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۲۸۰

مقاله پژوهشي 

يگرنيماران مبتال به سردرد ميبيتيشخصيهايژگيويبررس

2يحسن فراشبنددکتر ، 1*يين طوبايشهدکتر 

26/1/89، تاریخ پذیرش 13/10/88تاریخ دریافت

چكيده
. دارندي، افسردگيگرنيدرد مماران با سرياز بياديدرصد ز. ع استيار شايمزمن بسيهاسردردماران باين بيبدريشناختروانمشکالت : پيش زمينه و هدف

. استيگرنيماران با سردرد ميبيتيشخصيهايژگيويابين مطالعه ارزيهدف ا. داردياديوع زيشيگرنيماران با سردرد ميبز درينياختالالت اضطراب

سـت و  يمـاران توسـط نورولوژ  يبين مطالعـه مقطعـ  يـ ادر . مار انتخاب شدنديب۱۰۰يطور تصادف، بهيگرنيماران مبتال به سردرد مين بيباز: كارروشمواد و 

داشتند، از ياساسيپزشککه اختالالت روانيمارانيب. دياستفاده گردNEOماران از تست يت بيشخصيابيارزيبرا. گرن داده شديص ميتشخIHSنامهپرسش

. مار مطالعه را کامل کردنديب۸۶تيهاندر . دنديمطالعه خارج گرد

سال ۳۰ماران يمتوسط سن ب. ا باالتر داشتنديپلم ويالت ديتحصدرصد۴۵. متاهل بودنددرصد۳۵زن بودند و درصد۶۷، ن شرکت کنندهمارايکل باز : هايافته

از نرمال شتريان، بزنگروه مردان ودودر هرهابودن به تجربهبازيژگيدر هر دو جنس، ويگرنيماران ميرسد که در بين مطالعه، به نظر ميج ايبراساس نتا. بود

را کسـب  ينمرات باالترهابودن به تجربهبودن و مردان در عامل بازيجانيهت وياس عصبيسه دو گروه زنان و مردان شرکت کننده، زنان در مقيمقادر. است

. کردند

هماهنـگ بـا مطالعـات    . بودهايژگيه ويش از بقيبيگرنيماران مي، در بيتيشخصBگروهيهاشاخصين مطالعه، برخيج ايبراساس نتا: يريجه گينتبحث و 

ش يتواند در درمان و در پيماران مين بيايشناختروانتوجه به ساختار . ارتباط وجود داشته باشديگرنيو سردرد ميتيشخصيهايژگين وي، ممکن است بيقبل

. ر داشته باشديتاثيماريبيآگه

يکوپاتولوژي، پسيتيشخصيهايژگي، ويگرنيسردرد م:هاد واژهيکل

١٣٨٩تابستان ،٢٨٠- ٢٨٥ص، دوم، شمارهو يکممجله پزشكي اروميه، دوره بيست

۰۹۱۷۳۱۶۲۳۵۷: ، تلفنپزشکي و علوم رفتاري، بيمارستان حافظدانشگاه علوم پزشکي شيراز، مرکز تحقيقات روان:آدرس مکاتبه

Email: shahin.toubaei@gmail.com

)نويسنده مسئول(دانشگاه علوم پزشکي شيراز، مرکز تحقيقات روانپزشکي و علوم رفتاري، بيمارستان حافظ،پزشکيدانشيار روان١
دانشگاه علوم پزشکي شيراز، بيمارستان حافظ،پزشکياستاديار روان٢

