسختی تایخه شخد و

گرو است.

سسس تعداد  64بیمار ساکن شار تاران که در سال  5931در

جلسه دوم :تالش برای اتحخاد بخین اعضخای گخرو  ،افکخار،

طی سه ما به بیمارسختان قلخب تاخران مراجعخه کردنخد و بخر

ااساسات و رفتار

اساس پروند درمانی بیماری قلبی نداشتند انتصخا گردیدنخد.
بخخا توجخخه بخخه مخخالکهخخای ورود و عخخدم مصخخرف داروهخخای

جلسه سوم :مروری بر محتوای جلسخه قبلخی بخا مشخارکت

روانپزشکی ،پس از مصاابه تعداد  00نفر به صورت هدفمنخد

فعال همه اعضاء ،تجزیه و تحلیل رخدادهای فعالکنند  ،باورها

انتصا شدند که  0نفر به دلیل عدم تمایل ،از مطالعخه خخارج

و واکخخن هخخای عخخاطفی از دیخخدگا درمخخانجوی خان ،شناسخخایی

گردیدند .بنابراین ،نمونه مورد مطالعه بخرای ایخن پخووه 04 ،

باورهای بنیادین ناکارآمد و دسختهبنخدی آنهخا بخا اسختفاد از

بیمار بودند (اجم نمونه با توجه بخه پخووه هخای پیشخین از

ماارت تحلیل رفتار .ABC

جمله [ ]54 ،56-57انتصا گردید)؛ که بخه طخور تصخادفی بخا
سالمت جامعه
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علمی تنفس مؤخر و آرام

فاطمه حیدری و همکاران

خودآزما شامل  22سؤال تدوین کردند که چاار سبک متفاوت

عضالنی ،تکلیف منزل

جلسه پنجم :مروری بخر محتخوی جلسخه قبلخی ،بحخث در

به خل منفی را مورد ارزیابی قرار میداد .پرسخ نامخه

واکن

زمینه ماارت ال مسئله ،مراال آن و تأخیرات آن بر رفتارهای

سبکهای پاسخ از دو مقیاس پاسخهای نشخصواری و مقیخاس

مرتبط با سالمت روان ،ارائه تکالیف منزل

پاسخهای منحرفکنند اواس تشکیل شخد اسخت .مقیخاس

جلسه ششم :مروری بر محتوای جلسات قبلی با مشخارکت

پاسخهای نشخصواری  22عبخارت دارد کخه از پاسخخدهنخدگان

فعال اعضا ،بحث در زمینخه تحلیخل عینخی ،تحلیخل منطقخی و

خواسته میشخود هخر کخدام را در مقیاسخی از ( 5هرگخز) تخا 0

تحلیخل سخودمندی در رابطخه بخا رفتارهخای ناسخازگارانه ،ارائخخه

(اغلب اوقات) درجه بندی کنند .اداقل نمر اکتسخابی در ایخن

تکالیف منزل

پرسشنامه  22و اداکثر آن  88میباشخد .کسخب نمخر بخاالتر

جلسه هفتم :مروری بر محتوای جلسه قبلخی بخا مشخارکت

نشاندهند وجود نشصوار فکری بیشتر در افراد است .بر پایخه

فعال همه اعضخاء و بررسخی تکخالیف خخانگی ،بحخث در زمینخه

شواهد تجربی ،مقیاس پاسخهای نشصواری پایایی درونی باالیی

ماارتهای اجتماعی از جمله ابخراز وجخود ،ماخارتهخای بخین

دارد .پایایی درونی در نمونه خارجی از  4/88تا  4/32گخزارش

فردی و خود کنترلی .تکلیف منزل

شد است .پووه های مصتلف نشان میدهند همبسختگی بخاز

جلسه هشتم :مروری بر محتخوای جلسخه قبلخی و بررسخی

آزمایی برای پاسخهخای نشخصواری 4/67 ،اسخت [ .]25پایخایی

اسناد در رفتار به خصوص

انجام شد در نمونه ایرانی  4/34بخه دسخت

تکالیف خانگی ،بحث در زمینه نق
نق

درونی در پووه

آمد است .اعتبار پی بینی مقیاس پاسخهخای نشخصواری ،در

آن در رفتارهای ناسازگار ،ادامه تمرینات قبلی.

