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بسته مداخله روانی اجتماعی برای بهبود سردردهای میگرنی
مریم شاهنده ،*5مجید صفاری نیا

سردرد یکی از شایعترین شکایات پزشکی و اختالل عصبی ناتوان کننده میباشد (وان  ،وان

7

و فوو.)5105 ،

از میان علل سردرد ،میگرن شای ترین نوع سردرد موزمن موی باشود کوه بور اسواس گوزارش سوازمان جهوانی
بهداشت ( )WHOرتبه نوزدهم را در بین اختالالت ناتوان کننده دارد ،زیرا  39درصد افراد مبتال به میگرن بوه
درجهای از ناتوانی دچارند (هولروید ،کاترل و دونالد .)5101 ،حمالت دورهای میگرن سب

اختالل عملکورد

بیمار از جمله غیبتهای طوالنی مدت از محل کار و تحصیل ،تاثیر بر خل و خوو و بوه تبو روابوط فورد بوا
اطرافیان و عد تمرکز و امتناع از هرگونه فعالیت شخصی و اجتماعی شده است (آی دمیر ،اوزکارا و اونسوال
و کنبیلووی ( .)5100بوور اسوواس مطالعووه فرنانوودز-دالس-پینوواس ،هردانوودز-بوواررا ،کاراسووکو-گاریوودو و
همکاران( )5101عوامل اجتماعی -جمعیت شناختی در کنار سبک زندگی و دیگر شرایط منفوی نقوش مهموی
در پیدایش میگرن و تداو آن دارند و چالشهایی بر سر راه مداخله و درمان آن فراهم میکنند.
اگرچه داروهای موثری برای درمان میگرن معرفی شده است ولی عووارض جوانبی داروهوا ،عود تحمول
دارویی ،عد پاسخ یا پاسخ ناکافی به درمان دارویی و هزینوه هوای بواالی تهیوه دارو موجو

شوده اسوت توا

مبتالیان به سردردهای میگرنی درحال حاضر از درمان پروفیالکتیک رضایت بخشی بورای سوردردهای خوود
برخوردار نباشندو درمان دارویی را متوق

کنند .در مواجهه با چنین محدودیتهایی بیماران و درموانگران در

پی درمان های جایگزین میروند .از آنجایی که رویآوردهای روانشناختی و روانی فیزیولوژیکی میتواننود بوه
مدیریت درد مزمن کمک کنند (آستین ،)5114 ،به شکلگیری و کاربرد رفتاردرمانیها ودرمانهوای شوناختی-
رفتاری معاصر برای سردرد منجر شدهاند (پنزین ،آندراسویک و فریودنبرگ .)5115 ،درموانهوای رفتواری بوه
خوبی برای درمان افرادی که از سردرد رنج میبرند مناس

هستند .هدف بلندمدت درمانهای رفتاری شوامل

کاهش فراوانی و شدت سردرد ،کاهش ناتوانی ناشی از سردرد و درماندگی عاطفی ،تحملناپذیری و افوزایش
کنترل فرد نسبت به سردرد است .هدف کوتاه مدت مداخالت رفتاری هدف گوذاری بور روی عوامول خطور
قابل اصالح و تعدیل میگرن است .این نوع درمان میتواند به صورت فردی یا گروهی ،در محیطهای درمانی
یا محدود ،حتی بدون ارتبا چهره به چهره درمانگر با درمانجو اجرا شود .هولروید ،پنزن و رینز ،لیپچیوک و
بووس( )5113درمانهای رفتاری را در سه گروه کلی دسته بندی کردند :آموزش پسخوراندزیستی ( bio feed
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 ،)backآموزشتن آرامی ( )relaxationاز جملهروشتصویرسازیذهنی و آموزش شناختی رفتاری مانند ،آموزش
مدیریت استرس ( )stress managementو خودمدیریتی (.)self-management
از جمله درمانهای خودمدیریتی ترکیبی میتوان به درمان مدیریت رفتاری میگرن (هولروید ،کاترل و والور،
 ،)5111که ترکیبی از روشهای دارویی ،زیستی -شناختی و رفتاری در یک مجموعه میباشود ،نوا بورد کوه
ضمن ارائه دانش خاص میگرن ،تمامی روشهای درمانی روانشوناختی و اطالعوات دارویوی بوه بیمواران داده
میشود (سینک و هولروید .)5101 ،برومبرگ و وود و بلک ( )5105نیز درمان ترکیبی را در چنودگا معرفوی
کردهاند و اجزای مقابله عاطفی که شامل؛ ارائه اطالعات پزشکی ،مهارتهای خودمودیریتی ،مقابلوه عواطفی و
مهارتهای ارتباطی میباشد ،را به آن افزودهاند.
با توجه به اینکه تحقیقات عوامل متعددی را برای بروز و شدت سردردهای میگرنوی معرفوی کورده انود و
درمانهای رایج به تنهایی پاسخ گوی نیاز بیماران در پیشگیری از شروع حموالت میگورن نیسوت( ،داهلووف،
لودر ،دیاموند و راپنوو .)5119 ،لذا نیاز به طراحی روشهایی برای مدیریت طی