مقدمه
م يـ الاسـت کـه بـا ع   يک اخـتالل سـردرد گهگـاه   يگرن يم

ستم اعصـاب خودکـار   يرات سييو تغيک، گوارشيمختلف نورولوژ

ن مشخصـات و  يص آن براسـاس همـ  يشود که تشخيمشخص م

يهـا هماننـد آزمـون  ينينات باليج معاينتا. باشديم همراه ميعال

درصد۱۵گرن، حدود يوع ميش. استيعي، اغلب طبيشگاهيآزما

هـر سـني   درميگـرن  . باشـد يدر مـردان مـ  درصـد ۷در زنان و 

شـتر در زمـان بلـوغ و    يوع بيد، اگرچـه شـ  توانـد شـروع شـو   مـي 

در طرفـه و کيدار، گرن اغلب ضربانيدرد م). ۱(استيسالانيم

ويياشتهايوارد با بدر اغلب مگيجگاهي است و-يه پيشانيناح

در هنگـام  . شـود ياوقات با اسـتفراغ همـراه مـ   يگاهتهوع و

.ديآيبه وجود ممل نورعدم تح، اغلبيگرنيحمله م

کـا از سـردرد   يسـال آمر ت بزرگيجمعدرصد۱۲حدود 

و يت زندگيفيبرند که منجر به اختالل در کيرنج ميگرنيم

يگرنـ يماران ميبدرصد۷۰در واقع ). ۲(شود کارايي فرد مي

طول ساليان در زنان دريگرنيشتر حمالت ميب. زنان هستند

. افتنـد ياتفـاق مـ  يائسـگ يتا يز نوجوانها، افعاليت هورمون

ش از حضـور خـود   يها بـ رسد که نوسونات هورمونينظر مبه

يبخشـ ). ۳(حمالت سردرد نقش دارند جاديها در اهورمون

ي پزشکروانگرن توسط اختالالت يمربوط به ماز مشکالت
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۸۹، تابستان ۲، شماره ۲۱دوره مجله پزشکي اروميه