قرار گرفته است .نتخایج

ابزار :پرس نامه انعطافپذیری و پذیرش:

تعداد زیادی از مطالعات مورد آزمای

))Acceptance and Action Questionnaire-II

پووه های زیادی نشان مخیدهنخد کخه مقیخاس پاسخخهخای

ایخخن پرسخ نامخخه  54سخخؤالی بنخخا بخخر پرسخ نامخخه اصخخلی

نشصواری میتواند شدت افسردگی را در دور های پیگیخری در

( )AAQ-Iساخته شد و ساز ای را می سخنجد کخه بخه تنخوع،

نمونههای بالینی و غیخر بخالینی بخا کنتخرل متغیرهخایی ماننخد،

پخخذیرش ،اجتنخخا تجربخخی و انعطخخافپخخذیری روانشخخناختی

سطح اولیه افسردگی و یا عوامخل اسخترسزا ،پخی بینخی کنخد

برمیگردد .نمرات بخاالتر نشخاندهنخد انعطخافپخذیری روانخی

[.]22

بیشتر است .مشصصات اصلی روان سنجی نسخصه اصخلی بخدین
شرح است :نتایج  2856شرکتکنند در طول  6پووه

نشان

یافتهها

داد که این ابزار پایایی ،روایی و اعتبار ساز ای ررخایتبصشخی

جدول  5اطالعات جمعیت شناختی مربوط بخه گخرو هخای

دارد .در پووه هخای خخارجی میخانگین رخریب آلفخا  4/80و

آزمای

پایایی بازآزمایی در فاصله  9و  52ما به ترتیخب  4/85و 4/73
به دست آمد [ .]53این پرس

شرکت داشتند ،که در دو گرو آزمای

نامه بر اساس مقخدار توافخ در

میانگین سن شرکتکنندگان در گرو آزمای

(هرگز) تا ( 7همیشه) ،اداقل نمر اکتسابی در این پرسشنامه

 00/7با انحراف

معیار  7/61و در گرو کنترل میانگین سخن  02/31و انحخراف

 54و اداکثر آن  74میباشد .کسب نمرات باالتر نشاندهنخد

معیار  7/06بود.

انعطافپذیری روانی بیشختر اسخت .پایخایی ایخن پرسشخنامه در

ابتدا پی فرض نرمال بودن متغیرهخای مخورد مطالعخه بخا

ایرانی  4/75و همسانی درونی آن  4/86گزارش شخد

استفاد از آزمون شاپیرو-ویلک بررسخی و تأییخد شخد .هخر دو

است [.]24

گرو آزمای

پرس نامه مقیاس نشصوار فکری هوکسما و مارو:

و کنترل ،از نرر متغیرهخای جمعیخت شخناختی

مانند سن و سطح تحصیالت مورد مقایسه قرار گرفتند .نتخایج

)(Rumination-reflection questionnaire
 Nolen-Hoeksemaو Morrowدر سال  5335پرسشنامهای
سالمت جامعه

( 54زن و  54مخرد) و

کنترل (  3زن و  55مرد) بهطخور تصخادفی جاگخذاری شخدند.

یک مقیاس لیکخرت  7درجخهای نمخر گخذاری مخیگخردد از 5

پووه

و کنترل را نشان مخیدهخد 04 .نفخر در ایخن پخووه

تحلیل مجذور کای نشان داد بخین دو گخرو از لحخا سخطح
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تحصیالت تفاوت معنخیداری وجخود نخدارد .مقایسخه میخانگین

بعدی نمرات پی آزمون به عنخوان متغیخر همسخراش در نرخر

سنی دو گرو توسط آزمون تی مستقل ،نشان داد کخه بخین دو

گرفته شدند.

