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Abstract
Aims and background: Pain caused by chronic physical illnesses such as migraine headaches causes emotional
and psychological damage to patients. according to this the present study was conducted aiming to Compare the
effectiveness of mindfulness therapy and relaxation on pain in patients with migraine.
Materials and Methods: The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and a
two-month follow-up design. The statistical population of the study included the patients with migraine headache
in the town of Shahin Shahr, Isfahan in the first quarter of 2019. 30 patients with migraine headache were selected
through voluntary sampling method and they were randomly replaced into experimental and control groups (15
patients in mindfulness therapy groups, 15 patients in Relaxation therapy groups and 15 in control group). The
experimental groups received 8 sessions of mindfulness therapy sessions of Kabatzin and 7 relaxation sessions of
Ozkan and Rathfisch over two months in 90-minute sessions separately. The applied questionnaire in this study
included Severity of pain questionnaire of Melzack. The data from the study were analyzed through repeated
measurement ANOVA and Bonfrey’s follow-up test.
Results: the results showed that mindfulness therapy and relaxation significantly influences Severity of pain in
patients with migraine headache (p<0.001). In addition, the results of the follow-up test showed that there is a
significant difference between two therapies in variable of pain (p<0.001) and relaxation therapy was more able
to decrease the pain of migraine compared to mindfulness therapy.
Conclusion: According to the findings of the present study it might be stated that Relaxation therapy, due to its
focus on physiological processes such as massage, can be more effective than mindfulness therapy in reducing
the severity of pain in patients with migraine headaches.
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چکیده
زمینــه و هــدف :درد حاصــل از بــروز بیماریهــای مزمــن جســمی هــم چــون ســردردهای میگرنــی ســبب آســیبهای هیجانــی و روانشــناختی
در بیمــاران میشــود .بــر ایــن اســاس پژوهــش حاضــر بــا هــدف مقایســه اثربخشــی درمــان ذهنآگاهــی و ریلکسیشــن بــر شــدت درد در بیمــاران
مبتــا بــه ســردردهای میگرنــی انجــام گرفــت.
مــواد و روشهــا :پژوهــش حاضــر نیمهآزمایشــی بــا طــرح پیشآزمــون -پسآزمــون بــا گــروه گــواه و دوره پیگیــری دوماهــه بــود .جامعــه آمــاری
پژوهــش شــامل بیمــاران مبتــا بــه ســردردهای میگرنــی شهرســتان شاهینشــهر اصفهــان در ســه ماهــه آخــر ســال  ۱۳۹۷بــود .در ایــن پژوهــش
تعــداد  ۴۵بیمــار مبتــا بــه ســردردهای میگرنــی بــا روش نمونهگیــری داوطلبانــه انتخــاب و بــا گمــارش تصادفــی در گروههــای آزمایــش و گــواه
گمــارده شــدند ( ۱۵بیمــار در گــروه آزمایــش و  ۱۵بیمــار در گــروه گــواه) .گروههــای آزمایــش مداخلــه  ۸جلسـهای درمــان ذهنآگاهــی کاباتزیــن
و  ۷جلسـهای ریلکسیشــن کان و راتفیســچ را طــی دو مــاه در جلســات  ۹۰دقیقـهای بــه صــورت جداگانــه دریافــت نمودنــد .پرسشــنام ه مــورد اســتفاده
در ایــن پژوهــش شــامل پرسشــنامه شــدت درد ملــزاک بــود .دادههــای حاصــل از پژوهــش بــه شــیوه تحلیــل واریانــس بــا اندازهگیــری مکــرر و آزمــون
تعقیبــی بونفرنــی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد کــه درمــان ذهنآگاهــی و ریلکسیشــن بــر شــدت درد در بیمــاران مبتــا بــه ســردردهای میگرنــی تأثیــر معنــادار دارد
( .)P˂۰/۰۰۱عــاوه بــر ایــن نتایــج آزمــون تعقیبــی نشــان داد کــه در متغیــر درد بیــن دو درمــان تفــاوت معنــادار وجــود داشــته ( )P˂۰/۰۰۱و درمان
ریلکسیشــن نســبت بــه درمــان ذهنآگاهــی بــه میــزان بیشــتری توانســته درد بیمــاران مبتــا بــه ســردردهای میگرنــی را کاهــش دهــد.
نتیجهگیــری :بــر اســاس یافتههــای پژوهــش حاضــر میتــوان بیــان کــرد کــه درمــان ریلکسیشــن بــه دلیــل تمرکــز بــر فرایندهــای فیزیولوژیکــی
همچــون ماســاژ ،میتوانــد نســبت بــه درمــان ذهنآگاهــی تاثیــر بیشــتری بــر کاهــش شــدت درد در بیمــاران مبتــا بــه ســردردهای میگرنــی داشــته
با شد .
واژههای كلیدی :درمان ذهنآگاهی ،شدت درد ،بهزیستی روانشناختی ،سردردهای میگرنی
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درد میگرنـــی نوعـــی از ســـر درد اســـت کـــه ضربـــاندار و
تکـــرار شـــونده بـــوده و در ناحیـــه گیجگاهـــی و یـــا پیشـــانی
ظاهـــر شـــده و بـــه هنـــگام حمـــات ،بـــا تهـــوع ،اســـتفراغ
وگریـــز از نـــور و صـــدا همـــراه اســـت( .)۲بیـــش از  ۹۰درصـــد
انســـانها در طـــول ســـال ،حـــد اقـــل یـــک حملـــه ســـر
درد را تجربـــه میکننـــد( .)۳شـــیوع ســـردردهای میگرنـــی
تقریبـــاً  ۱۰درصـــد میباشـــد و در زنـــان دو تـــا ســـه برابـــر
ش ــایعتر از م ــردان اس ــت ک ــه بی ــش تری ــن ش ــیوع آن بی ــن
ســـنین  ۱۵تـــا  ۵۵ســـالگی اســـت( .)۴بـــر مبنـــای گزارشـــات
آم ــار س ــازمان بهداش ــت جهان ــی ،ب ــه ازای ه ــر ی ــک میلی ــون
نف ــر جمعی ــت ،روزان ــه س ــه ه ــزار حمل ــه میگ ــرن در جه ــان
اتفـــاق میافتـــد .میتـــوان اظهـــار داشـــت بـــر اســـاس آمـــار،
 ۱۵تـــا  ۲۰درصـــد بیمـــاران مراجعـــه کننـــده بـــه مراکـــز
درمانـــی و یـــک تـــا دو درصـــد از جمعیـــت عمومـــی بـــه
میگـــرن مبتـــا هســـتند کـــه در ایـــن میـــان زنـــان بـــا نـــرخ
 ۱۸درصـــد ،نســـبت بـــه مـــردان بـــا نـــرخ هفـــت درصـــد ،از
س ــهم ب ــاال ت ــری برخوردارن ــد(۵و .)۶میگ ــرن کالس ــیک (هم ــراه
ب ــا اورا ی ــا عالی ــم هش ــدار دهن ــده و میگ ــرن ش ــایع (ب ــدون
اورا) انـــواع ایـــن ســـر درد محســـوب میشـــوند( .)۷بـــه نظـــر
میرســـد کـــه کاهـــش اثـــر مکانیســـمهای مهـــاری در
انتق ــال درد در سیس ــتم اعص ــاب مرک ــزی ،انبس ــاط عروق ــی و
نیـــز التهـــاب نوروژنیـــک از عوامـــل دخیـــل در ســـردردهای
میگرنـــی باشـــد( .)۸وقـــوع حمـــات دورهای میگـــرن ،موجـــب
اختـــال در عملکـــرد بیمـــار گشـــته کـــه از جملـــه آنهـــا
میتـــوان بـــه عـــدم تمرکـــز و امتنـــاع از هرگونـــه فعالیـــت
ش ــخصی و اجتماع ــی و غیبته ــای طوالن ــی م ــدت از مح ــل
کار و تحصی ــل ،تاثی ــر ب ــر خل ــق و خ ــو و متعاق ــب آن اخت ــال
در روابـــط فـــرد بـــا اطرافیـــان اشـــاره کـــرد(.)۹
تاکنـــون روشهـــای درمانـــی و آموزشـــی مختلفـــی جهـــت
بهبـــود مولفههـــای روانشـــناختی ،جســـمانی و هیجانـــی
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