۲۸۱

،گـرن يشـناخت اخـتالالت همـراه م   . شوديجاد مياه آن اهمر

مـورد اسـتفاده   يگرنـ يميمـار يص ودر درمـان ب يتواند درتشخيم

بر يتواند شواهديميماريببرآن وقوع همزمان دوعالوه. رديقرارگ

).۴(به ما ارائه دهديماريدو بعلت هر

يها، فاکتوريطي، محيکيولوژياثرات بيبر روياديمطالعات ز

. بر حمـالت سـردرد انجـام گرفتـه اسـت     يو اجتماعيشناختروان

و يشـناخت روانيهـا ن فـاکتور يد ارتباط بـ يون مطالعات ميج اينتا

.استيگرنيماران با سردرد مين بيايتيشخص

، يگرنـ يسـردرد م مـاران بـا  ين بيبـ دريشناختروانمشکالت 

. دارديوع فراوانـ يگـرن مـزمن شـ   يميهان سردرديبدرمخصوصاً

). ۵(مزمن افسرده هستنديگرنيماران با سردرد ميبازياديدرصد ز

يگرنـ يمار مبـتال بـه سـردرد م   يب۱۰۲يروک مطالعه که بريدر 

ن يبـ يداريج نشـان داد کـه ارتبـاط واضـح و معنـ     ينتا،انجام شد

س بـا  يازيپوکندريو هي، افسردگيدرون نگريتيشخصيهايژگيو

سـت کـه   ياگرچـه مشـخص ن  . مـزمن وجـود دارد  يگرنـ يسردرد م

ا يجاد کننده سردرد هستند وياز عوامل ايشناختروانيهافاکتور

ــثانو ــه ســردردي در .)۶(شــونديمــجــاد يمــدت ايطــوالنيهاه ب

۱۶۲يروبـر ۱۹۹۰که توسط برانت وسـتوارت درسـال   يامطالعه

گرن يبا گروه کنترل بدون مانجام شد ويگرنيفرد بالغ با سردرد م

ن يدر بـ يشناختروانم يوع عاليج نشان داد که شيسه شد، نتايمقا

ـ . برابرگروه کنتـرل بـود  ۵/۲يگرنيافراد م يهـا اسيـ ن مقيهمچن

مـاران  يبدريز نمـرات بـاالتر  يـ زنـگ ن يآنامـه پرسشر زم دينوروت

مـاران  يبطبق نظر کـاپالن و سـادوک دوسـوم   ). ۷(داشتيگرنيم

ده آل گـرا و  يـ ا،يوسواسـ يتيشخصـ يهـا يژگـ يويدارايگرنـ يم

دچار يجانيهيهاپرخاشگر هستند و ممکن است متعاقب استرس

انه به ارتباط کو در دو مطالعه جداگيبراسالو و آم). ۸(شوند سردرد

ات هـوبر و  طبـق گزارشـ  ). ۹(گرن اشاره کردند يو مين افسردگيب

توانـد باعـث شـروع و   يمشته، استرس سال گذ۵۰يمطالعه مرور

.)۱۰(تکرار حمالت سردرد شود

بــا يشمســائوييکــه در همــدان توســط رضــايادر مطالعــه

ج نشـان داد کـه زنـان    ينتـا ،انجام گرفتMMPIاستفاده از تست 

او يسـتر ي، هيسـاز يمجسـ يهااسيدر مقيگرنيمبتال به سردرد م

مـردان  کـه در يداشـتند، در حـال  ياختالل وسواس نمرات بـاالتر 

نمـرات بـاالتر   يافسـردگ ويقرارياضطراب، بيهااسيمقيگرنيم

).۱۱(بود

مـار مبـتال بـه سـردرد     يب۱۰۲يکه بـر رو يگريدر مطالعه د

ن يبـ يداريمعنـ داد که که ارتبـاط  ج نشان يانجام شد، نتايگرنيم

س بـا  ياسـ يپوکندريو هي، افسـردگ يـي گرادرونيتيشخصيژگيو

سـت کـه   ياگرچـه مشـخص ن  . مـزمن وجـود دارد  يگرنـ يسردرد م

ا يجاد کننده سردرد هستند وياز عوامل ايشناختروانيهافاکتور

يدر راستا). ۱۲(شوند يمجاد يمدت ايوالنطيهاه به سردرديثانو

يهـا يژگـ ياخـتالالت و و ين مطالعه، بررسيهدف ايالعات قبلمط

ج بدسـت آمـده   ينتـا . اسـت يگرنـ يهمراه بـا سـردرد م  يتيشخص

د واقـع  يـ مـاران مف ين بيايير دارويغيهاتواند در جهت درمانيم

.شود

مواد و روش كار
گرن به يص ميکه با تشخيمارانينفر از ب۱۰۰ن پژوهش يدر ا

مراجعـه کـرده بودنـد،    يدرمانگـاه مطهـر  و اعصابمتخصص مغز