وسی تری از عوامل ایجواد

کننده حمالت میگرنی قبل از شروع حمله مورد توجه قرار میگیرد که با نقش فعال بیمار ،با اجرای روشوهای
غیردارویی روانشناختی مطمئن و اثربخش با صرفه جوویی اقتصوادی و زموان و عووارض جوانبی کومتور بوه
منظورکاهش بروز ،شدت و مدت حمالت سردرد کمک نماید .از آنجایی که اثربخشوی درموانهوای رفتواری
(آموزش آرامش عضالنی ،پسخوراند زیستی و درمان شناختی رفتاری) برای مدیریت سوردرد میگرنوی ارزش
قابل توجهی داشته است (آندراسیک ،)5114 ،میتوان انتظار داشت که امیدوارکنندهترین نتوایج را زموانی کوه
این تکنیکها به صورت ترکیبی به کار برده شوند ،بدست میآید .بنابراین در پووهش حاضر ،مداخلوه روانوی
اجتماعی میگرن ضمن ایجاد تغییراتی در پروتکل درمانی هولرویود و همکواران( )5111و مودل خودنظوارتی
برومبرگ و همکاران( )5105و با تاکید بر عوامل روانشناختی و اجتماعی با این هدف تودوین گردیوده اسوت
که می توان با داشتن آگاهی و درک عوامل خطر مربو به بیماری که عواملی مهوم در پوذیرش رفتوار سوالمتی
است ،به فرد و خانوادهها در مورد سالمت روانشناختی و شیوهی زندگی سالم برای ارتقوا سوطح سوالمتی و
احساس خوب بودن و نقش عوامل اقتصادی-اجتماعی در کیفیت و رضایت از زنودگی ،بوا شناسوایی عوامول
مرتبط با شدت و تکرار حمالت میگرن را آموزش داد تا زمینه مساعدی بورای برناموه ریوزی مناسو

جهوت

تعدیل و کنترل عوامل محرک میگرن فراهم آورد.
روش
شرکت کنندگان و طرح پژوهش
این مطالعه از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون– پس آزمون با گروه گواه اسوت .جامعوه آمواری پوووهش
شامل کلیه بیمارانی که به درمانگاههای تخصصی مغز و اعصاب شهر اهواز مراجعوه کردنود .افوراد نمونوه بوه
شیوه نمونه گیری دردسترس از بین مراجعه کنندگان با شکایت سردرد انتخاب و پس از معاینه بوالینی توسوط
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پزشک متخصص مغز و اعصاب ،بیمارانی که مبتال به میگرن بودند 41 ،نفر جهوت ورود بوه مطالعوه انتخواب
شدند و سپس با روش نمونه گیری تصادفی ساده در گروه مداخله روانی اجتمواعی ( 51نفور) و گوروه گوواه
( 51نفر) قرار گرفتند .میانگین سنی شرکت کنندگان پووهش  09/10سال بود که  95درصود زن و  55درصود
متاهل بودند .معیار ورود به مطالعه شامل تمایل بیمار جهت شرکت در پووهش ،داشتن میگرن بر مبنای معیوار
انجمن بین المللی سردرد با تشخیص پزشک متخصص مغز و اعصاب ،محدوده سنی  51تا  51سال و سوطح
تحصیالت دیپلم و باالتر بود و معیارهای خروج افراد ،شامل ابتال بوه انوواع سوردردهای تنشوی بیمواریهوای
شناخته شده مثل آسم ،هیپرتروئیدیسم ،هایپرتانسیون ،بیماریهای قلبی ،گوارشی حاد ،سوابقه تروموا بوه سور،
عمل جراحی در  6ماه گذشته ،بیماریهای مزمن بدخیم ماننود سورطان و بیمواریهوایی کوه اسوترس شودید
جسمی و روحی به بیماران وارد میکند .عد استفاده از داروی پروپرانولول که در درمان میگرن مورد استفاده
قرار میگیرد.
ابزار
در این پووهش برای جم آوری دادهها در مراحل پیش آزمون ،پس آزمون از چک لیسوت ثبوت نشوانههوای
سردرد (تعداد سردردها در یک ماه ،مدت زمان یوک حملوه میگورن بوه روز و شودت ادراک درد بور حسو
مقیاس  Visual analogue scaleدر ابعاد خفی