بـــر روشهـــای مراقبـــهای ماننـــد تکنیـــک بررســـی بـــدن
بـــرای افزایـــش فهـــم و آگاهـــی از چگونگـــی افـــکار متکـــی
اســـت .ایـــن تکنیـــک در راســـتای ادراک حسهـــای ارادی
بـــدن ماننـــد غـــذا خـــوردن و حرکـــت کـــردن و حسهـــای
غیـــرارادی بدنـــی ماننـــد تنفـــس برنامهریـــزی شـــده اســـت
تـــا بـــا بـــه کارگیـــری آنهـــا کنتـــرل بیـــش تـــری بـــر
پاســـخهای غیـــر ارادی ماننـــد تنشهـــا اعمـــال شـــود(.)۱۵
دیگـــر روش درمانـــی کـــه بـــرای بهبـــود عملکـــرد
روانشـــناختی ،اجتماعـــی و هیجانـــی افـــراد مختلـــف بـــه کار
گرفتـــه شـــده اســـت ،میتـــوان بـــه درمـــان ریلکسیشـــن
اشـــاره کـــرد کـــه کارآیـــی آن در پژوهشهـــای بیابانـــی،
نصیـــریزاده و مقـــرب( ،)۲۲رحیمیبشـــر ،حســـینی ذیجـــود،
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مقدمه
اخت ــاالت عصب ــی مزم ــن فراوان ــی وج ــود دارد ک ــه میتوان ــد
آســـیبهای گســـتردهای را بـــرای بیمـــاران در پـــی داشـــته
باش ــد .یک ــی از ان ــواع ای ــن اخت ــاالت ،س ــر درد اس ــت( .)۱س ــر

