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ABSTRACT
Introduction: Migraine headaches are one of the most common types of headaches that
can cause significant dysfunction. Sleep disturbances are common symptoms and one of
the stimulating factors of migraine. The goal of this study was to the comparison of the
efficacy of pharmacotherapy combined with short-term mindfulness-based therapy and
pharmacotherapy on the reduction of migraine disability and improvement of sleep quality in
[ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2022-08-11 ]

women with migraines. Materials and Methods: The research was a quasi-experimental
pretest-posttest design with the control group. The statistical population of this study included
all women with migraine attending to a psychosomatic clinic in Isfahan city from August to
November of 2018. Twenty-eight patients who were diagnosed with migraines were randomly
assigned to the experimental group (pharmacotherapy combined with short-term mindfulnessbased therapy) and control group (pharmacotherapy). Migraine Disability Assessment
(MIDAS) and Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) were administered to collect data.

Results: Pharmacotherapy combined with short-term mindfulness-based therapy led to a
significant reduction of migraine disability and intensity, improvement of sleep efficiency and
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quality, reduction of sleep latency, and daytime dysfunction compared to the control group.
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However, migraine frequency and other domains of sleep quality did not differ between the
groups. Conclusion: These data suggest that short-term mindfulness-based therapy besides
pharmacotherapy could be effective for improving migraine disorder and sleep quality in
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patients with migraines.
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اثربخشــی دارودرمانی ترکیبشده با درمان کوتاهمدت ذهن آگاهی در کاهش ناتوانی ناشی از میگرن و
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مقدمه :سردردهای میگرنی يكي از شایعترین انواع سردرد میباشد که باعث افت عملکرد قابل توجهي
میشود .آشفتگی خواب از نشانههای رایج و یکی از عوامل محرک ميگرن است .هدف از اين پژوهش
مقایسة اثربخشی دارودرمانی ترکیبشده با درمان کوتاهمدت ذهنآگاهی و دارودرمانی در کاهش ناتوانی
ناشی از میگرن و بهبود کیفیت خواب زنان مبتال به میگرن بود .مواد و روشها :مطالعۀ حاضر يك طرح
نیمه آزمایشی با پیشآزمون -پسآزمون همراه با گروه کنترل بود .جامعة آماری این پژوهش شامل تمام
زنان مبتال به سردرد میگرنی مراجعهکننده به کلینیک سایکوسوماتیک اصفهان طی ماههای مرداد تا مهر
سال  1397بود 28 .بيمار مبتال به ميگرن به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (دارودرمانی ترکیبشده
با درمان کوتاهمدت ذهنآگاهی) و گروه کنترل (دارودرمانی) قرار گرفتند .بهمنظور جمعآوري دادهها از
مقیاسهای سنجش ناتوانی ناشی از میگرن و کیفیت خواب پیتزبورگ استفاده شد .يافتهها :دارودرمانی
ترکیبشده با درمان کوتاهمدت ذهنآگاهی به طور معنیداری سبب کاهش ناتوانی ناشی از میگرن و شدت
آن ،بهبود كارايي و كيفيت خواب ،كاهش تأخير در به خواب رفتن و اختالل در عملكرد روزانه در مقایسه
با گروه کنترل گردید .اگرچه فراوانی سردرد و سایر مؤلفههای کیفیت خواب بين گروهها تفاوتي نداشت.
نتيجهگيري :این یافتهها نشان ميدهد كه درمان کوتاهمدت مبتنی بر ذهنآگاهی عالوه بر دارودرمانی
میتواند در بهبودي اختالل میگرن و کیفیت خواب بیماران مبتال به میگرن اثربخش باشد.
كليد واژهها:

 .1سردرد
 .2اختالالت میگرن
 .3خواب
 .4ذهنآگاهی
 .5دارودرمانی
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مقدمه
ســردرد و میگــرن 1بهعنــوان یکــی از شــدیدترین زیرگونههــای
اختــاالت رایــج درد در جهــان شــناخته شــده اســت (.)1
میگــرن کــه در دســتهبندی ســردردهای اولیــه طبقهبنــدی
میشــود ،ســردردی اســت عودکننــده ،یکطرفــه و معمــوالً
ضربــاندار کــه همــراه بــا تهــوع ،اســتفراغ ،حساســیت بــه نــور
و صــدا میباشــد (.)2
نتایــج مطالعــات نشــان میدهــد کــه بیخوابــی نشــانۀ
رایجــی در بیمــاران مبتــا بــه ســردرد مزمــن میباشــد و
شــکایت از خــواب در بیــن افــراد مبتــا بــه میگــرن شــیوع
زیــادی دارد .همچنیــن کمخوابــی و پرخوابــی نیــز ممکــن
اســت از عوامــل محــرک میگــرن بـه حســاب آینــد ،بــهطــوری
کــه گاهــی اوقــات میتــوان حمــات میگــرن را بــا طــول
مــدت خــواب شــب قبــل پیشبینــی کــرد (.)3، 4