با نمره  0تا بسیار شدید با نمره  01استفاده شد .دادهها با نر

افزار آماری  SPSSنسخه  09تجزیه و تحلیل شد .برای مقایسه تعداد و شدت حمالت میگرن پویش آزموون و
پس آزمون گروه مداخله و گواه از آزمون تحلیل کواریانس استفاده گردید .سطح معنی داری آزموونهوا 1/15
در نظر گرفته شد.
شیوه گردآوری داده ها
گروه مداخله در هشت جلسه درمانی  61دقیقهای شرکت نمودند .مداخله روانی اجتمواعی (شواهنده،)0171 ،
اشاره به ساختار مدیریت رفتاری دارد که روابط بالینی را بوسیلهی آمووزش مودیریت چندگانوه مهوارتهوای
میگرن و سازگار کردن درمان با پیشرفت بیمار ،ترجیح وخواسوت او و خصیصوههوای بیمواریش بوه حوداکثر
میرساند .این روش با تنش زدایی ،مدیریت استرس و سایر مداخالت رفتاری برای آموزش مهارتهوایی بوه
منظور تنظیم پاسخهای زیستی ،روانی و اجتماعی جهت پیشگیری ،قط یا مقابله بوا حموالت میگورن فوراهم
میکند .جهت گیری درمان شامل بررسی سب

