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و شدت درد زنان مبتال به سردردهای  افسردگیاثربخشی هیپنوتراپی بر 

 تنشی           
 افخم شکرالهی    

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(،اصفهان،ایران اس ارشد روانشناسی بالینیکارشن
afkhamshokrolahi@gmail.com 

  

 

 چکیده

وشدت درد زنان مبتال به سردردهای تنشی بود.  افسردگیهدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی هیپنوتراپی بر 

روش پژوهش حاضرنیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنتررو  ودوره پیگیرری ااررا 

زنان مرااعه کننده به کلنیک های روانپزشکی شهر اصفهان طی سره مراه شد . اامعه آماری این پژوهش کلیه 

همزمران برا سردردتنشری را توسرخ متخ  رین روانپزشرکی  افسردگیبودکه نشانگان بالینی  4931او  سا  

و برا ارایگزینی ت رادفی  نفر انتخاب شدند 93دریافت کرده بودند.از بین آنها به روش نمونه گیری در دسترس 

السه  43گروه آزمایش به مدت  نفر گروه کنترو  تقسیم شدند.41 ،نفر گروه آزمایش41نفری،  41ه گروبه دو 

امرا گرروه شراهد هریع نروع خردمات  ،تحت درمران برا هیپنروتیزر قررار گرفتنردهفته  9دقیقه ای طی  11ی 

بعرد از مداخلره  قبر  وافراد دو گروه پرسشرنامه هرا را در مرحلره  .تی یا روان درمانی دریافت نکردندروانشناخ

 داس بود. افسردگیپرسشنامه  ابزارها شام  پرسشنامه اندازه گیری  شدت درد مک گی  و تکمی  کردند.

شدت  و افسردگیتحلی  کوواریانس چند متغییری نشان داد که بین دو گروه آزمایش وگروه گواه از نظر کاهش 

ماه بعد نشران  1همچنین نتایج در دوره پیگیری  و  (واود دارد )پی کوچکتر از یک صدردرد تفاوت معناداری 

)پی کوچکتر از یک صدر(. نتیجه گیری نهایی از این پرژوهش ایرن برود  داد که تفاوت بین دو گروه معنادار بود

 وکاهش شدت درد در بیماران با سر درد تنشی موثر است. افسردگیکه هیپنوتراپی در بهبود عالیم 

  ی، افسردگی،شدت درد،سردردتنشیهیپنوتراپ واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

شرود. ایرن سرردرد بره صرورت باشد. از درد خفیف تا متوسخ شروع میسردرد تنشی شایعترین نوع سردرد می

ك، نرب  دار، کسر  کننرده، شود. عالیم سردرد تنشری، سرردردی اسرت دردنراکمربندی دور سر احساس می

در دو طرف سر یا سر و عضالت شانه و گردن و در برخری مروارد از دسرت  تی و فشار در پیشانی یااحساس سف

تی قاب  تشخیص اسرت. ولری به سخباشد. گاهی اوقات سردردهای تنشی از سردردهای میگرنی دادن اشتها می

برخالف میگرن سردردهای تنشی معموال با اختالالت بنیانی تهوع، استفراغ، درد شکمی یرا بری حسری در یرک 

: شراه 4931مراه است، سردرد تنشی با فعالیرت بردنی ارتبراطی نردارد )گنجری، گفتار بریده بریده هطرف بدن 

 (. 4939خاصی، 

زنردگی و شیوع نسبتاً باالی سردردهای تنشی و پیامدهای خاص آن از امله غیبت از کار، پایین آمدن کیفیت 

بیماران ارزش و اهمیت تواه به این بیماریها و متعاقباً اثرات روانی آن روی زندگی روزمره و سایر عوام  زندگی 

تواند تا حد زیادی از پیامدهای منفی این بیماریها کاسته و کیفیت زندگی آنها راهکارهایی اهت رفع درمان می

 را باالبرد. 