از اواخــر دهــة  1970و بــا توجــه به نقــش عوامل روانشــناختی
بهویــژه اســترس در ایجــاد و تشــدید ســردرد ،درمانهــای
روانشــناختی بــرای اختــال ســردرد مــورد توجــه جــدی قــرار
گرفــت .یکــی از مهمتریــن روشهــای مداخلــة روانشــناختی
در ایــن حــوزه ،مداخلههــای شــناختی -رفتــاری اســت .منطــق
کلــی کاربــرد شــیوههای شــناختی -رفتــاری در درمــان
ســردرد ،نقــش شــناختهای افــراد در ادراک منابــع اســترس
و شــیوههای مقابلــه بــا آن میباشــد .از دیگــر روشهــای
مطــرح غیــر دارویــی میتــوان بــه روشهــای تنآرامــی،
روشهــای پســخوراند زیســتی ،2برنامههــای مدیریــت خــواب
و مدیریــت اســترس اشــاره کــرد (.)8
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از آنجایــی کــه درمــان مبتنــی بــر ذهنآگاهــی بــرای درد
مزمــن بــر اســاس پروتــکل  8جلســهای کاهــش اســترس
مبتنــی بــر ذهنآگاهــی ( 6)MBSRمیباشــد ،الزم اســت
بیمــاران بــه مــدت  8هفتــه و هــر هفتــه  2/5ســاعت در
جلســات درمانــی حضــور داشــته باشــند ( .)15لــذا اشــخاص
مبتــا بــه درد مزمــن ممکــن اســت زمــان و توانایــی کافــی برای
شــرکت در «برنامههــای درمانــی کاهــش اســترس مبتنــی بــر
ذهنآگاهــی» را بــ ه طــور کامــل نداشــته باشــند .بــه طــوری
کــه در پژوهشهــای پیشــین زمــان و هزینــه بــهطــور گســترده
بهعنــوان یــک محدودیــت کلیــدی درمانهــای مبتنــی بــر
ذهنآگاهــی بــرای اختاللهــای درد مزمــن از جملــه ســردرد
مــورد توجــه بــوده اســت( .)18-20اخیــرا ً و در پــارهای از
مطالعــات ،مداخلههــای کوتاهمــدت ذهنآگاهــی بــا حداقــل
تمــاس طراحــی و بــه کار بــرده شــده اســت .بــا توجــه بــه
نتایــج امیدبخــش آن پژوهشهــا ( )19، 21-23و عــدم بررســی
اثربخشــی نســخة کوتاهمــدت درمــان مبتنــی بــر ذهنآگاهــی
بــرای اختــال میگــرن در مطالعــات پیشــین ،ضــرورت انجــام
پژوهــش در ایــن حــوزه را بــا توجــه بــه محدودیتهایــی
کــه ایــن اختــال بــرای افــراد مبتــا در حوزههــای فــردی و
اجتماعــی ایجــاد میکنــد میرســاند.
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درمانهــای غیــر دارویــی کــه گماشــته میشــوند اثــرات
جانبــی جــدی کمتــری دارنــد ،میتواننــد بــه صــورت
همزمــان بــا درمانهــای دارویــی اســتفاده شــوند و یــا در

درمانهــای مبتنــی بــر ذهنآگاهــی 3بهعنــوان نســل
ســوم درمانهــای شــناختی -رفتــاری بــا هــدف کاهــش
واکنشهــای منفــی بــه فرایندهــای شــناختی ،اجتماعــی و
یــا جســمانی از طریــق پــرورش دادن دو مهــارت آگاهــی 4و
پذیــرش ،)10-12( 5یکــی از گزینههــای درمــان غیــر دارویــی
و روانشــناختی اختاللهــای مرتبــط بــا درد مزمــن میباشــد
کــه در تاریخچــه توجــه زیــادی را بــه خــودش جلــب کــرده
اســت ( .)13-15هســتة اصلــی ایــن درمــان ،تمرینــات
فشــردة مراقبــۀ ذهنآگاهــی و کاربــرد آنهــا در زندگــی
روزمــره در مقابلــه بــا تــرس ،بیمــاری و درد میباشــد .مراقبــۀ
ذهنآگاهــی تمریــن هدایــت توجــه بــهصــورت هدفمنــد،
لحظــهبــهلحظــه ،بـ ه صــورت غیــر قضاوتــی و غیــر واکنشــی
اســت .در مراقبــه افــراد شــرکتکننده آمــوزش میبیننــد
کــه از افــکار ،احســاسها و حسهــای جســمانی خــود بــدون
هیــچ نــوع قضاوتــی آگاه باشــند و آنهــا را بپذیرنــد (.)15
پژوهشهــای مختلــف اثربخشــی درمانهــای مبتنــی بــر
ذهنآگاهــی را در بهبــود مشــکالت متعــدد ماننــد دردهــای
مزمــن ،اســترس ،اضطــراب و مشــکالت خــواب کــه از جملــه
شــکایتهای متعــدد افــراد مبتــا بــه میگــرن میباشــد را
تأییــد کردهانــد (.)16، 17
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بــهطــور ســنتی دارودرمانــی بهعنوان خــط اول درمــان میگرن
در نظــر گرفتــه شــده اســت .داروهایــی کــه در درمــان ایــن
بیمــاری بیشــتر اســتفاده میشــود شــامل :مهارکنندههــای
 -5هیدروکســی تریپتامیــن ،از دســتة انتخابــی ســوماتریپتان
و از دســتة غیــر انتخابــی ارگوتامیــن و دی هیدروارگوتامیــن،
داروهــای کاهشدهنــدة درد ماننــد آســپرین ،ایبوپروفــن
و اســتامینوفن ،داروهــای ضــد تهــوع ماننــد متوکلوپرامیــد،
بتابلوکرهــا مثــل پروپرانولــول ،مهارکنندههــای کانــال کلســیم
ماننــد وراپامیلــو و ضــد افســردگیهای ســ ه حلقــهای مثــل
آمیترپتیلیــن میباشــد ( .)5امــا فقــط حــدود نیمــی از
افــرادی کــه اختــال میگــرن دارنــد پاســخ معنــیداری از
لحــاظ بالینــی بــه درمانهــای دارویــی پیشــگیرانه میدهنــد
و بیشــتر از  10درصــد افــراد بــه دلیــل اثــرات جانبــی داروهــا
از ادامــة رونــد درمــان ســرباز میزننــد ( )6و نیمــی از افــراد
نارضایتــی خــود را در ارتبــاط بــا راهبردهــای درمانــی کنونــی
خــود گــزارش کردهانــد (.)7