ص يمـاران پـس از تشـخ   ين بيـ ا.دنـد يانتخاب گرديطور تصادفبه

پزشـک ارجـاع   ک متخصص مغز و اعصاب بـه روان يگرن توسط يم

يک اخـتالل اساسـ  يـ کـه عـالوه بـر سـردرد     يمارانيب. داده شدند

مـار  يب۸۶ت يـ هاندر. داشتند از مطالعه حـذف شـدند  يپزشکروان

نامـه پرسـش ل يتکمماران پس ازين بيا. مطالعه قرار گرفتندمورد

گرن، يسردرد ميص قطعيتشخو،IHS1سردردين اللمليانجمن ب

را NEO FFIنئـو  يتيشخصنامهپرسشگ و يدموگرافنامهپرسش

مـورد  دريحات کـاف يتوضـ پس ازهاهمه نمونه. ل کردنديز تکمين

.ل کردنديرا تکمهانامهپرسشت کامل يبا رضا،قيتحق

يرا براينيمعيصيتشخيهاسردرد مالکين الملليانجمن ب

شـتر  يبک ارائه کرده است که دريع وکالسيشايگرنيميهاسردرد

ص ازيجهـت تشـخ  ،گرن انجام گرفته استيميروکه بريمطالعات

. ده استيآن استفاده گرد

اسـتفاده  NEO FFIيتيشخصـ نامهپرسشن پژوهش از يدر ا

هـر  يبـرا يعبارت است که آزمـودن ۶۰يدارانامهپرسشن يا. شد

رد را " ا کـامال ي، رد ويمقبول، قبول، خنث" کاماليهانهيعبارت گز

۴۸ن صـفر تـا   يبـ يت نمراتـ يهادر نين آزمودنيا. کنديمانتخاب 

بودن ، بازييزم، برونگرايا نوروتييجانيهيثباتيبيهاشاخصيبرا

ن يـ ا. ديـ نمايمـ بودن ارائـه  يگران و وجدانيبا د، توافق هابه تجربه

از شـهر  ينمونـه ا يبـر رو ) ۱۳۸۵(توسط حق شناس نامهپرسش

آن است، يسئوال۲۴۰که فرم NEO PI-Rراز به همراه آزمون يش

يبا اعتبار قابل قبوليسنجروانيهايژگيشده است و ويابيهنجار

). ۱۳(آن نشان داده استيبرا

ز معروف يت که به پنج عامل بزرگ نيشخصيله پنج عامينظر

و 2االت متحده به نام کاسـتا يشناس ساکن ادو روانياست، از سو

۹۰يل دههياواارائه شد و دريالديم۸۰در اواخر دهه ،3يمک ر

1 Inter national Headache society
2 Costa
3 MC Crae
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دکتر شهين طوبايی و همکارانيگرنيماران مبتال به سردرد ميبيتيشخصيهايژگيويبررس

۲۸۲

: عبارتنـد از يپـنج عامـل اصـل   . مجـدد قـرار گرفـت   يابيـ مورد ارز

ي، وجـدان )O(ربـه  بـازبودن بـه تج  ،)E(ييگرابرون،)N(زم ينوروت

).A(و توافق ) C(بودن 

ــش ــهپرس ــوع ،NEO FFIنام ــه ا۶۰ن NEO PI-Rيجمل

يثبـات يب(يعامل اصل۵ع يسرمختصر ويابيارزيکه برا،باشديم

) بـودن ي، توافـق و وجـدان  هـا بودن بـه به ، بازييگرا، برونيجانيه

هرمربوط به يجمله ا۱۲نمونه ۵ن آزمون ازيا. شده استيطراح

،ک(پاسخ کـامال رد ۵نه يهر گز. ل شده استيعوامل، تشکک ازي

شـامل  را) ک، ق(؛ کـامال قبـول   )ق(؛ قبول )خ(ي؛ خنث)ر(؛ رد)ر

يب همبسـتگ يضـر . کنـد يمـ را انتخاب يکييشود که آزمودنيم

ــ ــرهيب ــان نم ــاخصيه ــاش در NEO PI-Rو NEO-FFIيه

يبـــرا،۹۲/۰،۹۰/۰،۷۷/۰،۸۷/۰ب يـــ، بـــه ترتAblasaنمونـــه 

ب يبراساس ضريثبات درون.محاسبه شدC,A,O,E,Nيهاشاخص

ــرا ــا ب ــرايداراNEO-FFIيآلف ،۸۶/۰،۷۷/۰،۷۳/۰،۶۸/۰ب يض

ن يـ ا. بدست آمدC,A,O,E,N  يهاشاخصيب برايبه ترت۸۱/۰

ير محاسـبه شـده بـرا   ياز مقـاد تـر کـم ير بدست آمده همگيمقاد

ارزش ينظـر آمـار  تند، اما ازهسNEO PI-Rآزمون يهاشاخص

آزمـون براسـاس محاسـبات    يهانش عبارتيگز. دارنديقابل قبول

انجـام گرفتـه اسـت   NEO PI-Rيعوامل از رويواکاويابياعتبار 

)۱۴(.