آسری  بر اساس تعریف انجمن بین المللی مطالعه درد، درد یک احساس ناخوشایند و تجربه ذهنی اسرت کره با

بیماریهاست که به فرد آگراهی های کند. درد از معمولی ترین عالیم و نشانهوه یا واقعی بافتی ارتباط پیدا میبالق

دهد که در قسمتی از بدنش اختاللی به واود آمده است. میزان احساس درد با وضعیت فیزیکی فررد تغییرر می

 (. 4931، حمیداز خطر است )کند و به عبارتی درد یک موهبت الهی و یک عالمت آگاه کننده می

یک وضعیت ناراحت کننده ذهنی یا احساس درماندگی مربوط به مروقعیتی تهدیرد کننرده یرا پریش  افسردگی

ه انسرانها آن را باشد و شرایعترین احساسری اسرت کره همربینی تهدید ناشناخته نسبت به خود یا اطرافیان می

بخشرد. بررای سمانی بیماری سردرد تنشری را شردت مریعالیم ا افسردگی(. 4939، کنند )امالیانتجربه می

شود و به طور کلی اختالالت خلقی از طریق تغییرر و باعث افزایش التهاب در راههای ع بی می افسردگیمثا  

 .شودانقباض  اع اب سب  شدت یافتن عالیم بیماری می

و در نتیجه کراهش لر ت درد  افسردگییا کاهش تحقیقات اخیر نشان داده است که هیپنوتراپی موا  درمان 

تا کنون نترایج سرودمندی در سردردهای تنشی در مرااعین شده است و  همچنین از زمان پیدایش این روش 

همچنین در تحقیق موردی نشان دادند که بعد از درمان با هیپنروتراپی درکاهش شدت درد گزارش شده است. 

 (. 4931رس و افسردگی بیماران حاص  شده است )کوریدون، و است افسردگیبهبود معناداری در متغیرهای 

توان اثرر بهبرود بخشری روشرهای روانشرناختی را در کنترر  و اند که نمیهای متعدد پژوهشی نشان دادهیافته

گرردد، یابد یا بنا به دالیلی میسرر نمریکاهش درد نادیده گرفت. مواقعی که امکان استفاده از داروها کاهش می

(. Lynn ،2012)تواند مؤثر واقع شود و یا تأثیر سایر درمانها را افرزایش دهرد میروانشناختی  از روشهای استفاده

ای در تسرکین درد تواند به طرور قابر  مالحظرههیپنوتراپی یکی از روشهای درمانی روان شناختی است که می

و  هیلگراردشرد )عالیم در نظرر گرفتره مریموثر واقع شود و اغل  القای هیپنوتیزر با انجار تلقینات اهت رفع 

 (.  1333 همکاران،

همزمران ترأثیر هیپنروتیزر  انی حمالت درد یا شدت درد بروده وپژوهشهای قبلی روی برخی متغیرها مث  فراو

 کار نشده؛ ل ا نوآوری این پژوهش این است که اوالً روی متغیرهای  افسردگیهای شدت درد و روی مؤلفه
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مورد بررسی قرار این پژوهش روی بیماران شهر اصفهان  شود. ثانیاًروانشناختی همزمان آزمایش میاسمانی و 

ااتمراعی برا بیمرارانی کره در اامعره غربری هسرتند،  -گیرد که ممکن است این بیماران از لحاظ فرهنگیمی

ای مر کور احسراس تیزر برر متغیرهرمتفاوت باشند. به این ترتی  اهمیت و ضرورت پرژوهش از طریرق هیپترو

ای که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت،  عبارت است از اینکه آیرا هیپنروتراپی شود و همچنین مسألهمی

و شدت درد زنان مبتال به سردرد تنشی مرااعه کننده به مراکز درمانی شهر اصرفهان ترأثیر دارد   افسردگیبر 

و شردت درد در  افسرردگی)هیپنروتیزر درمرانی( برر ی هدف از این پژوهش نیز بررسی اثرر بخشری هیپنروتراپ

و شردت درد  افسردگیباشد و فرضیه این پژوهش نیز عبارت است از اینکه هیپنوتراپی بر سردردهای تنشی می

 در سردردهای تنشی بیماران تأثیر دارد. 