گرو از لحا سن نیز تفاوت معنیداری وجخود نخدارد .در ایخن

جدول  2نشان میدهد میخانگین نمخرات مقیخاس نشخصوار

مراله رابطه بین متغیرهای جمعیت شخناختی بخا متغیرهخای

و انعطافپذیری روانشخناختی در گخرو درمخانی

فکری کاه

وابسته مورد بررسی قرار گرفخت .نتخایج نشخان داد کخه رابطخه

افزای

معنیداری بین متغیرها وجخود نخدارد .نتخایج تحلیخل واریخانس

مکرر برای این دو متغیر در سه مراله پی آزمون ،پسآزمخون

نمخخرات پخخی آزمخخون نشخخصوار فکخخری و انعطخخافپخخذیری

و پیگیری بیانگر این است که تفاوت معنیداری در اخر درمخان

و کنترل ،نشان داد کخه دو

شناختی-رفتاری بر انعطافپخذیری روانشخناختی (،p=4/445

روانشناختی بین دو گرو آزمای

گرو مذکور در هیچ یک از دو متغیخر وابسخته بخا هخم تفخاوت

یافته است .نتایج آزمون تحلیل واریانس با انداز گیخری

 )F=06/97و نشصوار فکری ( )F=70/23 ،p=4/445در گخرو
آزمای

معنیداری نداشتند ( .)p=4/415با این اخال در تحلیخلهخای

نسبت به گرو کنترل وجود دارد.

جدول  -۱اطالعات جمعیتشناختی مربوط به بیماران با درد غیر قلبی قفسه سینه مراجعهکننده به بیمارستان مرکز قلب تهران در سال )n= 04 ( ۱931
گروه آزمایش

گروه کنترل

(تعداد= ) 4

(تعداد= ) 4

زن

14

3

مرد

14

11

جنسیت

سن
(سال ،میانگین  ±انحراف معیار)

/32± 1/ 2

/1±1/22

سطح تحصیالت

سطح معنیداری
2= 4/144,
p= 4/124
t=4/19 , df=9۳,
p=4/ 14
2= 4/32,

زیر دیپلم
دیپلم

2

۳

تحصیالت دانشگاهی

14

14

p= 4/2 4

p≤4/42

میانگین نمرات پی آزمون انعطخافپخذیری روانشخناختی

بر اساس نتخایج جخدول  ،2میخانگین نمخرات پخی آزمخون
نشصوار فکری بیماران مبتال به درد غیر قلبی قفسه سینه گرو
آزمای

از  31/17در مراله پسآزمون به  8/05کاه

شخخرکتکننخخدگان گخخرو آزمخخای

یافخت

نیخخز از  31/94در مرالخخه

پس آزمون به  41/06و در مرالخه پیگیخری بخه  41/00تغییخر

و در مراله پیگیری به  3/09رسید )p=4/445( .امخا در گخرو

یافت ( )p=4/445اما در گرو کنتخرل تغییخر قابخلمالارخه و

کنترل تغییخر قابخل مالارخه و معنخیداری مشخاهد نگردیخد،

معنیداری مشاهد نشد ،نمودار  2نیز مؤید این مطلب است.

نمودار  5نیز بیانگر این مسئله است.
جدول  -۲مشخصات توصیفی متغیرهای نشخوار فکری و انعطافپذیری روانشناختی در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری به همراه نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر
مربوط به بیماران با درد غیر قلبی قفسه سینه مراجعهکننده به بیمارستان مرکز قلب تهران در سال ۱931
متغیر

گروه

نشخوار فکری

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

نتیجه
آزمون

انحراف معیار  ±میانگین

انعطافپذیری

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

مقدار F

مقدار p

مجذور اتا

آزمایش

21/32 ± 9/92

1/۳ ± /2

9/34 ± /94

1 / 3

>4/441

11/4

کنترل

21/2 ± 19/۳3

23 ± 19/12

23/۳2 ± 11/1۳

۳4/

4۳1/4

4/

آزمایش

94/32 ±4 /۳2

2/42 ± 1/92

2/91

>4/441

۳1/4

کنترل

99/ 4 ± 1/4

2 /

4/114

/4

99/ ± 4/3

/42 ± 1/ 1
9 /24 ± 4/۳4

مجذور اتا :میزان تأثیر مداخله

سالمت جامعه

9

دوره دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1931

فاطمه حیدری و همکاران

درمان شناختی -رفتاری ،انعطافپذیری و نشخوارفکری

همانگونه که در نمودار  5مشاهد می شود ،میانگین نمخرات
نشصوار فکری گرو آزمخای
مراله پی آزمون کاه