ل يتحله ويمورد تجز۱۱نسخه SPSSتوسط نرم افزار هاداده

ک ازيـ رابطـه بـا هـر   ار دريـ ن و انحـراف مع يانگيـ مقرار گرفتـه و 

ن يـ جـا کـه ا  از آن. ديـ ، محاسـبه گرد يتيشخصـ يژگيويهاريمتغ

يهايژگيف وياست فقط به توصيفيتوصيک بررسيق صرفاًيتحق

. پردازديمسردرد ماران بايبيتيشخص

م يپردازيمکل نمونه دريتيشخصيهايژگيويابتدا به بررس

ت يماران بر اساس جنسيبيتيشخصيهايژگيويسپس به بررسو

در دو گـروه  يتيشخصيهايژگيارتباط ويبعد به بررسپرداخته و

. ميپردازيمتست Tزن مورد مطالعه براساس مرد و

هايافته
ــه،  يب۸۶از  ــورد مطالع ــار م ــر زن و) درصــد۶۷(۵۷م ۲۹نف

) درصد۵۵(مورد ۴۸الت در يسطح تحص. نفر مرد بودند) درصد۳۳(

پلم يـ بـاالتر از د ايويساوم) درصد۴۵(مورد۳۸پلم و در ير ديز

ــود ــر ۵۶تعــداد .ب ــاران متاهــل و يباز) درصــد۶۵(نف ــر۳۰م نف

. مجرد بودند) درصد۳۵(

ــام ــوارد درصــد۴۷در يليســابقه ف ــر۳۹(م مثبــت و در) نف

ماران بـا  يب، از)نفر۵۷(درصد۶۶در. بودينفر منف) ۴۷(درصد۵۳

در دفعـه و ۴شـتر از يماه بگرن تعداد حمالت سردرد دريسردرد م

از) درصـد ۳۷(نفـر  ۳۲سـردرد در  . بـود ۴از تـر ه مـوارد کـم  يبق

. مانـده بـدون اورا بـود   يباقدرصد۶۷همراه با اورا بود ودر ،مارانيب

عامـل  ۵در هـا يار آزمودنين و انحراف معيانگيم) ۱(جدول شماره 

NEO FFIيهـا يژگـ يباتوجـه بـه تفـاوت و   .نشان داده شده است

گـروه  دورا دريتيگروه زن و مرد، عوامل شخصـ در دويتيشخص

ک يـ يحق شناس بـر رو کهيج را با گروهينتاويبررسزن و مرد 

NEO FFIنامـه پرسشيرانيترجمه ايابيگروه نرمال جهت هنجار

.ميکرديسه آماريانجام داده، مقا

ار نمـرات زنـان و   يـ ن و انحـراف مع يانگيـ م) ۱(جدول شـماره  

طـور کـه   همان. دهديمنشان FFI–NEOياهمردان را در آزمون

هـا و باز بودن به تجربـه يجانيهيثباتيشود در زنان بيممشاهده 

. ش از مردان استيب

NEO- FFIي آزمون هاي زنان و مردان در شاخصهامعيار نمرهميانگين و انحراف):۱(جدول شماره 

Tارزش T برآورد)n=۱۱۶(زنان )n=۳۴۶(مردانريمتغ

اريانحراف معنيانگيماريانحراف معنيانگيم

۰۰۰۱/۰-۳/۱۹۶۶/۷۹/۲۳۰۱/۸۲۶/۶يجانيهيثباتيب

۷/۲۹۱۱/۶۷/۲۸۶۷/۵۶۸/۱۰۹/۰ييبرون گرا

۰۰۰۱/۰-۴/۲۳۵۸/۵۲/۲۶۲۱/۴۶۱/۵هابودن به تجربهباز

۳/۳۱۷۸/۵۷/۲۸۰۵/۵۰۳/۵۰۰۰۱/۰گرانيتوافق با د

۳/۳۶۲۰/۶۰/۳۳۲۴/۶۰۰/۴۰۰۰۱/۰بودنيوجدان

ــدول ــاج ــم)۳و۲(يه ــراف معيانگي ــن و انح ــل ۵ار در ي عام

NEO FFI   در مطالعه حاضر و گروه نرمال در مطالعه حـق شـناس

. آورده شده است

شود عامل بازبودن به تجربه هـم در  يمطور که مشاهده همان

گـروه  ش ازيبـ يداريمعنـ طـور  گروه زنان وهم درگروه مردان بـه 

. باشديمکنترل 
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ن مطالعـه،  يـ اسه دو گروه مرد وزن شرکت کننـده در يدر مقا