مواقعــی کــه مصــرف دارو میبایســت کاهــش یابــد و یــا بــه
دالیلــی از جملــه «اثــرات جانبــی دارو و منــع مصــرف دارو
توســط پزشــک» بیمــار مجــاز بــه مصــرف دارو نمیباشــد،
ایــن قبیــل درمانهــا میتواننــد بهعنــوان درمــان جایگزیــن
بــه کار بــرده شــوند (.)9
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بــا توجــه بــه شــیوع بیشــتر اختــال میگــرن در جمعیــت زنان
و همچنیــن کنتــرل متغیــر جنســیت ،پژوهــش حاضــر بــه
دنبــال بررســی ایــن مســئلة پژوهشــی بــود کــه آیــا مقایســة
اثربخشــی «دارودرمانــی ترکیبشــده بــا درمــان کوتاهمــدت
ذهنآگاهــی» و دارودرمانــی محــض در کاهــش ناتوانــی ناشــی
از میگــرن و بهبــود کیفیــت خــواب زنــان مبتــا بــه میگــرن
تفــاوت معن ـیداری را بــه دنبــال دارد یــا خیــر؟
مواد و روشها

مطالعــۀ حاضــر از نــوع نیمهآزمایشــی بــود کــه بــه صــورت دو
گروهــی (گــروه آزمایــش و کنتــرل) در دو مرحلــة پیشآزمــون
و پسآزمــون انجــام شــد .جامعــة آمــاری پژوهــش را همــه
زنــان مراجعهکننــده بــه کلینیــک سایکوســوماتیک اصفهــان
طــی ماههــای مــرداد تــا مهــر ســال  1397تشــکیل دادنــد.
ایــن افــراد بــر اســاس تشــخیص بالینــی روانپزشــکان کلینیــک
و بــر اســاس معیارهــای انجمــن بینالمللــی ســردرد مبتــا بــه
میگــرن شــناخته شــده بودنــد.

ابزارهای پژوهش
مصاحبــة بالینــی ســاختار یافتــه بــرای اختاللهــای
محــور یــک DSM-IV
مصاحبــة بالینــی ســاختار یافتــه بــرای اختاللهــای محــور
یــک  8)SCID-I( DSM-IVبهمنظــور تشــخیصگذاری
اختاللهــای عمــدة محــور یــک از قبیــل اختاللهــای
Mindfulness based cognitive therapy
Structural clinical interview for DSM-IV-axis I

7
8
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بیمارانــی کــه توســط روانپزشــکان کلینیــک تشــخیص میگــرن
گرفتــه بودنــد ،بــه پژوهشــگر نخســت مطالعــة حاضــر ابتــدا
بــرای احــراز معیارهــای ورود و خــروج ارجــاع داده میشــد.
حجــم نمونــه بــر پایــة جــدول کوهــن ،بــا تــوان آزمــون ،0/80
ســطح آلفــای  0/05و انــدازة اثــر  0/8در هــر گــروه  14نفــر
تعییــن شــد کــه بــر ایــن اســاس  28نفــر انتخــاب شــدند کــه
پــس از کســب آگاهــی از ماهیــت و اهــداف درمــان و اعــام
رضایــت و تمایــل بــه شــرکت در پژوهــش بـ ه صــورت تصادفــی
در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل قــرار گرفتنــد (هــر گــروه 14
نفــر) .شــرکتکنندگان جهــت حضــور در جلســة توجیهــی
دعــوت شــدند .در جلســة توجیهــی ،توضیحــات کلــی در مــورد
رونــد اجــرای دوره و طــول مــدت آن بــه بیمــاران ارائــه شــد.
شــرکتکنندگان گــروه کنتــرل تنهــا درمــان دارویــی معمــول
را تحــت نظــارت روانپزشــک خــود دریافــت کردنــد .بــرای

الزم بــه ذکــر اســت کــه همــة اعضــای گــروه آزمایــش و
کنتــرل تحــت درمــان دارویــی انتخابــی بــرای اختــال میگــرن
(دوز ثابتــی از داروهــای دســتة انتخابــی ســوماتریپتان و دســتة
غیــر انتخابــی دی هیدروارگوتامیــن) بودنــد .از آنجایــی کــه
یکــی از معیارهــای ورود ،ثابــت بــودن دوز داروی مصرفــی افراد
شــرکتکننده طــی مــدت درمــان کوتاهمــدت ذهنآگاهــی
بــود ،لــذا نــوع داروهــای تجویــزی و دوز اولیــة آنهــا تأثیــری
در طــرح پژوهــش نمیگــذارد.
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در ایــن پژوهــش نمونهگیــری ب ـ ه صــورت در دســترس و بــر
اســاس معیارهــای ورود و خــروج صــورت گرفــت .معیارهــای
ورود بــه پژوهــش شــامل دریافــت تشــخیص میگــرن توســط
روانپزشــک بــر اســاس معیارهــای انجمــن بینالمللــی
ســردرد ،ثبــات دوز دارو حداقــل بــه مــدت  1مــاه ،ســن بیــن
 18تــا  60ســال ،ســطح تحصیــات حداقــل راهنمایــی ،تمایــل
و رضای�تـ آگاهانـ�ه ب��رای شــرکت در پژوه��ش بـ�ود .معیارهــای
خـ�روج ی��ا عـ�دم حض��ور در پژوهـ�ش شاــمل ابتــا بــه اختــال
شــدید روانشــناختی ماننــد اختاللهــای ســایکوتیک ،اختــال
دوقطبیــ ،س��وءمصرف م�وـاد و ( ...بــر اســاس مصاحبــة بالینــی
ساــختاریافته بــرای اختاللهــای محـ�ور یـ�ک ،)DSM-IV
ســابقة دریافــت هــر نــوع درمــان روانشــناختی بــرای میگــرن
در طــی دو ســال گذشــته ،تغییــر در میــزان مصــرف دارو یــا
قطــع دارو در طــی پژوهــش بــود.