در مرالخه پخس آزمخون نسخبت بخه
داشته است و ایخن کخاه

روانشناختی گرو کنترل در سه مراله مطالعخه ،تغییخرات قابخل
مالاره نداشته است (.)p=4/554

در مرالخه

پیگیری هخم تخداوم داشخت ( .)p=4/445در اخالیکخه میخانگین
نمرات نشصوار فکری گخرو کنتخرل در هخر سخه مرالخه مطالعخه
تقریباً بدون تغییر است (.)p=4/487

نمودار  -مقایسه میانگین نمره انعطافپذیری روان شناختی در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری در گروه آزمایش و کنترل مربوط به بیماران با درد غیر قلبی قفسه سینه مراجعهکننده به
بیمارستان مرکز قلب تهران در سال 1932

در مراله بعد آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه دو به دو
نمودار  -۱مقایسه میانگین نمره نشخوار فکری در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در
گروه آزمایش و کنترل مربوط به بیماران با درد غیر قلبی قفسه سینه مراجعهکننده به بیمارستان مرکز
قلب تهران در سال ۱931

بین میانگین مراال در هر متغیر در گرو آزمای

نتایج در جدول  9مشاهد میگخردد .نتخایج آزمخون بخرای گخرو
آزمای

نمودار  2بیانگر این است که میانگین نمرات انعطخافپخذیری
روان شناختی گرو آزمای
پی آزمون افخزای
کاه

در مراله پسآزمون نسبت به مراله

انجام شد کخه

نشان داد که در متغیخر انعطخافپخذیری روانشخناختی و

نشصوار فکری ،بین مقایسخه دو بخه دو میخانگین تمخام مرالخههخا
تفاوت معنیداری وجود داشت (.)p<4/445

داشخته اسخت و در مرالخه پیگیخری انخدکی

یافته است امخا همچنخان تفخاوت مرااخل معنخیدار اسخت

( .)p=4/445در مقابخخخل ،میخخخانگین نمخخخرات انعطخخخافپخخخذیری
جدول  -9مقایسه دو به دو میانگین مراحل در متغیرهای انعطافپذیری روانشناختی و نشخوار فکری گروه آزمایش مربوط به بیماران با درد غیر قلبی قفسه سینه مراجعهکننده به
بیمارستان مرکز قلب تهران
عامل I

متغیر
انعطافپذیری

پیشآزمون
پسآزمون

نشخوار فکری

پیشآزمون
پسآزمون

عامل J

میانگین تفاوتها

مقدار P

خطای استاندارد

پسآزمون

*-14/12

1/14

>441/4

پیگیری

*-14/19

1/22

>441/4

پیگیری

*14/12

1/14

4/411

پسآزمون

* /44

4/24

>441/4

پیگیری

*19/14

1/22

>441/4

پیگیری

*- /44

4/24

4/411

دارد .به عبارت دیگر ،پس از اجخرای روش درمخانی شخناختی-

بحث
هدف از مطالعخه اارخر ،بررسخی تخأخیر درمخان شخناختی-

رفتاری طی هشت جلسخه ،میخانگین نمخرات مقیخاس نشخصوار

رفتاری بر انعطافپذیری روانشناختی و نشصوار فکری بیماران

فکری در گرو آزمای

و انعطافپخذیری روانشخناختی

با درد غیر قلبی قفسه سینه بود .یافتخههخا نشخان داد بخین دو

در ایخن گخرو افخزای

گرو آزمای

داشخت .در مقابخل در گخرو کنتخرل،

میانگین نمرات مقیاس نشصوار فکری افزای

و کنترل در نمرات پسآزمخون مقیخاس نشخصوار

روانشناختی کاه

فکری و انعطافپذیری روانشناختی تفاوت معنیداری وجخود
سالمت جامعه

کاه

92

و انعطافپخذیری
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دو ما بعد نیز معنیدار بود و بیانگر این موروع مخیباشخد کخه