افـــراد مبتـــا بـــه ســـر دردهـــای میگرنـــی بـــه کار گرفتـــه
شـــده اســـت .از روشهـــای کاربـــردی در ایـــن زمینـــه
میتـــوان بـــه درمـــان ذهنآگاهـــی اشـــاره کـــرد کـــه
کارآیـــی بالینـــی آن در پژوهشهـــای خیـــر و منشـــئی(،)۱۰
محلوج ــی و لطف ــی کاش ــانی( ،)۱۱فخ ــری ،به ــادر و امین ــی(،)۱۲
ش ــفیعی و فس ــخودی( ،)۱۳م ــان ،اوکای و کارول ــی( ،)۱۴کوه ــات،
استینس ــون ،داوی ــز -چالم ــرز ،راس ــکین و وای ــک( ،)۱۵بیرت ــول،
داب ــرو -مارش ــال ،داب ــرو -مارش ــال ،داردن و دان( ،)۱۶ه ــس(،)۱۷
گامپـــورت ،دانـــگ ،لـــی و هـــاروی( ،)۱۸مجیـــد ،علـــی و
س ــادوک( )۱۹و داوس ــی و هم ــکاران( )۲۰م ــورد بررس ــی و تایی ــد
قـــرار گرفتـــه اســـت .ذهنآگاهـــی بـــه عنـــوان حالـــت توجـــه
برانگیخت ــه و آگاه ــی از آن چ ــه ک ــه در لحظ ــه کنون ــی اتف ــاق
میافت ــد ،تعری ــف ش ــده اس ــت .ای ــن توج ــه ،توجه ــی اس ــت
هدفمنـــد ،بـــه همـــراه پذیـــرش بـــدون داوری در مـــورد
تجربههـــای در حـــال وقـــوع در لحظـــه کنونـــی .تمرینهـــای
مراقبـــه و ذهنآگاهـــی بـــه افزایـــش توانایـــی خودآگاهـــی و
پذیـــرش خـــود در بیمـــاران منجـــر میشـــود .ذهنآگاهـــی
ی ــک روش ی ــا ف ــن نیس ــت ،اگرچ ــه در انج ــام آن روشه ــا و
فن ــون مختل ــف زی ــادی ب ــه کار رفت ــه اس ــت .ذهنآگاه ــی را
میتـــوان بـــه عنـــوان یـــک شـــیوة «بـــودن» بـــا یـــک شـــیوه
«فهمیـــدن» توصیـــف کـــرد کـــه مســـتلزم درک احساســـات
شـــخصی اســـت( .)۲۱آموزشهـــای مبتنـــی بـــر ذهنآگاهـــی
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حـــال بـــا توجـــه بـــه پیامدهـــای نـــا مطلـــوب عـــدم توجـــه
بـــه شـــدت درد افـــراد مبتـــا بـــه ســـر دردهـــای میگرنـــی و
تاثی ــرات گس ــترد ه آن ب ــر رون ــد زندگ ــی ف ــردی ،اجتماع ــی و
ش ــغلی ای ــن اف ــراد و ای ــن ک ــهمیتوان ــد زندگ ــی خانوادگ ــی
و اجتماعـــی فـــرد را بـــا آســـیب جـــدی مواجـــه ســـازد،
ض ــروری اس ــت اقدام ــات مقتض ــی کاه ــش ش ــدت درد ای ــن
افـــراد صـــورت گیـــرد .بنابرایـــن بـــا توجـــه بـــه موضوعـــات
مطروح ــه و تحقیق ــات انج ــام یافت ــه در م ــورد تاثی ــر درم ــان
ذهنآگاهـــی و درمـــان ریلکسیشـــن بـــر بهبـــود مشـــکالت
روان ــی ،رفت ــاری ،هیجان ــی و فیزیولوژی ــک ،و از س ــوی دیگ ــر
بـــه دلیـــل عـــدم انجـــام پژوهشـــی دربـــاره مقایســـه اثـــر
بخشـــی درمـــان ذهنآگاهـــی و درمـــان ریلکسیشـــن بـــر
کاه ــش درد در بیم ــاران مبت ــا ب ــه س ــر درده ــای میگرن ــی،
پژوهـــش حاضـــر در پـــی پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال اســـت