بـودن بـه   بودن و مردان در عامـل بـاز  يجانيهت ويزنان در عصب

/ ۸۱در زنان (کسب کردند ينمرات باالتريداريمعنطور تجربه، به

۲t= ۴۳/۳؛ و در مردان(t=) ۴جدول شماره .(

در دو گروه زنان سردرد ميگرني و گروه نرمالنامهپرسشدر پنج عامل هان و انحراف معيار آزمودنيميانگي):۲(جدول شماره 

NEOي هامقياس

زنان در گروه نرمالزنان در گروه ميگرني

TP

انحراف معيارميانگينتعدادانحراف معيارميانگينتعداد

<۵۷۸۹۴۷/۳۳۵۶۲۰۲/۶۱۱۶۳۳۲۴/۶۸۲/۰۰۵/۰وجداني بودن

<۵۷۴۹۱۲/۲۹۵۴۵۶۶/۵۱۱۶۷/۲۸۰۵/۵۰۲/۱۰۵/۰توافق با ديگران

>۵۷۷۸۹۵/۲۳۵۵۴۱۹/۴۱۱۶۲/۲۶۲۱/۴۸۱/۲۰۵/۰باز بودن به تجربه

<۵۷۰۱۷۵/۲۸۳۴۷۴۴/۹۱۱۶۷/۲۸۶۷/۵۵۹/۰۰۵/۰برون گرايي

<۵۷۲۶۳۲/۲۵۶۱۳۷۹/۸۱۱۶۹/۲۳۰۱/۸۹۶/۰۰۵/۰بي ثباتي هيجاني

در دو گروه مردان با سردرد ميگرني و گروه نرمالنامهپرسشدر پنج عامل هان و انحراف معيار آزمودنييانگيم):۳(و ل شماره جد

NEOي هاعامل

مردان در گروه نرمالمردان در گروه ميگرني

TP انحراف معيارميانگينتعدادانحراف معيارميانگينتعداد

<۲۹۸۶۲۱/۳۴۸۳۰۸۸/۴۳۴۶۳/۳۶۲۰/۶۱۸/۱۰۵/۰وجداني بودن

<۲۹۷۵۸۶/۲۷۸۶۰۵۶/۳۳۴۶۳/۳۱۷۸/۵۳۹/۱۰۵/۰توافق با ديگران

>۲۹۳۱۰۳/۲۷۶۸۲۰۸/۶۳۴۶۴/۲۳۵۸/۵۴۳/۳۰۵/۰باز بودن به تجربه

<۲۹۲۰۶۹/۲۸۵۷۰۵۲/۷۳۴۶۷/۲۹۱۱/۶۰۴/۰۰۵/۰برون گرايي

<۲۹۵۵۱۷/۱۸۳۴۴۷۷/۶۳۴۶۳/۱۹۶۶/۷۵۹/۰۰۵/۰بي ثباتي هيجاني

در دو گروه مردان و زنان با سردرد ميگرنينامهپرسشدر پنج عامل هاانحراف معيار آزمودنيميانگين و):۴(جدول شماره