ایجاد ،تشدید و روند درمان درد غیر قلبی قفسه سینه ،بسخیار

اسخختفاد از روش درمخخانی شخخناختی-رفتخخاری در ایخخن بیمخخاران

اائز اهمیت میباشند ،پیشنااد مخیشخود متصصصخان اخوز

جاخخت کنتخخرل درد مخخؤخر اسخخت .بنخخابراین ،نشخخصوار فکخخری و

سالمت پس از بررسیهای کامل جسمی و بیماری قلبی ،جخدا

انعطافپذیری روان شناختی دو مؤلفخه قابخل مالارخه در ایخن

از درمانهای دارویی جات افراد مبتال بخه ایخن اخختالالت کخه

بیماران بود و با کار بر روی آنها میتخوان بخه نتخایج درمخانی

منشأ درد آنان غیخر قلبخی اسخت ،بخه روشهخای درمخانی غیخر

بسیار مطلوبی دست یافت.

دارویی از جمله آموزش روشهای متفاوت شناختی ،ادراکخی و
در ناایت رفتاری توجه ویو مبذول دارند.

در همخخین راسخختا در پخخووه هخخایی کخخه  McCrackenو
 Vellemanو همچنخین  Moroneو همکخاران انجخام دادنخد،

میزان مراجعه افراد مبتال به درد غیر قلبی قفسه سینه بخه

گردیخد کخه در بیمخاران مبختال بخه نشخانگان درد،

مراکز درمانی در ادی است که الزم است به این افراد کمخک

انعطافپذیری روانشخناختی و اضخور ذهخن بخاالتر بخا رنخج و

شود تا به شرایط خود آگخا شخد و در رونخد صخحیح درمخانی

ناتوانی کمتر همرا است [ .]29 -20نتایج مطالعات ذکر شخد

مربوط به خود قرار گیرند .همانگونه کخه نتخایج ایخن پخووه

مشخص

و نیز مطالعه اارر نشان میدهد که افخزای
روانشناختی موجب افزای

نشان داد پس از اجرای روش درمانی شناختی-رفتاری نشصوار

انعطخافپخذیری

فکری در گرو درمانی کاه

توانایی فرد جات کنتخرل و فخائ

و انعطافپذیری روانشناختی در

داشت که در پیگیری نیز نتخایج مخورد تأییخد

آمدن بر دردهای بخا منشخأ روانشخناختی مخیگخردد Esler .و

این گرو افزای

همکخخاران نیخخز تخخأخیر یخخک دور مداخلخخه کوتخخا مخخدت درمخخان

قخخرار گرفخخت .بنخخابراین نشخخصوار فکخخری و انعطخخافپخخذیری

شناختی-رفتاری در اورژانس قلب بر بیماران مراجعهکننخد را

روان شناختی دو مؤلفه قابل مالاره در ایخن بیمخاران هسختند

ارزیابی نمودند .اخر این مداخلخه در بیمخاران درد قفسخه سخینه

که میتوانند در کنترل درد بیمار تأخیرگذار باشند.

غیرکرونری ،به این صورت بود کخه بیمخاران گخرو مداخلخه در

در این مطالعه هدف از درمان شناختی-رفتاری ،کمخک به

مقایسه با بیماران گرو کنتخرل ،بابخود بیشختری در رابطخه بخا

بیماران با درد مزمن غیر قلبی قفسه سینه بود تا بتواننخد افکار

درک و ماهیخخت درد قفسخخه سخخینه از خخخود نشخخان دادنخخد [.]3

و ااساسات آزاردهنخخد را کنتخخرل کنند ،از ماهیت ناکارآمدی

 Clarkeو همکخخاران در مطالعخخهای اخربصشخخی مداخلخخه درمخخان

افکخخخار فعلیشان آگا شوند و به جای پاسخ به آن و چرخخخخخه

مبتنی بر پذیرش و تعاد بر  53نفر و درمان شناختی-رفتخاری

معیو ناشی از نشصوار فکری ،به انجام آن چه در زندگی برای

بر  26آزمودنی مقاوم به درمخان بخا مشخکالت روانشخناختی را

آنان مام است ،بسردازند.
افراد غالباً افکار و ااساساتی را تجربه میکننخد کخه باعخث

مورد بررسی قرار دادند و گزارش کردنخد کخه در هخر دو گخرو
بابود مشاهد شد [ .]54در سال  Mourad ،2451در کتخا
خود نتیجه چندین پووه

تشدید یا تقویت باورهای معیو و نادرست در آنان مخیگخردد.