کـــه آیـــا بیـــن اثـــر بخشـــی درمـــان ذهنآگاهـــی و درمـــان
ریلکسیشـــن بـــر شـــدت درد در بیمـــاران مبتـــا بـــه ســـر
دردهـــای میگرنـــی تفـــاوت معنـــادار دارد؟
روش
طـــرح پژوهـــش حاضـــر ،از نـــوع نیمهآزمایشـــی بـــا
پیشآزمـــون -پسآزمـــون بـــا گـــروه گـــواه و مرحلـــه
پیگیـــری دو ماهـــه بـــود .جامعـــه آمـــاری پژوهـــش شـــامل
بیمـــاران مبتـــا بـــه ســـر دردهـــای میگرنـــی شهرســـتان
شاهینشـــهر اســـتان اصفهـــان در ســـه ماهـــه آخـــر
ســـال  ۱۳۹۷بـــود کـــه جهـــت شـــرکت در ایـــن پژوهـــش،
رضایـــت آگاهانـــه داشـــتند .از ایـــن میـــان ،تعـــداد  ۴۵نفـــر
بـــه شـــیوه نمونهگیـــری داوطلبانـــه انتخـــاب شـــدند .بدیـــن
صـــورت کـــه از بیـــن بیمـــاران مبتـــا بـــه ســـر دردهـــای
میگرنـــی مراجعـــه کننـــده بـــه مراکـــز درمانـــی شهرســـتان
شاهینشـــهر ،تعـــداد  ۴۵نفـــر بـــه شـــکل داوطلبانـــه
انتخـــاب شـــدند .شـــیوه انتخـــاب نمونـــه بدیـــن صـــورت
بـــود کـــه بـــا مراجعـــه بـــه مراکـــز درمانـــی بیمـــاران دارای
ســـر دردهـــای میگرنـــی ،فرمهـــای شـــرکت دواطلبانـــه در
پژوهـــش در بیـــن بیمـــاران توزیـــع و پـــس از جمـــعآوری،
تعـــداد  ۴۵نفـــر از ایـــن بیمـــاران انتخـــاب و بـــه صـــورت
تصادفـــی در گروههـــای آزمایـــش و گـــواه گمـــارده شـــدند
( ۱۵نفـــر در گـــروه آزمایـــش درمـــان ذهنآگاهـــی ۱۵ ،نفـــر
در گـــروه آزمایـــش درمـــان ریلکسیشـــن و  ۱۵نفـــر هـــم در
گـــروه گـــواه) .حجـــم نمونـــه بـــا اســـتفاده از جـــدول کوهـــن
و تعییـــن انـــدازه اثـــر بـــا توجـــه بـــه ،α=۰/۰۰۵ ،α=۰/۰۵
۱- β= ۰/۰۸و بـــا توجـــه بـــه انـــدازه اثرهـــای پیشـــینه
پژوهـــش( )۳۴محاســـبه شـــد کـــه در هـــر ســـه گـــروه ۴۵
نفـــر بـــرآورد گردیـــد (هـــر گـــروه  ۱۵نفـــر) .قبـــل از ارائـــه
درمـــان ذهنآگاهـــی و ریلکسیشـــن ،پرســـش نامـــ ه پژوهـــش
(پرســـش نامـــه درد) بـــه آنـــان ارائـــه و پـــس از پاســـخ
گویـــی جمـــعآوری گردیـــد .در گام بعـــد ،افـــراد گروههـــای
آزمایـــش مداخـــات درمانـــی درمـــان ذهنآگاهـــی و درمـــان
ریلکسیش ــن را ب ــه ش ــکل جداگان ــه در ط ــی دو م ــاه دریاف ــت
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آوازه و خوشفط ــرت( ،)۲۳کرم ــی ،م ــکاری و ش ــانی( ،)۲۴بالغ ــی،
محمدیـــان آکـــردی و زاهدپاشـــا( ،)۲۵ازکان و راتفیســـچ(،)۲۶
آلوارز-ملکـــون و همـــکاران( ،)۲۷کوبـــزا ،لیزیـــس و زیبـــا(،)۲۸
مارتی ــن ،فن ــاروف و وال ــش( )۲۹و کام ــر و راج ــی( )۳۰نش ــان داده
شـــده اســـت .درمـــان ریلکسیشـــن مداخلـــهای غیـــر دارویـــی
اســـت کـــه بـــرای درمـــان تنیدگـــی ناشـــی از بیماریهـــای
مزمـــن یـــا در درمـــان هایـــی کـــه عـــوارض جانبـــی دارنـــد و
نیـــز بـــرای کاهـــش اضطـــراب ،افســـردگی و کاهـــش درد بـــه
کار مــیرود( .)۳۱درم ــان ریلکسیش ــن تکنیک ــی اس ــت ک ــه در
آن ش ــخص از طری ــق انقب ــاض فع ــال و س ــپس ش ــل ک ــردن
گروههـــای ماهیچـــهای خـــاص در یـــک حالـــت پیشـــرونده
باعـــث کســـب احســـاس آرامـــش در خـــود میشـــود(.)۳۲
درمـــان ریلکسیشـــن یـــک رویکـــرد منظـــم آمـــوزش افـــراد
ب ــرای کس ــب آگاه ــی از پاســخهای فیزیولوژی ــک و دس ــتیابی
بـــه نوعـــی ادراک فیزیولوژیکـــی و شـــاخصی از آرامـــش و
تســـکین بـــدون اســـتفاده از ابـــزار و تجهیـــزات اســـت ،کـــه
دارای شـــکلهای مختلفـــی اســـت .ایـــن شـــیوه درمانـــی
از طریـــق کاهـــش ســـوخت و ســـاز بـــدن ،کاهـــش ضربـــان
قلـــب و قـــدرت انقباضـــی آن ،کاهـــش ترشـــح اپـــی نفریـــن
و فشـــار خـــون بـــر فیزیولـــوژی بـــدن تأثیـــر میگـــذارد(.)۳۳
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پرسش نامه درد مک گیل ()MPQ
پرســش نامــه درد مــک گیــل در ســال  ۱۹۷۵توســط ملــزاک
س ــاخته ش ــد( )۳۵و دارای  ۲۰مجموع ــه عب ــارت اس ــت و ه ــدف
آن س ــنجش درک اف ــراد از درد از ابع ــاد مختل ــف درد (چه ــار
بعـــد ادراک حســـی درد :ســـواالت  ۱تـــا  ،۱۰ادراک عاطفـــی
درد :ســـواالت  ۱۱تـــا  ،۱۵ادراک ارزیابـــی درد :ســـوال  ،۱۶و
درده ــای متن ــوع و گوناگ ــون :س ــواالت  ۱۷ت ــا  )۲۰میباش ــد.
پرســـش نامـــه درد مـــک گیـــل شـــامل دو عامـــل مســـتقل
اس ــت :یک ــی تح ــت عن ــوان درد حس ــی ک ــه توصی ــف کنن ــده
تجربـــه درد در فـــرد و دیگـــری درد عاطفـــی کـــه تشـــریح
تاثیـــر احساســـی از تجربـــه درد را نشـــان میدهـــد( .)۳۶اگـــر
پاس ــخ دهن ــده هی ــچ ی ــک از عب ــارات را مطاب ــق ب ــا توصی ــف
درد خـــود ندانســـت بـــه آن مجموعـــه نمـــره صفـــر تعلـــق
میگیـــرد .بـــرای بـــه دســـت آوردن امتیـــاز مربـــوط بـــه هـــر
بع ــد مجم ــوع امتی ــازات آن بع ــد را ب ــا ه ــم جم ــع نم ــوده و
بـــه منظـــور بـــه دســـت آوردن امتیـــاز کلـــی پرســـش نامـــه
مجمـــوع امتیـــازات تـــک تـــک ســـواالت محاســـبه میشـــود.
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