سرردگی و در نتیجره ، استرس، افافسردگیاند که هیپنوتراپی موا  درمان یا کاهش تحقیقات اخیر نشان داده

از زمان پیدایش این روش ترا کنرون (. Jensen ،4102) کاهش سردردهای مزمن و تنشی در مرااعین شده است

   (. 4931، کوریدوننتایج سودمندی در کاهش شدت درد گزارش شده است )

افسرردگی و همچنین در پژوهش دیگری اثر بخشی آرار سازی و هیپنوتیزر درمانی بیماران مبتال بره اسرترس، 

در  .(Lynn ،2012) ( صورت گرفرت1341مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. این پژوهش توسخ لین ) افسردگی

بیمراران برا  افسرردگی( اثر بخشری هیپنروتراپی را روی اسرترس و 4939پژوهش دیگری امالیان و همکاران )

 شدت درد نشان داد.  سردردهای تنشی مورد بررسی قرار دادند و نتایج سودمندی را در کاهش

زنران و  افسرردگیگیری میزان اثر بخشری هیپنروتراپی برر کراهش شردت همچنین در پژوهشی با عنوان اندازه

مقایسه آن با دارودرمانی به این نتیجه رسیدند که روش هیپنوتراپی در مقایسه با گروه کنتر  در کاهش شردت 

 (. 4939)دالورخان،  تفاوت معناداری را نشان داد بر شدت سردردهای تنشی به لحاظ آماری افسردگی

 

  روش
پس آزمون با گرروه کنترر  و دوره پیگیرری برود.  -روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرحهای پیش آزمون

اامعه آماری شام  کلیه زنان مرااعه کننده به کلینیکهای روانپزشکی و مراکز درمانی سطح شهر اصرفهان کره 

دریافرت کررده بودنرد. معیرار ورود  افسرردگیوانپزشک تشخیص سردرد تنشی همزمان برا توسخ متخ  ین ر

و سرردرد تنشری را همزمران  افسرردگیها عبارت بود از اینکه توسخ متخ  رین روانپزشرک اخرتال  آزمودنی

 را دریافرت 49داس حداق  نمره  افسردگیدریافت کرده بودند و از پرسشنامه شدت درد مک گی  و پرسشنامه 

نفرر  93سا  و سطح تح یالت باالی دیپلم، حجم نمونه پژوهش حاضر تعداد  11تا  93کرده باشند و سن بین 

نفری، گروه آزمایش و گروه کنتر   41گیری ت ادفی انتخاب و به صورت ت ادفی به دو گروه زن به روش نمونه

م رف دارو با استفاده از هیپنوتراپی تقسیم شدند. پس از اارای پیش آزمون در گروه آزمایشی )درمانی( بدون 

ای هر هفته سه السه تحت درمان روانشرناختی )هیپنروتراپی( قررار گرفتنرد کره دقیقه 11به مدت ده السة 

با گروه کنتر  که هیع گونه درمانی دریافت نکرده بودنرد نشران داد. و همچنرین  P > 34/3 تفاوت معناداری با

 34/3عد نشان داد که تفاوت معناداری در مقایسه با گروه کنتر  واود دارد با نتایج در دوره پیگیری چهار ماه ب

< P . 

 ازییات برگزاری السات: 

 ها و توایه و توضیح چگونه بودن درمان برای بیمار. السه او : شناخت اساس و رفتار مرااعه کننده -4
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اس پرتی او و ایجاد تن آرامی از طریرق السه دور: آموزش به مرااع که تمرکز کند و به حداق  رساندن حو -1

 ریلکسیشن. 

السه سور: ایجاد تمرکز روی صدای ممتد ساعت یا چک چک آب و آگراهی مراارع از اینکره چره حرالتی  -9

 خواهد داشت. 