را مورد بررسخی قخرار داد .تمخامی

چنین باورهایی میتوانند به رفتارهای مشکل زا منجر گردنخد و

پووه ها در مورد تأخیر درمان شناختی-رفتاری بر بیماران بخا

جنبه های مصتلف زندگی فرد شامل خخانواد  ،روابخط عخاطفی،

درد غیر قلبی قفسه سینه بود و نتایج آنها نشان میدهد کخه

کخار و تحصخیل را تحخخت تخأخیر قخرار دهنخد .در نتیجخهی ایخخن

پس از درمان گرو آزمخای

درد کمتخری را نسخبت بخه گخرو

کنتخخرل تجربخخه کخخرد انخخد [ .]21در پخخووه

الگوهای فکری منفی ،ممکن است فرد شروع به کنار گیخری از
اجتماعات کند و یا از فرصتهای پی

 Kolivandو

همکاران که بر روی  94بیمار با درد مزمن انجام شد ،مشص
گردید گرو آزمخای

یا تحصیل صرفنرر نماید [ .]27اما هنگامی که با کمخک ایخن

پخس از درمخان رونخد بابخودی خخوبی را

درمخخان خطاهخخای شخخناختی معمخخول خخخود را تشخخصی

نسبت به گرو کنترل طی کرد بودنخد [ .]26همخانگونخه کخه
مشاهد میگردد نتایج پووه

آمد برای ارتقا در کخار
دهخخد،

می تواند شیو های فکری خود را به صورتی کارآمد اصالح کند
[.]28

اارر با نتایج تحقیقخات ذکخر

شد همراستا است .با توجه به اینکه عوامل روانشخناختی در
سالمت جامعه
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استفاد از روش درمانی اارخر

در واقع ،اجم زیاد افرادی که به خدمات پزشکی مراجعخه

در راستای درمان مشکالت روانشناختی بیماران مبتال به درد

میکنند ،مشکل جسمی جخدی ندارنخد .ایخن ناآگخاهی هزینخه

غیر قلبی قفسه سینه با منشأ غیر جسمی است ،زیخرا اسختفاد

زیادی را به لحا اقتصادی ،وقت و انرژی تحمیخل مخیکنخد و

از روش اارر در بیماران مبتال به چنین دردهخایی کخه منشخأ

ممکن است این بیماران تصتهای بص هخای ویخو را اشخغال

روانشناختی دارد ،بسیار کارآمد و مفیخد اسخت .در ایخن روش

کرد و در نتیجه بیمارانی که نیاز واقعخی و مبخرم بخه بسختری

درمانی ،اعتماد بهنفس فرد باال میرود و میآموزد که ترسخی از

شدن داشته باشند ،مورد رسخیدگی بخه موقخع قخرار نگیرنخد .از

بروز درد در هنگام انجام کارهخا نداشخته باشخد ،لخذا شخروع بخه

سوی دیگر ،افراد مبتال به درد غیر قلبی قفسخه سخینه نیخز بخه

فعالیت کرد و در روند زندگی ررایت خاطر بیشتری به دست

نتیجه درمانی مطلو درمانی دست نصواهنخد یافخت زیخرا درد

میآورد .پیشنااد می گردد کارگخا هخای آموزشخی جاخت ایخن

همچنان ادامه مییابد [.]28

بیماران با روش اارر برگزار شود تا موجب رشد ساختار تفکر
و ال مسئله و در ناایت افزای

توانخاییهخای جسخمی بیمخار

تعارض منافع

گردد .همچنین ،از این رویکرد در مراکز درمانی جات کخاه

نتایج این مطالعه با منافع هیچ سازمان یا افخرادی تعخارض

مشکالت روانشناختی بیماران مبتال به دردهای مزمن جسمی
با منشأ روانخی اسختفاد شخود .ایخن پخووه

ندارد.