روند اجرای پژوهش
پـــس از اخـــذ مجوزهـــای الزم و انجـــام فراینـــد نمونهگیـــری
(مطابـــق بـــا آن چـــه ذکـــر گردیـــد) ،بیمـــاران انتخـــاب
شـــده ( ۴۵بیمـــار) بـــه شـــیوه تصادفـــی در گروههـــای
آزمایـــش و گـــواه گمـــارده شـــدند (هـــر گـــروه  ۱۵بیمـــار).
گروهه ــای آزمای ــش مداخ ــات درمان ــی مرب ــوط ب ــه درم ــان
ذهنآگاهـــی و ریلکسیشـــن را در طـــی دو مـــاه بـــه صـــورت
هفت ـهای ی ــک جلس ــه  ۹۰دقیق ـهای دریاف ــت نمودن ــد .جه ــت
رعای ــت اخ ــاق در پژوه ــش رضای ــت بیم ــاران ب ــرای ش ــرکت
در برنامـــه مداخلـــه کســـب و از کلیـــه مراحـــل مداخلـــه آگاه
شـــدند .همچنیـــن بـــه افـــراد گـــروه گـــواه اطمینـــان داده
خواه ــد ش ــد ک ــه آن ــان نی ــز پ ــس از اتم ــام فراین ــد پژوهش ــی
ای ــن مداخ ــات را دریاف ــت خواهن ــد نم ــود .ه ــم چنی ــن ب ــه
هـــر دو گـــروه اطمینـــان داده خواهـــد شـــد کـــه اطالعـــات
آنهـــا محرمانـــه باقـــی میمانـــد و نیـــازی بـــه درج نـــام
نیس ــت .جه ــت ایج ــاد انگی ــزه ب ــرای بیم ــاران ب ــرای ش ــرکت
در پژوه ــش حاض ــر ،قب ــل از ش ــروع مداخل ــه ،جوان ــب درمان ــی
و آموزشـــی مداخـــات بـــرای شـــرکتکنندگان توضیـــح داده
شـــد .ایـــن در حالـــی اســـت کـــه تمـــام فراینـــد اجرایـــی
مداخل ــه نی ــز ب ــه ش ــکل رای ــگان ب ــرای آنه ــا ارائ ــه داده ش ــد.
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نمودن ــد ،در حال ــی ک ــه گ ــروه گ ــواه از دریاف ــت ای ــن مداخل ــه
در طـــی انجـــام فراینـــد پژوهـــش بیبهـــره بـــود ،ولـــی قـــرار
شـــد کـــه پـــس از اتمـــام فراینـــد پژوهـــش ،افـــراد حاضـــر
در گـــروه گـــواه نیـــز ایـــن مداخـــات را بـــه شـــکل رایـــگان
دریافـــت کننـــد .مالکهـــای ورود بـــه پژوهـــش شـــامل
داشـــتن بیمـــاری میگـــرن بـــه تشـــخیص متخصـــص مغـــز و
اعصـــاب ،عـــدم برخـــورداری از آســـیبهای روانشـــناختی
مزمـــن هـــم چـــون اضطـــراب و افســـردگی (بـــا توجـــه بـــه
خـــود اظهـــاری و مصاحبـــه بالینـــی) ،نداشـــتن بیمـــاری
جســـمی حـــاد و مزمـــن دیگـــر و اعـــام رضایـــت و آمادگـــی
جهـــت شـــرکت در پژوهـــش بـــود .هـــم چنیـــن مالکهـــای
خـــروج ازپژوهـــش شـــامل داشـــتن بیـــش از دو جلســـه
غیبـــت ،عـــدم همـــکاری و انجـــام نـــدادن تکالیـــف مشـــخص
ش ــده در کالس و ع ــدم تمای ــل ب ــه ادام ــه حض ــور در فراین ــد
انجـــام پژوهـــش بـــود.