گـ�روه آزمایـ�ش عـلاوه بـ�ر درمـ�ان دارویـ�ی معمـ�ول ،درمـ�ان
گروه��ی کوتاهمــدت مبتنــی بــر ذهنآگاهــی بــه اجــرا
درآمــد.
پروتــکل اســتفاده شــده در مطالعــة حاضــر کــه ابتــدا
در پژوهشــی بــا عنــوان «اثربخشــی درمــان کوتاهمــدت
ذهنآگاهــی بــر اختــال ســردرد تنشــی» در ســال  2013بــه
کار بــرده شــد ،بــر اســاس تلفیــق برنامههــای درمــان کاهــش
اســترس مبتنــی بــر ذهنآگاهــی و درمــان شــناختی مبتنــی
بــر ذهنآگاهــی ( 7)MBCTطــی  3هفتــه و بــهصــورت  2بــار
در هفتــه در قالــب جلســات گروهــی و انجــام تکالیــف روزانــه
اجــرا میشــود .ایــن برنامــه کــه تمرکــز ویــژهای بــر مدیریــت
ســردرد ،پیامدهــای اجتماعــی و روانــی مرتبــط بــا آن و
کنتــرل اســترس بهعنــوان یــک عامــل مهــم در ایــن اختــال
دارد ،توســط تعــدادی از نویســندگانی کــه خــود روانشــناس
میباشــند و بــه طــور رســمی در حیطــة درمانهــای
ذهنآگاهــی آموزشدیــده و تجــارب تحقیقاتــی و آموزشــی
زیــادی بــرای انتقــال مفاهیــم ذهنآگاهــی داشــتهاند ،تهیــه
و تنظیــم شــده اســت ( .)24خالصـهای از پروتــکل درمانــی در
جــدول  1ارائهــ شدــه اسـ�ت .جلســات درمانــی بــه مــدت 3
هفتــه و بــه صــورت گروهــی برگــزار گردیــد .بــا توجه بــه کوتاه
بــودن طــول مــدت مداخلــه ،ثابــت نگــهداشــتن مقــدار داروی
شــرکتکنندگان میســر بــود .ضمنــاً  2نفــر از آزمودنیهــای
گــروه آزمایــش برنامــة درمانــی را بــهطــور کامــل ادامــه
ندادنــد کــه بهمنظــور مســاوی ســاختن گروههــا 2 ،نفــر از
آزمودنیهــای گــروه کنتــرل بــه صــورت تصادفــی حــذف و
هــر گــروه بــه  12نفــر آزمودنــی کاهــش یافــت و در نهایــت
 24نفــر در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل باقــی ماندنــد .در
پایــان جلســات درمانــی نیــز ،شــرکتکنندگان گــروه کنتــرل
هماننــد گــروه آزمایــش تحــت درمــان کوتاهمــدت مبتنــی بــر
ذهنآگاهــی قــرار گرفتنــد.

دوره هشتم ،شماره دوم ،بهار 1399
جدول  -1چهارچوب کلی جلسات درمان کوتاهمدت مبتنی بر ذهنآگاهی.

مقیاس سنجش ناتوانی ناشی از میگرن
پرسشــنامة ســنجش ناتوانــی ناشــی از میگــرن ()MIDAS

16

Smith
Migraine disability assessment
17
Stewart
18
Lipton
19
Pittsburgh sleep quality index
20
Buysse

22
22

پرسشـ�نامة کیفیـ�ت خـ�واب پیتزبـ�ورگ ( 19)PSQIکــه ابــزاری
بــرای ســنجش کیفیــت و الگــوی خــواب افــراد اســت توســط
بایســی 20و همکارانــش ( )1989جهــت اندازهگیــری کیفیــت و
الگوهــای خــواب در افــراد بزرگســال ســاخته شــده اســت .ایــن
ابــزار شــامل  18عبــارت میباشــد کــه کیفیــت خــواب افــراد
را بــا ارزیابــی  7ویژگــی ( 7خــرده مقیــاس) در طــول یــک
مــاه گذشــته مشــخص میســازد کــه ایــن مــوارد عبارتنــد
از :کیفیــت ذهنــی خــواب ،تأخیــر در بــه خــواب رفتــن ،طــول
مــدت خــواب ،خــواب مفیــد ،اختــاالت خــواب ،مصــرف
داروهــای خــوابآور و اختــاالت عملکــرد روزانــه .هــر یــک
از  7خــرده مقیــاس ایــن پرسشــنامه نمــرة صفــر تــا  3را بــه
خــود اختصــاص میدهــد .نمــرات بــاال نشــاندهندة کیفیــت
ضعیــف خــواب اســت ( .)30مطالعــات متعــددی از اعتبــار و
پایایــی ایــن آزمــون حمایــت میکننــد .بایســی و همــکاران
Diagnostic and statistical manual of mental disorders-IV
First
11
Spitzer
12
Gibbon
13
Williams
14
Tran