شناسی میگرن و چگونگی کسو

مهوارتهوای مودیریت بور

حمالت میگرن ،آموزش آرا سازی شامل آرا سازی پیشرونده عضالت ،تصویرسازی ذهنی و مودیریت درد،
مدیریت ا سترس شامل آموزش اصول مدیریت اسوترس و بوه چوالش کشویدن باورهوای اسوترس زا و طورح
مدیریت میگرن شامل مدیریت کوتاه مدت و بلند مدت برای هر بیمار است .جلسوات درموان بوه شورح زیور
است:
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جلسةاول ،پس از معارفه ،ارائه پاتوفیزیولوژی میگرن و تاریخچهروشهای پیشگیرانه دارویی و درمانهای
پزشکی موجود؛ کاربرد درمانهای روانشناختی ونقش آن درکاهش سردرد و آشنایی گروه با برانگیزانندههوای
درد ،ضمن معرفی نقش آنها در بروز ،شدت و ادامه سردردها .جلسه دو ؛ آشنایی با الگوها و فاکتورهای موثر
در سردرد و چگونگی تاثیر آنها بر حمالت میگرن و معرفی عالئم هشدار دهنوده شوروع حموالت میگورن و
تمرکز بر آموزش استراتویهای مدیریت حذف برانگیزاننده ها .جلسه سو  ،معرفی تکنیکهوای تونش زدایوی
مانند تنفس عمی ؛ تنش زدایی هفت ماهیچه ای .جلسه چهار ؛ معرفی نقش اسوترس و روشهوای شناسوایی
موقعیتهای استرس زا و معرفی مدیریت استرس شناختی رفتاری و حل مسواله ،راهبردهوای مقابلوه عواطفی
(شامل کاهش اضطراب مربو به میگرن و مدیریت تفکر منفی) .جلسوه پونجم؛ نقوش کنتورل زموان در اموور
روزانه و ارائه راهکارهایی برای مدیریت زموانی فعالیتهوای اجتمواعی و نقوش حمایوت اجتمواعی و بررسوی
ناتوانیهای اجتماعی ،عاطفی و کارکردی ناشی از سردرد .جلسه ششم؛ بررسی موقعیتهای اجتمواعی منجور
به خشم و آموزش تکنیکهای مدیریت خشم و تکنیکهای اعتماد به نفس ،معرفی تکنیکهوای تونش زدایوی
به روش بنسون و تصویرسازی هدایت شده .جلسه هفتم :بررسی مفاهیم سالمت اجتمواعی ،نفووذ اجتمواعی،
همبستگی اجتماعی ،روابط بین فردی و افزایش حمایت اجتماعی و تغییر منب کنترل مرتبط با سردرد .جلسوه
هشتم :طراحی مدیریت میگرن توسط هر فرد بر اساس ترجیحات ،مشاهدات و فعالیتهای موثری که در طی
درمان داشتهاند .پس از اتما جلسات درمانی برای گروه مداخله و گواه ،پس آزمون اجرا شد.
یافتهها
یافتهها نشان داد که میانگین و انحراف معیار تعداد ،شدت و مدت سردردها پس از درموان در گوروه مداخلوه
نسبت به گروه گواه کاهش یافته است (جودول  .)0بوه منظوور مقایسوه تغییورات در تعوداد ،شودت و مودت
حمالت میگرن بیماران گروه مداخله و گواه از تحلیل کوواریانس یک راهه با تعدیل پیش آزمون استفاده شد.
این تغییرات از نظر آماری معنی دار بوده است (جدول .)5
جدول  .5مﻘایسه تغییرات در تعداد ،شدت و مدت ﺣمالت میگرن ،قبل و بعد از مداخله روانی اجتماعی با گروه گواه
میانگین و انحراف معیار قبل از

میانگین و انحراف معیار بعد از

میانگین و انحراف معیار

مداخله

مداخله

گواه

تعداد سردرد در ماه

9/51 ±4/14

5/15±1/90

6/95±5/49

شدت سردرد

9/55±1/15

5/05±0/13

6/55±5/15

طول مدت هر نوبت

50/15±51/99

7/75±01/76

50/95±03/11

متغیر
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جدول  .7خالصه نتایج تحلیل کواریانس یک راهه مﻘایسه میانگین پس آزمون بیماران گروه مداخله و گواه با تعدیل پیش آزمون
متغیر
تعداد
شدت
مدت

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیش آزمون

43177/51

0

43177/51

46/93

گروه

0573/45

0

0573/45

05/55

1/1110

پیش آزمون

006/51

0

006/51

034/39

1/1110

1/311

گروه

13/55

0

13/55

61/35

1/1110

1/655

پیش آزمون

455/54

0

455/54

0019/94

1/1110

1/960

گروه

05/17

0

05/17

1/71

1/15

1/0

منب تغییرات

F

سطح

مجذور

مجذور

معنیداری

ایتا

همبستگی

1/1110

1/553

1/651

1/551
1/354
1/964

پس از تعدیل پیش آزمون ،بین گروه مداخله و گواه در تعداد ،شدت و مدت سردردهاتفاوت معنوی داری
مشاهده شد 56 .درصد تفاوتهای فردی در تعداد سردردها مربو به تاثیر درمان روانی اجتماعی میباشود و
این تاثیر در شدت سردردها 31 ،درصد و در مدت سردردهای میگرنی  96درصد بوده است.
بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از این پووهش نشان داد که میانگین تعدیل شده تعداد ،شدت و مدت سردردهای میگرنوی
پس از مداخله نسبت به گروه گواه کاهش معنی داری داشته و تاثیر مداخله بر بیماران در این شاخص ها
بیش از  51درصد بوده است .مطالعات متعددی بر اساس تاثیر بکارگیری الگوهای درمان روانشناختی بر
روی حمالت میگرن بیماران مختل
( ) 5105و سین