امتیـــاز باالتـــر نشـــان دهنـــده میـــزان ادراک درد باالتـــر در
فـــرد پاســـخ دهنـــده اســـت و برعکـــس .خســـروی ،صدیقـــی،
مـــرادی علمـــداری و زنـــده دل( )۳۷در پژوهـــش خـــود آلفـــای
کرونبـــاخ کلـــی ایـــن پرســـش نامـــه را  ۰/۸۵و آلفـــای
کرونبـــاخ هـــر چهـــار زیـــر مقیـــاس را بـــاالی  ۰/۸۰گـــزارش
ک ــرده اس ــت .ه ــم چنی ــن ای ــن پژوهش ــگران می ــزان اعتب ــار
محتوای ــی ای ــن پرس ــش نام ــه را مطل ــوب گ ــزارش کردهان ــد.
در پژوهـــش دورکیـــن و همـــکاران( ،)۳۸اعتبـــار ایـــن پرســـش
نام ــه م ــورد تایی ــد ق ــرار گرفت ــه اس ــت .ه ــم چنی ــن پایای ــی
آن ب ــا اس ــتفاده از آلف ــای کرونب ــاخ محاس ــبه گردی ــد .ضری ــب
آلفـــا بـــرای کلیـــه ابعـــاد بیـــن  ۰/۸۳تـــا  ۰/۸۷بـــه دســـت
آمـــد .در پژوهـــش حاضـــر ،پایایـــی ایـــن پرســـش نامـــه بـــا
اســـتفاده از ضریـــب آلفـــای کرونبـــاخ  ۰/۸۵محاســـبه شـــد.
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جدول  :۱خالصه جلسات مربوط به درمان ذهنآگاهی