 السه چهارر: تأکید بر تمرکز و ا به، روشن نمودن نقش مرااع در ایجاد  ا به.  -1

 الزر در مرحله معینی به مرااع تلقین شد.  السه پنجم: تلقینات -1

   السه آخر فقخ اعما  تلقینات انجار شد. 1در  .: اعما  تلقینات الزر43و  3و  3و  3السات  -6
 

 ابزار پژوهش 

، اسرترس )داس( و پرسشرنامه شردت درد )مرک افسردگیابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه افسردگی، 

و آلفرای  33/3 افسرردگیآلفای کرنباخ هرر یرک از متغیرهرا: مقیراس آلفرای کرونبراخ، مقیاس باشد. گی ( می

ادراك کلری درد  -9 63/3ادراك عراطفی درد،  -1 39/3ادراك حسری درد  -4ت درد: های شردکرونباخ مؤلفه

 باشد. می 34/3

و اسرترس را فرراهم  افسرردگینتایج پژوهشها حاکی از آن است که سنجشهای معتبر از سره سرازه افسرردگی، 

( 4331گردد. پژوهش لروی بانرد )آورد. مطالعاتی که پایایی و اعتبار داس را مورد بررسی قرار داد معرفی میمی

نفرری مرورد  343با استفاده از روش تحلی  عام  اکتشافی ساختار عراملی داس را در یرک نمونره دانشرجویی 

پرسشنامه مک واریانس اعتبارات را تبیین کند.  %14/9وانست . این الگو ت(Lovibond ،1995) بررسی قرار دادند

بیمار که از انواع مختلرف دردهرا  133گیری درد است که اولین بار بر روی ترین ابزارهای اندازهگی  از براسته

 (.Jensen ،2014)  بردند، مورد استفاده قرار گرفترنج می

، )دورکریندورکین و همکاران مرورد بررسری قررار گرفرت توسخ  1333روایی و پایایی این پرسشنامه در سا  

روایری بخرش او  های این پژوهش پایرایی و روایری براالیی را بررای ایرن پرسشرنامه نشران داد. (. یافته1349

 31/3و  33/3بخش دور و سور به ترتیر  باشد. می 36/3پرسشنامه شدت درد بر اساس آزمون آلفای کرونباخ 

به دست آمده است. همچنین تمار بخشها  31/3این پرسشنامه با روش بازآزمایی معاد  ضری  پایایی باشد. می

 با پرسشنامه ضری  همبستگی مثبت و معناداری دارد. 

 

 طرح پژوهش 

سرردرد و شدت درد زنان مبتال به  افسردگیدر این پژوهش نیمه آزمایشی که با هدف اثر بخشی هیپنوتراپی بر 

کره تشرخیص  افسرردگیآماری شام  کلیه زنان مبتال بره سرردرد تنشری همزمران برا تنشی اارا شد، اامعه 

گیرری  ت رادفی، آزمودنی بره شریوه نمونره 93متخ  ین روانپزشک را دریافت کرده بودند. از میان این افراد 

و پرس  نفر( قرار گرفتند. در دو مرحله پیش آزمرون 41نفر( و گروه کنتر  ) 41انتخاب و در دو گروه آزمایش )

گروه آزمرایش پرس داس و شدت درد مک گی  پاسخ دادند.  افسردگیهای آزمون و دوره پیگیری به پرسشنامه

و شردت درد سرردرد  افسرردگیاز مرحله پیش آزمون تحت درمان با هیپنوتراپی قرار گرفتند. در نهایت میزان 

قرار گرفرت و نترایج نشران داد تفراوت  تنشی آنها در دو گروه آزمایش و کنتر  به مرحله پیگیری مورد مقایسه

  (.P > 34/3) معناداری بین دو گروه در مرحله پس آزمون واود دارد
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 روش تجزيه وتحلیل آماری 

های امع آوری شده در دو سطح آمار توصیفی و اسرتنباطی مرورد تحلیر  قررار در این پژوهش به تناس  داده

صد فراوانی برای گروههای آزمایش و کنتر  پژوهش در سرطح گرفتند. در سطح توصیفی از ادو  فراوانی و در

در انجار تحلی  کواریانس، پیش فرضهای این نروع استنباطی نیز از تحلی  کواریانس چند متغیری استفاده شد. 