TPكلمردانزنانNEOي هاعامل

انحراف ميانگينتعداد

معيار

انحراف ميانگينتعداد

معيار

انحراف ميانگينتعداد

معيار

>۵۷۸۹۴۷/۳۳۵۶۲۰۲/۶۲۹۸۶۲۱/۳۴۸۳۰۸۸/۴۸۶۲۲۰۹/۳۴۰۲۲۳۱/۶۶۶/۰۰۵/۰وجداني بودن

<۵۷۴۹۱۲/۲۹۵۴۵۶۶/۵۲۹۷۵۸۶/۲۹۸۶۰۵۶/۳۸۶۵۸۱۴/۲۹۰۱۸۷۱/۵۲۲/۰۰۵/۰توافق با ديگران

>۵۷۷۸۹۵/۲۳۵۵۴۱۹/۴۲۹۳۱۰۳/۲۷۶۸۲۰۸/۶۸۶۹۷۶۷/۲۴۵۸۳۵۴/۵۶۷/۲۰۵/۰باز بودن به تجربه

</۵۷۰۱۷۵/۲۸۳۴۷۴۴/۹۲۹۲۰۶۹/۲۸۵۷۰۵۲/۷۸۶۴۱۸۶/۲۸۷۶۱۵۰/۸۵۶/۰۰۵برون گرايي 

>۵۷۲۶۳۲/۲۵۶۱۳۷۹/۸۲۹۵۵۱۷/۱۸۳۴۴۷۷/۶۸۶۲۳۵۰۴۶۷/۸۴۹/۳۰۵/۰بي ثباتي هيجاني
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دکتر شهين طوبايی و همکارانيگرنيماران مبتال به سردرد ميبيتيشخصيهايژگيويبررس