()۳۹

اول

هدایت خودکار

دوم

چالش با موانع

سوم

چهارم

حرکت

ماندن در لحظه

دادن

ششم افکار واقعیت نیستند

هفتم

هشتم

مراقبه وارسی بدن .تکلیف :انجام یکی از کارهای روزمره با ذهن آگاهی و وارسی بدن.
ده دقیقه تنفس با ذهن آگاهی ،تمرین وارسی بدن .تکلیف :آوردن توجه به یکی دیگر از فعالیتهای روزمره ،ثبت وقایع خوشایند،
وارسی بدن و ده دقیقه تنفس ذهنآگاهانه.

ذهن آگاهی در حین تمرین حرکات کششی همراه با ذهن آگاهی ،تمرین قدم زدن آگاهانه ،تمرین وارسی بدن .تکلیف :پیاده روی آگاهانه ،وارسی

پذیرفتن و اجازه
پنجم

آشنایی با اعضای گروه و انتظارات آن ها ،تعیین خط مشی گروه و توضیح پیرامون بیماری میگرن ،تمرین خوردن کشمش ،تمرین

مراقبت از خود

به کارگیری آموختهها
و تمرینها در آینده

بدن ،ثبت تجربههای ناخوشایند.
تمرین ذهن آگاهی نسبت به شنیدن و فکر کردن ،داستان ببرهای گرسنه ،تمرین مکث سه دقیقه ای ،تمرین وارسی بدن .تکلیف:
وارسی بدن ،استفاده از وسایل نقلیه همراه با ذهنآگاهی ،مکث سه دقیقهای.
تمرین مراقبه نشسته با آگاهی از تنفس و بدن ،پذیرش ،تمرین ایجاد یک مشکل و کار کردن روی آن از طریق بدن ،تمرین مکث
سه دقیقهای (به همراه احساس پذیرا بودن) ،تمرین وارسی بدن .تکلیف :وارسی بدن و مکث سه دقیقهای.
افکار جانشین ،تمرین مکث سه دقیقهای ،تمرین وارسی بدن .تکلیف :وارسی بدن ،مکث سه دقیقهای و استفاده از آن در مواقع
بروز احساسات ناخوشایند.
ارتباط بین خلق و احساسات ،چگونه به بهترین نحو از خود مراقبت کنیم ،تمرین وارسی بدن .تکلیف :تهیه لیستی از فعالیتهای
انرژیبخش و خسته کننده.