تحلی  )برابر ماتریس، کواریانس، نرما  بودن توزیع متغیرها، برابری واریرانس، خطاهرای گرروه( مرد نظرر قررار 

 انجار شده است.  43نسخه  SPSSکلیه تحلیلهای صورت گرفته  با نرر افزار ت. گرفته اس

 فراوانی و درصد فراوانی گروههای نمونه پژوهش بر حس  تح یالت ارائه شده است.  (4) در ادو ها یافته

 

 فراوانی و درصد فراوانی گروههای نمونه پژوهش بر حسب تحصیالت(: 1جدول )

 تح یلیگروههای  ردیف
 گروه آزمایش گروه کنتر 

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

 9/49 1 3/6 4 تا دیپلم 4

 9/19 3 9/99 1 فوق دیپلم و لیسانس 1

 9/99 1 63 3 فوق لیسانس و باالتر 9

 433 41 433 41 ک  1

 
 نمونه پژوهش بر حس  سن ارائه شده است.  فراوانی و درصد فراوانی گروههای (1)همچنین در ادو  و 

 
 فراوانی و درصد فراوانی گروههای نمونه پژوهش بر حسب سن(: 2جدول )

 گروههای تح یلی ردیف
 گروه آزمایش گروه کنتر 

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

 13 6 63 3 سا  91تا  4

 63 3 13 6 سا  91باالتر از  1

 433 41 433 41 ک  9
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بیماران مبتال به سردردهای تنشی مرااعه کننده مراکرز درمرانی  افسردگیهیپنوتراپی تأثیر پایداری بر کاهش 

 . شهر اصفهان دارد

بین افرراد گرروه آزمرایش و افرراد گرروه کنترر   افسردگیشود، در ردیف دور مشاهده میزیرچنانکه در ادو  

واود دارد. به معنای اینکه افراد گروه آزمایش پس از هیپنوتراپی به میزان کمترری  (>34/3P)تفاوت معناداری

و توان آزمرون  31/3برابر با  افسردگیاند. مج ور سهمی اتا در نموده را گزارش افسردگینسبت به گروه کنتر  

اوت برین گرروه درصرد تفر 31تحلی  کوواریرانس چنرد متغیرری  افسردگیاست. به این معنی که در  4برابر با 

مبنی بر اینکه هیپنوتراپی برر  یآزمایش و کنتر  را با صد درصد توان تایید نموده است. بنابراین فرضیه پژوهش

کننده به مراکز درمانی شرهر اصرفهان ترأثیر دارد،  بیماران مبتال به سردردهای تنشی مرااعه افسردگیکاهش 

در پسآزمون برای گروههای کنتر  و آزمایش در  افسردگیمورد تایید قرار میگیرد. نمودار میانگین تعدی  شده 

 .ارائه شده است (4)شک  

 

 
 افسردگیهای پژوهش در نمودار میانگین تعديل شده گروه (:1)شکل 

 

 بحث 

یافته های تحقیق حاکی از آن است که پژوهش حاضر مبنی بر این که هیپنوتراپی بر کاهش عالئرم اضرطراب و 

کاهش شدت درد در زنان مبتال به سردردهای تنشی مرااعه کننده به مراکز درمانی شرهر اصرفهان ترأثیر دارد 

شردت درد در سرردردهای تنشری مورد تأیید قرار گرفت. در واقع این تکنیک با کاهش نشانه هرای اضرطراب و 

ایررن یافترره هررا بررا نتررایج پررژوهش هررای امالیرران و همکرراران باعررث بهبررود حررا  ایررن بیمرراران مرری شررود 

( 4931(، رابینرز)4933(، تومراس)4936( همچنین یافته هرای اسپنسرکی )4939(، گنجی )4939)دالورخان)

،Jensen (2014.همخوانی دارد ) 

بخشی تکنیک های هیپنوتراپی )افکار ناکارآمد، فرض های زیربنایی و فرآیندهای این نتایج با در نظر گرفتن اثر 

پردازش اطالعات مخت  شده( در اختال  اضطراب و شدت درد و بروز بیماری سرردرد تنشری در ایرن بیمراران 

مرد قاب  تبیین است. برای مثا  در درمان با اثر بخشی هیپنوتراپی سرعی مری شرود افکرار غیرمنطقری و ناکارآ

برانگیزاننده ی عالئم بیماری، اضطراب و شدت درد شناسایی  شود، بیمار نسبت به نقش این افکار در بیمار اش 