۲۸۴

بحث
شـود،  يمـ مشـاهده  ) ۳و۲(طـور کـه در جـدول شـماره     همان

کـه  Oگـرن در عامـل   يدرد مسـر ماران بـا يات خام بن نمريانگيم

هم درگروه مـردان و هـم درگـروه زنـان     هاهمان بازبودن به تجربه

؛ و در مـردان t=۸۱/۲در زنـان  (ش از گروه کنتـرل بـوده اسـت    يب

۴۳/۳(t=.ل دهنده بـازبودن بـه   يالزم به ذکر است که عناصر تشک

، نظـرات و هاشاحساسات، کن،يشناسييبايل، زيتجربه شامل تخ

يبـارور هسـتند کـه در  ييهـا انسـان "بـاز "افراد . باشديمهاارزش

هـا آنيرامون کنجکاو هستند و زندگيپيايدنويدرونيهاتجربه

يهـا هيـ ن افـراد طالـب لـذت بـردن از نظر    يا. ازتجربه استسرشار

" بسـته "سه با افراد يرمتعارف هستند و در مقايغيهاد و ارزشيجد

. دارندياريبسيمثبت و منفاحساسات 

ر سـوال بـردن   يـ ل بـه ز يـ رمتعارف، مايغيگونه افراد افرادنيا

و يات، امـور اجتمـاع  يـ اخالقدريمند بـه آزاد منبع قدرت، عالقه

مـاران  يدر مطالعه ولف ذکر شده کـه ب . هستندياسيسيهادگاهيد

ا و جاه طلبده آل گري، ايوسواس،رقابل انعطافيغيافراديگرنيم

اســاس  و همکــارانش بر ن يتــورا). ۱۵(گــر هســتند  و پرخــاش

نـامطمئن، مـردد،   يافـراد " را اصـوال يگرنـ يماران ميمطالعاتشان ب

ن يـ براسـاس ا . دانستنديمآل گرا، جزء گرا و حساس به انتقاد دهيا

تند ق هسـ يـ و عميمين افراد فاقد ارتباطات گرم و صـم يگزارش، ا

توسط يگرنيمار ميب۸۰يروکه بر) ۱۷(يگريمطالعه ددر ). ۱۶(

سه با يدر مقايگرنيماران مينشان داد ب،انجام گرفتMMPIتست 

ينمـرات بـاالتر  يـي ا و درونگرايـ پارانويهااسيگروه کنترل در مق

.کسب کردند

ن مطالعـه،  يـ اسه دو گروه مرد وزن شرکت کننـده در يمقادر

مــل و مــردان در عا) t=۴۹/۳(بــودن يجــانيهت ويعصــبزنــان در

ينمـرات بـاالتر  يداريمعنـ طـور  ؛ به)t=۶۷/۲( هابازبودن به تجربه

).۳جدول شماره (کسب کردند 

يتيشخصيهايژگيويکه بر روييو شمساييمطالعه رضادر

ج حاصـله نشـان   يگرن انجام شد، نتايماران با سردرد ميبنفر از۹۶

ا ويســتري، ه1کــردني، بــدنيداد کــه اخــتالل در روابــط اجتمــاع

شـود و  يمـ ده يـ شتر ديگرن بياجبار در زنان با سردرد م-وسواس

)۱۱(تر استگرن واضحيو اضطراب در مردان با سردرد ميافسردگ

يهــايژگــيويروبــر2کــه توســط کــاراکوراميمطالعــه ادر

گـرن حـاد انجـام    يمـار م يب۵۰گرن مزمن ويمار ميب۳۵يتيشخص

اضطراب ممکن است وياز آن بود که افسردگيج حاکيگرفت، نتا

ا يسـتر ي، هيگرن باشد و افسردگيسک فاکتور در شروع سردرد مير

1 Somatization

تـر و  ر مشـخص طوگرن مزمن بهيماران با ميبس دريازيپوکندريوه

.)۱۲(شوديمده يگرن حاد ديمنسبت بهترواضح

يدارايگرنيماران ميطبق مطالعات کاپالن و سادوک دوسوم ب

هسـتند و  يسـرکوبگر و وسواسـ  پرخاشـگر،  يتيشخصيهايژگيو

کـه  يمطالعـات .)۸(ابدييماضطراب شدت ويبا نگرانهاسردرد آن

گرن حاد يماران با سردرد مينفر از ب۸۰يروبر۱۹۹۰که در سال 

مشـاهده شـده   يپزشکن اختالالت روانيشتريو مزمن انجام شد، ب

کـه يقيدر تحق).۷(بودي، اضطراب و افسردگيگرنيماران ميبدر

سـردرد  دانـش آمـوز بـا   ۶۵۲يروو همکارانش بـر نيتوسط مارت

گـرن و  ين سـردرد م يک ارتباط مشخص بيد يگرن انجام داد مويم

).۱۸(باشديمو اضطراب ي، افسردگيگرانوسواس، نيهايژگيو

و يتنشــيهـا مـار بـا ســردرد  يب۷۰يروبــريقـ يج تحقينتـا 

در يگرخشــونت و پرخاشــيهــااسيـ نشــان داد کــه مق،يگرنـ يم

در .ش از گروه نرمال بوديبيطور بارزبدون اورا بهيگرنيماران ميب

ماران با يدر گروه بياضطراب و افسردگيهااسين مطالعه، مقيهم

ش از گروه کنترل بـود  يبا اورا بهمراه يگرنيو ميتنشيهاسردرد

)۱۹ .(

يريجه گينت
ياصـ خيتيشخصيهايزگيويگرن دارايماران با سردرد ميب

گـرن  يشـدت سـردرد م  اير در شروع يباشند که ممکن است تاثيم

نگران، مضطرب، يافرادگرن اکثراًيماران با سردرد ميب. داشته باشد

يزيـ منجـر بـه درون ر  ينگرانـ ن اضـطراب و ياهستند ويوسواس

شودکه بـا مـزمن   يمسبب ساز شروع سردرد وگردديماحساسات 

توانـد  يمـ يفرديتيشخصيهايژگيورييشدن و عدم توجه به تغ

.ل شوديگرن تبديبه سردرد م

ــطرن ازيبنــابرا ــدگييــق تغي يل در برخــيتعــدوير روش زن

حمالت سردرد را کاهش يتوان تا حدوديم، يتيشخصيهايژگيو

.ميده

يتشکر وقدر دان
قات يمرکز تحقيسوازيقاتين پژوهش به عنوان طرح تحقيا

دانشـگاه علــوم  يپزشـک بخـش روان يعلـوم رفتـار  ويپزشـک روان

ب شده، و بودجـه آن توسـط معاونـت    يراز تصويدانشگاه شيپزشک

ده اسـت، لـذا از   يـ ن گرديراز تاميشيدانشگاه علوم پژشکيپژوهش

. ديآيمبه عمل ين دست اندرکار قدردانيمسئول
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