انجا شده است .نتایج حاضر با یافتوه هوای برومبورگ و همکواران

و هولروید ( ،)5101درخصوص اثربخشی مدل مدیریت رفتاری بور درموان میگورن در

مقایسه با سایر روش های درمانی از این نظر که در جنبه های شناختی و عاطفی مودیریت سوردرد بهبوود
ایجاد می کند ،میانجی های پریشانی های روانشناختی همچون منب کنترل درونی و مهارت هوای مقابلوه را
بهبود می بخشد و با گانتمبین ،افورا و بنوین( ) 5105و بوووس و اندراسویک ( ) 5117در خصووص ارائوه
درمان های ترکیبوی بوا زمینوه اجتمواعی کوه ارتبوا بوین افوزایش خودکارآمودی و افوزایش اسوتفاده از
استراتوی های مقابله روانی برای اجتناب و مدیریت دوره های سردرد و کاهش اضطراب را بیان میکننود،
همخوانی دارد.
نتایج حاصل که به تب ماهیت ساختار مداخله می باشد ،هم برای متخصصان و هم بورای بیمواران بوه
چندین دلیل حائز اهمیت است :کس

حس کنترل با کاهش تاثیر احساسات منفی به عنووان یوک عامول

کلیدی در کمک به بیماران مبتال به میگرن عمل می کند و به تب آن اضطراب ،افسردگی و استرس کاهش
می یابد ،همچنین با کاهش استرس و اضطراب که خود از علل سب

ساز سردردهای میگورن موی باشوند،

تعداد و شدت حمالت نیز کاهش می یابد .دو  ،مدیریت شو ناخت منفوی یعنوی تغییور تلقوی حموالت از
فاجعهبه چالش قابل کنترل ،سو  ،مداخله مدل های انگیزشوی خودمودیریتی درد و خودکارآمودی را کوه
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 این مداخله روانوی.نقش مهمی در فعال سازی مدیریت رفتاری درد و اصالح بیماری دارند را دربردارد
تعهود بیموار بوه

 به این دلیل که موجو،اجتماعی با هدف اجتناب و کنترل عالئم و مدیریت پیشگیرانه

 عالقمنودی،  چهوار. اثرات بیماری را به طور قابل توجهی تعودیل میکنود،خودمدیریتی سردرد می شود
 افوزایش احسواس،بیماران به فعال بودن در درموان کموک موی کنود توا بیموار مهوارت هوای حولمسواله
شده را در موقعیتهای

خودکارآمدی را در خود توسعه داده و بیام وزد چگونه دانش و مهارت های کس

 بیمار با آشنایی با محورک هوای شوای و عالئوم، پنجم.)5105 ،زندگی بکار گیرد (برومبرگ و همکاران
 را خیلی- که قبالا به آنها بی توجه بوده است- میگرن می تواند یاد بگیرد که چگونه عالئم هشدار دهنده
سری شناسایی و اقد ا موثری برای پیشگیری یا مدیریت آنها اعمال کنود و بوا اسوتفاده از مهوارتهوای
 لذا ساختار.)5113 ، آن عالئم را مهار نماید (هولروید و همکاران،شده در مداخله روانی اجتماعی

کس

مداخله به گونه ای است که با ایجاد انسجا و حمایت رفتاری به بیمار کمک میکند تا با مهارت های حل
 با استفاده از استراتوی های مدیریت عالئم مثبتشورایط موجوود را بهتور و مووثرتر،مساله و خودکارآمدی
مدیریت کرده و از پیشرفت بیماری جلوگیری نموده و پایبندی بیشتری در برناموه هوای درموان از خوود
 این پیشرفت در توانایی های بیماران برای مدیریت عالئم سردرد و بهبود حمالت سوردرد از.نشان دهند
. حاکی از موفقیت مداخله روانی اجتماعی است، مدت و شدت سردردها،نظر تعداد
منابع
، مقایسه اثربخشی درمان روانی اجتماعی به شیوه گروهی و بازخورد زیسوتی در کواهش سوردردهای میگرنوی، مریم، شاهنده
 پایوان. کیفیت زندگی و کاهش ناتوانیهای ناشی از سردرد در بیماران میگرنی، خودکارآمدی سردرد،ارتقا سالمت اجتماعی
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