بینش یابد و افکار صحیح تری را اایگزین آن ها نماید. از آن اایی که بیماران مبتال به سرردرد تنشری آسری  

آمرادگی زیرادی بررای سروب تعبیرر عالئرم پ یری زیادی نسبت به نگرانی و اضطراب خود نشران مری دهنرد و 

فیزیولوژی اضطراب دارند،ل ا با تکنینک های هیپنوتراپی این بینش به بیماران داده شد کره آن هرا نسربت بره 

وضعیت سالمتی و سیر درمان بیماری ،افکار فااعه آمیز و نادرستی دارند که باعث سروگیری منفری شرده و در 
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رد تنشی و اضطراب آن ها افزایش نشان دهد. برای نمونه بیماری که قب  از نتیجه باعث می شود که عالئم سرد

ارائه کنفرانس در امع دانشجویان دچار اضطراب شده و عالئم آن را به عنوان مقدمه شروع یک حملره سرردرد 

یع تنشی سوب تعبیر می کند این بینش و تلقین توسخ هیپنوتیزر که این عالئم نشانه های بارز یک وضعیت شرا

به نار اضطراب است و در بسیاری از موارد به سردرد تنشی منجر نخواهد شد، بسیار تأثیرگ ار اسرت. تکنینرک 

بسیار موثر دیگر که به تبیین اثر بخشی درمان اضطراب کمک می کند استفاده از تن آرامی روزانره در بیمراران 

لوژیکی اضطراب از فنون آرار سازی استفاده نمایند بود. بیماران آموزش دیدند که با بروز اولین نشانه های فیزیو

در واقع این تکنیک با کاهش نشانه های اضطراب و تنیدگی باعث بهبود حا  این بیماران می شود. اثرر بخشری 

هیپنوتراپی در بهبود اضطراب و شدت درد در سردردهای تنشی را مری تروان از دو انبره شرناختی و رفتراری 

بتال به اضطراب و سردرد تنشی به دلی  موااهه مکرر با رویدادهای غیرقاب  پیش بینی و تبیین نمود. بیماران م

کنتر  نداشتن در حمالت سردرد کم کم به سوی درماندگی و منفع  بودن کشیده می شوند و اغلر  تررس از 

سریاری از دچار شدن به سردرد در محیخ های ااتماعی و نگرانی از سروب برداشرت هرای دیگرران، بیمرار رااز ب

تجربه های مثبت باز می دارد. انزوا و مجموعه عواملی که بیان شد، ادراك خود بیماران را تحت تأثیر قررار داده 

و مجموعه این عوام  سب  می شود که بیماران احساس ناکارآمردی و درمانردگی را بره تمرار تجربیرات خرود 

را از دست بدهد. با استفاده از هیپنوتراپی کره شرام   منتق  نمایند و عمالً  بسیاری از فرصت هابا عملکرد مؤثر

اصالح افکار اتوماتیک منفی و باورهای زیربنایی بیماران بود، نگرش بیماران در مورد بیمراری و ترأثیرات نراتوان 

بررای حفر   "کننده آن به چالش کشیده شد. نمونه ای از نگرش های ناکارآمد بیماران شام  موارد زیرر برود: 

این بیماری باعرث غیبرت در سررکارر و "، "و اعتماد بنفسم همیشه باید سردرد و اضطرابم را پنهان کنم.اعتبار 

سرردرد و اضرطراب علرت اصرلی  ".  "پایین آمدن کیفیت زندگی ار شده و کنتر  بر زنردگی را از مرن گرفتره

 "ین این افکار ناکارآمرد شرد:. افکار منطقی که با هیپنوتراپی اایگز"نرسیدن من به تمار اهداف زندگی ار است

، بررای "ابتال به اضطراب و سردرد تنشی مانند دیگر مشکالت زندگی، مشکلی است کره بایرد برا آن کنرار آمرد

رسیدن به اهداف زندگی تواه به توانایی ها و استعدادها و نیروهای درونی بسیار منطقری ترر اسرت و سرالمتی 

ه رفتاری استفاده از تکنیک برنامره ریرزی فعالیرت هرای مهرم ترر از انب "تنها شرط الزر برای موفقیت نیست.