نیخز ماننخد سخایر

پووه ها دارای محخدودیتهخایی بخود از جملخه اینکخه نمونخه
پووه

سهم نویسندگان

اارر معرف جامعخه بیمخاران بخا دردهخای غیخر قلبخی

قفسه سینه در کخل کشخور نیسخت .در پخووه

این پووه

اارخر انجخام

برگرفته از پایاننامه دکتخری فاطمخه ایخدری

است .گردآوری اطالعات و نگارش بخر عاخد فاطمخه ایخدری،

پیگیری دو ما بعد از درمان ،فراخخوانی و جمخع کخردن افخراد

اصالاات بر عاد ررا پاشا و بانام مکوندی ،ویرای

گرو ها سصت و دشوار بخود و مخردان تمایخل و وقخت کمتخری

ناایی بخر

عاد پرویز عسگری و علیررا ایدری بود است.

نسبت به زنان جات ادامه جلسات داشتند.

تشکر و قدردانی

نتیجهگیری :درد قفسخه سخینه ناشخی از بیمخاری قلبخی

مقاله اارر در بیمارستان مرکز قلب تاران بخا کخد اخخالق

عروقی بسیار خطرناک است و نیاز بخه درمخان سخریع و جخدی

شخخمار  177انجخخام شخخد اسخخت ،بدینوسخخیله از تمخخامی افخخراد

دارد [ ،]23اما بسیاری از عوامل روانشخناختی نیخز در بخروز و
تداوم درد غیر قلبی قفسه سینه نق

شرکتکنند در این پووه

مامی ایفا میکنند .اکثر

و نیخز پرسخنل و معاونخت درمخان

بیمارستان که در انجام این طرح تحقیقاتی مخا را یخاری دادنخد

افراد مبتال به این درد نسبت به جنبه روانشخناختی آن آگخا

تشکر و قدردانی مینماییم.

نیستند و در پی درد به مراکز درمانی مراجعخه مخیکننخد و بخه
دنبال درمانهای جسمی هستند و بخه نتیجخه مطلخوبی دسخت
نصواهند یافت .این عدم اطالع نسبت به مسائل روانشناختی
سبب تکرار سیکل معیو درمانی میگردد.
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Introduction: Chest pain is from among the common complaints individuals make when referring
to therapeutic centers, but often after examinations it becomes evident that the pain has a noncardiac origin. The cognitive-behavioral therapy is a type of psychotherapy based on the two
cognitive and behavioral perspectives, with an emphasis on correcting the behavior and changing it.
Therefore, the current study was conducted aimed at investigating the effects of cognitivebehavioral therapy on psychological flexibility and rumination in patients with non-cardiac chest
pains.
Materials and Methods: This is a randomized educational trial study with a pretest and posttest
design, and a follow-up with the control group after two months. The research sample was selected
purposively, including patients having referred to Tehran Heart Hospital, comprised of 40 patients
with non-cardiac chest pains who were then randomly divided into experimental and control groups.
The subjects responded to the psychological flexibility and rumination questionnaires. The
experimental group was subjected to eight 90-minute weekly sessions of cognitive-behavioral
therapy and regarding the control group, weekly visits were conducted free of charge. The results
were analyzed using the independent t-test, the two-way analysis of variance with repeated
measurements, and the Bonfe rroni method, making use of software.
Results: The results demonstrated that after performing 8 sessions of cognitive-behavioral therapy,
the mean score of the rumination scale decreased and that of psychological flexibility increased in
the treatment group, in contrast to the control group (p<0.001).
Conclusion: Providing trainings in cognitive-behavioral therapy is effective in psychological
flexibility and rumination in patients with non-cardiac chest pains with physical disabilities.
Keywords: Cognitive-behavioral therapy, Psychological flexibility, Rumination, Non-cardiac chest
pain
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