15
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توســط اســتوارت 17و لیپتــون 18ساــخته شـ�د .ایــن ابــزار
خودســنجی شــامل  7ســؤال میباشــد کــه بــه اندازهگیــری
تأثیــرات ســردرد مزمــن بــر ســطح عملکــرد فــرد میپــردازد و
مجمــوع  5ســؤال اول ،مشــخصکنندة میــزان ناتوانکنندگــی
میگــرن در فــرد اســت .عــاوه بــر ایــن ،ســؤال  6تعــداد
روزهایــی کــه فــرد در ســه مــاه گذشــته دچــار ســردرد شــده
اســت را میســنجد .در ســؤال  7افــراد شــدت ســردرد خــود

پرسشنامة کیفیت خواب پیتزبورگ
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ســایکوتیک ،افســردگی ،دو قطبــی ،ســوءمصرف مــواد و ...
بــر مبنــای مالکهــای تشــخیصی نســخة ویرایــش شــدة
چهارمیــن راهنمــای تشــخیصی و آمــاری اختاللهــای
روانـ�ی ( 9)DSM-IVطراحــی شــده اســت .ایــن مصاحبــه
توســط فرســت ،10اســپیتزر ،11گیبــون 12و ویلیامــز)1996( 13
تهیــه شــد .تــران 14و اســمیت 15ضریــب کاپــای  60درصــد
را بهعنــوان ضریــب پایایــی بیــن ارزیابهــا بــرای مصاحبــة
بالینــی ســاختاریافته بــرای اختاللهــای محــور یــک DSM-
 IVگــزارش کردهانــد ( .)25، 26ویژگــی روانســنجی ایــن ابــزار
در ایــران توســط شــریفی و همــکاران ( )1383بــا نمونــة 299
نفــری بررســی گردیــد .ضریــب کاپــا بــرای تمــام تشــخیصها
جــز کل اختــاالت اضطرابــی باالتــر از  0/4بــوده اســت .در
اکثــر تشــخیصها ویژگــی باالتــر از  0/85و در نیمــی از ایــن
تعــداد بــاالی  0/9بــوده اســت کــه نشــاندهندۀ ویژگــی
مطلــوب ایــن مصاحبــة ســاختاریافته میباشــد (.)27

را در یــک طیــف  10درج ـهای مشــخص میکننــد کــه عــدد
صفــر نشــاندهندۀ عــدم وجــود ســردرد اســت و عــدد 10
بیشــترین میــزان درد را نشــان میدهــد .اعتبــار بازآزمایــی
ایــن پرسشــنامه 0/83 ،و همســانی درونــی آن نیــز  0/83بــه
دســت آمــده اســت .روایــی مقیــاس نیــز بــه وســیلة ارزیابــی
پزشــکی و مقایســة آن بــا ثبــت روزانــه مــورد تأییــد قــرار
گرفتــه اســت ( .)28همســانی درونــی نســخة فارســی آزمــون
پــس از اجــرای آن بــر روی  80نفــر از زنــان مبتــا بــه ســردرد
مزمــن 0/79 ،گــزارش گردیــد (.)29
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( ،)1989ســازندگان مقیــاس پیتزبــورگ پایایــی ایــن مقیــاس
را  0/83بــرآورد کردهانــد .بورخالتــر 21و همــکاران در پژوهشــی
پایایــی آزمــون را بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/83
ب��ه دس��ت آوردن��د ( .)31اســدنیا ،ســپهریان آذر ،ســعادتمند و
موســیالرضایی اقــدم نیــز آلفــای کرونبــاخ آزمــون را بــرای
کل پرسشــنامه  0/82و ضرایــب پایایــی پرسشــنامه را از طریــق
آلفــای کرونبــاخ  0/79گــزارش کردنــد (.)32

تجزیه و تحلیل دادهها

دادههــای پژوهــش حاضــر از طریــق آمارهــای توصیفــی و
آزمونهــای آمــاری تحلیــل واریانــس یــک راهــه و تحلیــل
کوواریانــس چندمتغیــره در نرمافــزار آمــاری  SPSS-22مــورد
تجزیــهو تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتهها

در ایــن بخــش ابتــدا یافتههــای توصیفــی مطــرح میشــوند،
ســپس بــرای دســتیابی بــه هــدف پژوهــش ،از آزمــون آمــاری
مناســب در ســطح اســتنباطی اســتفاده میشــود.
اطالعات جمعیتشناختی شرکتکنندگان شامل سن ،میزان
تحصیالت ،شغل و وضعیت تأهل در جدول  2ارائه شده است.
میانگیــن و انحــراف اســتاندارد نمــرات شــرکتکنندگان
در متغیرهــای کیفیــت خــواب و ناتوانــی ناشــی از میگــرن