بسیار کمک کننده بود. از آن اا که بیماران مضطرب همراه با سردرد تنشی دچار افسردگی نیز می باشرند لر ا 

نسبت به کوچکترین شکست ها حساس بوده و ادراك خود منفی گرری در آن هرا تقویرت مری شرود، بنرابراین 

لیت ها به بیمار کمک می کند تا احتما  شکست را در رسیدن به برنامه های روزانه به حرداق  برنامه ریزی فعا

برساند. بیماران تشویق می شوند تا هر گونه افزایش سطح فعالیت روزانه را در خود ارزشگ اری کرده و با تفکرر 

حاظ روابخ بین فردی مشرکالت مثبت تقویت نمایند. خلق افسرده و تحریک پ یری زیاد، اغل  این بیماران از ل

زیادی داشته و سبک های ارتباطی غلخ )اغل  پرخاشگر یا منفع ( منجر به طرد شدن از سوی دیگران شرده و 

باعث انزوای ااتماعی هر چه بیشتر در بیماران می شود. ل ا یکی از اهرداف السرات درمرانی آموزشری سربک 

ر این بیماران بود تا بیماران به برقراری ارتباط ااتماعی خروب و ارتباطی صحیح، شجاعانه و تؤار با ابراز واود د

 تقویت کننده تشویق شوند.

یافته مهم دیگر این پژوهش، بهبود شدت درد در بیماران مبتال به سردردهای تنشی با تواه بره نترایج بدسرت 

د( برود. همانگونره کره آمده از زیرمقیاس های شدت درد، )ادراك حسی درد، ادراك عاطفی درد، ادراك کلی در

قبالً اشاره گردید اضطراب و خلق افسرده باعث افزایش ادراك عاطفی درد از طریق افزایش بیش ترواهی بیمرار 

(. در 11نسبت به نشانه های بیماری و تمرکز بر دوره های بیماری و حمالت سردرد در این بیماران مری گرردد)
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ختی رفتاری )با کاهش سوب تعبیر بیمار، آموزش فنون تن آرامری و پژوهش حاضر، هیپنوتراپی با اثر بر ابعاد شنا

....( به طور مشخص بر مؤلفه های شناختی و فیزیولوژیکی درد وکاهش شدت درد تأکید نمود. بنرابراین تبیرین 

یافته های فوق را می توان بدین صورت مطرح کرد که با کاهش سطوح اضطراب و خلق افسرده بیماران، تمرکز 

بر دوره های بیماری و پیش تواهی نسبت به عالئم و نشانه های کاهش یافته و زیر مقیاس هرای شردت  آن ها

درد بهبود نشانه ها را نشان داده است. الزر به ذکر است که تحلی  کوواریانس چند متغیری مانکوا نترایج قابر  

همزمان بر روی اضطراب و شدت درد اعتمادی را بدست داد. تبیین دیگر این است که درمان با هیپنوتیزر بطور

میزان اضطراب و شدت درد را کاهش داده است. این نتایج می تواند نشانگر ارتباط متقاب  عالئم روانشرناختی و 

بیماری های اسمانی از امله سردرد تنشی باشد. با واود این فهم این کره آیرا هیپنروتراپی ازطریرق کراهش 

ت درد در سردردهای تنشی شده یا ایرن کره برر اثرر هیپنروتراپی کراهش عالئم اضطراب باعث بهبود عالئم شد

سطوح عالئم شدت درد باعث کاهش اضطراب شده است به عنوان محدودیت پژوهش حاضرر مطررح اسرت کره 

 پیشنهاد میشود این نکته در پژوهش های آتی مورد بررسی قرار گیرد. 

و مؤلفه های هیپنوتیزر درمانی در بیمراران مبرتال بره  با تواه به نتایج این پژوهش و پژوهش های همسو با آن

اضطراب و سردردهای تنشی می تواند به عنوان یکی از شیوه هرای روان درمرانی و مکمر  درمران پزشرکی، در 

اهت درمان اختالالت روانی همراه و بهبود اختال  اضطراب و شدت درد در بیماران با سردردهای تنشری بکرار 

 گرفته شود.
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