در مراحــل پیشآزمــون و پسآزمــون در جــدول  3نشــان
داده شــده اســت .نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس یــک راهــه
بــرای بررســی تفــاوت میانگینهــای گروههــای پژوهــش از
لحــاظ متغیرهــای مــورد مطالعــه در قبــل از درمــان نشــان
داد کــه گروههــای آزمایشــی و کنتــرل تفــاوت معنـيداری در
متغیرهــای مــورد مطالعــه نداشــتند.
بــرای بررســی فرضیههــای پژوهــش از تحلیــل کوواریانــس
ش فرضهــای توزیــع نرمــال
چنــد متغیــره اســتفاده شــد .پی ـ 
نمــرات و همســانی واریانسهــای متغیرهــای وابســته به وســیلة
آزمونهــای کولموگــروف -اســمیرنوف و لویــن مــورد تأییــد
قــرار گرفــت ،لــذا امــکان اســتفاده از تحلیــل کوواریانــس چنــد
متغیــره بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا فراهــم شــد .نتایــج
تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــره بــه طــور کلــی نشــان داد که
پسآزمــون گــروه آزمایــش در مقایســه بــا پسآزمــون گــروه
کنتــرل از لحــاظ مؤلفههــای کیفیــت خــواب و ناتوانــی ناشــی
از میگــرن تفــاوت معن ـيداری بــا هــم داشــتند .همانطــور کــه
در جــدول  4منــدرج اســت ،بــر اســاس نتايــج تحليــل واریانــس
بيــن پسآزمــون گــروه آزمايــش و کنتــرل از لحــاظ ناتوانــی
ناشـ�ی از میگـ�رن ( P>0/05و  )F=7/51و شــدت ســردرد
( P>0/05و  )F=8/80زنــان مبتــا بــه اختــال میگــرن تفــاوت
معنـ�يداري وجـ�ود دارد .امـ�ا در مؤلفة فراوانی سـ�ردرد (P<0/05
و  )F=1/98تف��اوت معن��یداری بیــن دو گ��روه مشــاهده نگردید.

جدول  -2اطالعات جمعیتشناختی شرکتکنندگان.
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جدول  -3ميانگين و انحراف استاندارد براي نمرات متغيرهاي پژوهش در پيشآزمون و پسآزمون.
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همانطــور کــه در جــدول  5منــدرج اســت ،بــر اســاس نتایــج
تحلیــل واریانــس بیــن پسآزمــون گــروه آزمایــش و کنتــرل
از لحــاظ خــواب مفیــد ( P>0/001و  ،)F=12/70اختــاالت
عملکــرد روزانــه ( P>0/05و  ،)F=5/21تأخیــر در بــه خــواب
رفتــن ( P≥0/05و  )F=4/52و نمــرة کلــی کیفیــت خــواب

( P>0/001و  )F=12/59تفــاوت معنــیداری وجــود دارد .امــا
در مؤلفههــای کیفیــت ذهنــی خــواب ( P<0/05و ،)F=0/89
طــول مــدت خــواب ( P<0/05و  ،)F=1/74اختــاالت خــواب
( P<0/05و  )F=1/34و مصــرف داروهــای خــوابآور (P<0/05
و  )F=0/63تفــاوت معنـیداری بیــن دو گــروه مشــاهده نگردیــد.
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جــدول  -4نتايــج آزمــون تحليــل واريانــس نمــرات ناتوانــي ناشــي از ميگــرن در پسآزمــون گروههــاي آزمايــش
و كنتــرل.
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جدول  -5نتايج آزمون تحليل واريانس نمرات كيفيت خواب در پسآزمون گروههاي آزمايش و كنترل.
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الکــور 26و پیترســن 27گــزارش دادنــد کــه بیمــاران بــا درد
مزمــن ،یــاد گرفتهانــد کــه بهمنظــور کارکــرد بهتــر ،درد
خــود را نادیــده بگیرنــد ( ،)37لــذا ایــن تغییــر رویکــرد نســبت
ن کــه از مؤلفههــای اساســی درمــان
بــه درد و پذیــرش آ 
ذهنآگاهــی اســت ،همانطــور کــه پیشبینــی میشــد در
مطالعــة حاضــر باعــث کاهــش شــدت و ناتوانــی ناشــی از
ســردرد در زنــان مبتــا بــه میگــرن گردیــد .از آنجایــی کــه
پذیــرش ،بهعنــوان یــک مؤلفــة انعطافپذیــری روانشــناختی
بــه معنــی تمایــل آگاهانــه بــه مانــدن در تمــاس مســتقیم
بــا تجربــة حاضــر اســت ،لــذا افــراد دارای میگــرن کــه مؤلفــة
پذیــرش را در خــود تقویــت کردهانــد ،دســت از مقاومــت
کــردن در برابــر درد خــود میکشــند و ســعی میکننــد بــا
حضــور درد بــه فعالیتهــای روزمــرة خــود بپردازنــد کــه ایــن
بــه نوبــۀ خــود موجــب کاهــش ناتوانــی ناشــی از میگــرن و
شــدت آن میشــود .امــا معنــیدار نبــودن میــزان فراوانــی
ســردرد افــراد مبتــا ممکــن اســت بــه خاطــر بــازة زمانــی
کوتــاه بیــن مداخلــه و ارزیابــی باشــد و احتمــاالً در تحقیقاتــی
کــه همــراه بــا پیگیریهــای طوالنــی میباشــد ،نتایــج بــه
گونــة دیگــر رقــم بخــورد .زیــرا پرادهــن 28و همکاران مشــاهده
کردنــد کــه ارتبــاط مثبتــی بیــن فراوانــی تمرینهــای خانگــی
ذهنآگاهــی و بهبــودی نشــانههای روانشــناختی بیمــاران
دارای آرتریــت روماتوئیــد وجــود دارد ( .)38همچنیــن
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ایــن مطالعــه با هــدف مقایســة اثربخشــی «دارودرمانــی ترکیب
شــده بــا درمــان کوتاهمــدت ذهنآگاهــی» و دارودرمانــی در
کاهــش عاليــم اختــال میگــرن و بهبــود کیفیــت خــواب
زنــان مبتــا بــه ســردرد میگرنــی مراجعهکننــده بــه کلینیــک
سایکوســوماتیک اصفهــان در ســال  1397انجــام گرفــت.
ب�رـ اس��اس یافتهه��ای پژوهــش شــیوة درمــان ترکیبــی ،بــه
طــور معن ـیداری ســبب کاهــش ناتوانــی ناشــی از میگــرن و
شــدت ســردرد در مقایســه بــا گــروه کنتــرل گردیــد امــا تأثیــر
معنـیداری در فراوانــی ســردرد نداشــت .ایــن یافتههــا همســو
بــا نتایــج مطالعــات ( )9، 13، 33و غیــر همســو بــا نتایــج
22
مطالعــات ( )24، 34-36اســت .بــه طــوری کــه روســداهل
در پژوهــش خــود تأثیــر معنــیداری در اثربخشــی مراقبــۀ
ذهنآگاهــی بــر مــدت و شــدت ســردرد در یــک نمونــة
مختلــط از افــرادی کــه از ســردرد تنشــی مزمــن ،ســردرد
تنشــی دورهای و یــا میگــرن رنــج میبردنــد مشــاهده نکــرد
( .)35همچنیــن کتهــکارت 23و همــکاران در پژوهــش خــود
تحــت عنــوان «اثربخشــی درمــان کوتاهمــدت مبتنــی بــر
ذهنآگاهــی در افــراد مبتــا بــه ســردرد مزمــن» بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه ایــن مداخلــه کاهــش معنــیداری در
فراوانــی ســردرد افــراد مبتــا دارد ،امــا تفــاوت معنــیداری
24
در مــدت و شــدت ســردرد مشــاهده نشــد ( .)24اســچمیدت
و همــکاران در پژوهشــی کــه اثربخشــی درمــان کاهــش
اســترس مبتنــی بــر ذهنآگاهــی را بــر روی اختــال میگــرن
بررســی کردنــد ،تفاوتــی در فراوانــی حملههــای میگــرن
مشــاهده نکردنــد امــا بیــان داشــتند کــه در نحــوة مقابلــة
افــراد بــا میگــرن بهبــودی نســبی حاصل شــده اســت ( .)34در
مطالعــة دیگــر ولــز 25و همــکاران گــزارش دادنــد کــه درمــان

کاهــش اســترس مبتنــی بــر ذهنآگاهــی در مــدت ســردرد،
ناتوانــی ،خودکارآمــدی و مؤلفــة ذهنآگاهــی افــراد مبتــا بــه
میگــرن مؤثــر میباشــد و میتوانــد در کنــار دارودرمانــی
بــرای ایــن افــراد اســتفاده شــود ،امــا بیــان داشــتند کــه بــه
دلیــل مقدماتــی بــودن پژوهــش و حجــم کــم نمونــه ،انجــام
مطالعــات بیشــتر در ایــن زمینــه ضــروری اســت (.)9
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کارمــودی 29و بیــر 30پــی بردنــد کــه ارتبــاط مثبتــی بیــن
تمرینــات خانگــی ذهنآگاهــی و نتایــج بهتــر درمــان وجــود
دارد ( .)18بنابرایــن اگــر افــراد مبتــا بــه درد مزمــن ماننــد
ســردرد ،انجــام تمرینهــای ذهنآگاهــی را جزئــی از زندگــی
روزمــرة خــود کننــد میتواننــد تغییــرات گســتردهای را در
حوزههــای مربــوط بــه درد خــود مشــاهده کننــد.

میتــوان گفــت کیفیــت خــواب افــراد گــروه آزمایــش
نســبت بــه گــروه کنتــرل بهتــر شــده و ممکــن اســت
معنــیدار نشــدن مؤلفههــای دیگــر بــه علــت بــازة زمانــی
کــم بیــن مداخلــه و ارزیابــی باشــد کــه در مطالعاتــی کــه از
ارزیابیهــای پیگیرانــه اســتفاده میکننــد بهتــر میتــوان
در ایــن مــورد اظهــار نظــر کــرد.

کیفیــت خــواب دیگــر متغیــری بــود کــه در ایــن پژوهــش
مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج مطالعــه نشــان داد کــه
درمــان ترکیبــی ب ـه طــور معن ـیداری ســبب افزایــش خــواب
مفیــد ،کاهــش اختــاالت عملکــرد روزانــه ،کاهــش تأخیــر در
بــه خــواب رفتــن و افزایــش نمــرة کلــی کیفیــت خــواب در
مقایســه بــا گــروه کنتــرل گردیــد .امــا تأثیــر معن ـیداری در
ســایر مؤلفههــای کیفیــت خــواب از قبیــل مصــرف داروهــای
خــوابآور ،اختــاالت خــواب ،طــول مــدت خــواب و کیفیــت
ذهنــی خــواب در مقایســه بــا گــروه کنتــرل نداشــت .ایــن
یافتههــا همســو بــا نتایــج تعــدادی از مطالعــات ()16، 17، 39
میباشــد .رابطــة بیــن ســردردهای اولیــه و خــواب در ادبیــات
پژوهشــی تاریخچــهای طوالنــی دارد و حاکــی از ایــن اســت
کــه افــراد دارای اختــال ســردرد از کیفیــت خــواب مناســبی
برخــوردار نیســتند (.)40-43

پژوهــش حاضــر داراي محدودیتهایــي بــود كــه توجــه بــه
آنهــا میــزان تعمیــم و تكیــه بــر گســترۀ یافتههــا را هموارتــر
خواهــد نمــود .از جملــه محدودیتهایــی کــه ایــن پژوهــش
بــا آن مواجــه بــود ،حجــم کــم نمونــه و انجــام مداخلــه فقــط
بــر روی زنــان بــود کــه تعمیمپذیــری نتایــج را تــا حــدودی
کاهــش میدهــد .از دیگــر محدودیتهــای ایــن پژوهــش
میتــوان بــه نبــود ارزیابیهــای پیگیرانــه و عــدم امــکان
ثابــت نگــهداشــتن نــوع داروهــای بیمــاران اشــاره کــرد.
توصیــه میشــود در پژوهشهــای آتــی ،بهمنظــور تبییــن و
تحلیــل دقیــق نتایــج حتمـاً از ارزیابیهــای پیگیرانــه اســتفاده
شــود .زیــرا تغییــر در یــک ســری از مؤلفههــا نیــاز بــه زمــان
بیشــتری در مقایســه بــا دیگــر متغیرهــا دارد.

Ulmer
Manber

26
26

ایــن مقالــه حاصــل پایاننامــة کارشناســی ارشــد حســین
حســین پــور در دانشــگاه خوارزمــی تهــران بــه شــمارة 19040
میباشــد .انجــام ایــن پژوهــش جــز بــا همــکاری کارکنــان
محتــرم درمانــگاه سایکوســوماتیک اصفهــان و همچنیــن
بیمارانــی کــه در ایــن پژوهــش حضــور داشــتند ممکــن
نبــود ،در اینجــا پژوهشــگران از همــة کســانی کــه در انجــام
ایــن پژوهــش بــه نحــوی نقــش داشــتند ،صمیمانــه تشــکر
میکننــد .در ضمــن کلیــة منابــع مالــی و اعتبــاری ایــن طــرح
بــر عهــدة دانشــجو بــوده اســت.
Carmody
Baer
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در مطالعــة حاضــر نیــز در تعــدادی از مؤلفههــای کیفیــت
خـ�واب بهبـ�ودی معنـ�یداری ایجـ�اد شـ�د و بـ�هطورکلـ�ی
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آنــگ ،31آلمــر 32و منبــر 33یــک چهارچــوب مفهومــی بــرای
مکانیســمهای شــناختی بیخوابــی ترســیم کردنــد کــه در
آن بــه نقــش مؤلفههــای آگاهی/ذهنآگاهــی و پذیــرش
بهعنــوان مؤلفههــای ضــروری در درمــان بیخوابــی تأکیــد
داشــتند .آنهــا پیشــنهاد دادنــد کــه بیخوابــی توســط
برانگیختگــی افزایشیافتــه ایجــاد میشــود کــه دو ســطح
برانگیختگــی شــناختی در آن نقــش دارنــد .ســطح اول یــا
برانگیختگــی اولیــه شــامل فعالیــت شــناختی ماننــد افــکاری
اســت کــه بــ ه طــور مســتقیم بــا نقــص خــواب مرتبــط
هســتند .برانگیختگــی ثانویــه یــا برانگیختگــی فراشــناختی
عبــارت اســت از آگاهــی و تفســیر برانگیختگــی اولیــه ،یعنــی
چطــور یــک شــخص بــهطــور منفــی یــا مثبــت افــکار مرتبــط
بــا خــواب خــود را ارزیابــی میکنــد .مداخــات مبتنــی بــر
ذهنآگاهــی بــ ه طــور ویــژه برانگیختگــی ثانویــه را هــدف
قــرار میدهنــد .بدیــن گونــه کــه آگاهــی فــرد از حالتهــای
جســمانی و ذهنــی خــود هنــگام تجربــة نشــانههای بیخوابــی
از طریــق ذهنآگاهــی افزایــش مییابــد و ســپس پاســخ بــه
ایــن نشــانهها از حالــت فرایندهــای ذهنــی مکــرر بــه حالــت
ســازگاری کــه همــان پذیــرش اســت میرســد .بــه طــوری
کــه تمایــل ذهنآگاهــی باالتــر بــا کیفیــت خــواب و ســامت
جســمانی بهتــر مرتبــط اســت (.)44

در آخــر بــا توجــه بــه محدودیتهــای دارودرمانــی بــرای
اختــال میگــرن کــه برگرفتــه از آسیبشناســی فیزیولــوژی
پیچیــدة ایــن اختــال میباشــد ،اثــرات جانبــی داروهــا،
خــودداری کــردن برخــی بیمــاران از مصــرف آنهــا و همچنین
نقــش بــارز مؤلفههــای روانشــناختی در ایجــاد و تشــدید
عاليــم توصیــه میشــود متخصصیــن حــوزة ســامت روان
از درمانهــای مبتنــی بــر ذهنآگاهــی بهعنــوان مداخلــة
روانشــناختی در کنــار دارودرمانــی یــا بهعنــوان درمــان
مســتقل جهــت درمــان اختاللهــای ســردرد اســتفاده کننــد.
همچنیــن از آنجایــی کــه زمــان و هزینــه از محدودیتهــای
بســیاری از افــراد بــرای شــرکت در جلســات درمانــی مطابــق
بــا پروتــکل  8هفت ـهای ذهنآگاهــی میباشــد .لــذا پیشــنهاد
میشــود درمانگــران از پروتکلهــای مختصــر شــدة ایــن
مداخــات بــرای رســیدن بــه اهــداف درمانــی خــود بهــره
جوینــد.
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