تمرین وارسی بدن ،بحث پیرامون تداوم تمرینها و برنامهریزی جهت انجام آن ،بررسی مشکالت که مانع از انجام تکالیف میشوند.

در ایـن پژوهـش بـرای تجزیـه و تحلیـل دادههـا از دو سـطح
آمـار توصیفـی و اسـتنباطی اسـتفاده شـده اسـت .در سـطح
آمـار توصیفـی از میانگیـن و انحراف اسـتاندارد و در سـطح آمار
اسـتنباطی از آزمون شـاپیرو -ویلکـز جهت بررسـی نرمال بودن
توزیـع متغیرهـا ،آزمـون لویـن برای بررسـی برابـری واریانسها،

آزمـون موچلـی جهـت بررسـی پیشفـرض کرویـت دادههـا و
هـم چنیـن از تحلیـل واریانـس بـا اندازهگیـری مکـرر و آزمـون
تعقیبـی بونفرنی برای بررسـی فرضیـه پژوهش اسـتفاده گردید.
نتایـج آمـاری بـا اسـتفاده از نرمافـزار آمـاری  SPSS -23مـورد
تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفت.
فصلنامـه علمـی پژوهشـی بیهوشـی و درد ،دوره  ،11شـماره  ،3پاییز 1399
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اکرم ایزدیخواه و همکاران

جدول  :۲مداخالت مربوط به درمان ریلکسشین()۲۸

اول

دوم و سوم

چهارم و پنجم

ششم و هفتم

موضوع
آشنایی با بیماری

آشنایی با اعضای گروه و انتظارات آنها ،تعیین خطمشی گروه و توضیح پیرامون میگرن ،توضیح در مورد میگرن و عوامل

میگرن

روانشناختی و اجتماعی موثر در بروز آن .تکلیف :انجام تمرین انقباض عضالت در منزل.

تمرین با عضالت

 ۱۵دقیقه مروری بر موضوعات مطرح شده در جلسه اول ۶۰ .دقیقه تمرین در زمینه انقباض و شل کردن عضالت.
تکلیف :انجام سفت کردن و شل کردن عضالت در منزل بعد از فعالیتهای روزانه.

ریلکسیشن با

تمرین تمرکز به هنگام انجام تمرین سفت کردن و شل کردن عضالت .تکلیف :انجام ریکلسیشن حداقل دو بار در روز

ایجاد تمرکز

بعد از ظهر و قبل از خواب.

تصویر سازی ذهنی

توضیح در مورد تصویرسازی ذهنی و دالیل و فواید آن برای ریکلسیشن و انجام ریکلسیشن با تصویر سازی ذهنی .تکلیف:

برای ریکلسیشن

انجام ریکلسیش باسفت و شل کردن عضالت و تصویرسازی ذهنی حد اقل دو بار در روز بعد از ظهر و قبل از خواب.

یافتهها
یافتههـای حاصـل از دادههـای دموگرافیک نشـان داد کـه در گروه
آزمایـش درمـان ذهنآگاهـی ۸ ،نفـر (معـادل  ۱۷درصـد) مـرد و
 ۷نفـر (معـادل  ۱۵درصـد) زن بودنـد .در گـروه آزمایـش درمـان
ریلکسیشـن  ۹نفـر (معـادل  ۲۰درصـد) مـرد و  ۶نفر (معـادل ۱۳
درصـد) زن بودنـد .در گـروه گواه نیز  ۷نفر (معـادل  ۱۵درصد) مرد
و  ۸نفـر (معـادل  ۱۷درصـد) زن بودنـد .هـم چنیـن یافتههـا بیان
گـر آن بـود کـه در گروههـای آزمایش درمـان ذهنآگاهـی ( ۶نفر،

معـادل  ۱۳درصـد) درمان ریلکسیشـن ( ۵نفر ،معـادل  ۱۱درصد)
سـطح تحصیالت سـیکل و در گروه گواه ( ۵نفر ،معادل  ۱۱درصد)
سـطح تحصیلات دیپلـم دارای بیـش تریـن فراوانی بود .علاوه بر
ایـن در گروههـای آزمایـش درمـان ذهنآگاهـی ( ۵نفـر ،معـادل
 ۱۱درصـد) ،گـروه آزمایش درمان ریلکسیشـن ( ۵نفـر ،معادل ۱۱
درصـد) و در گـروه گـواه ( ۴نفـر ،معـادل  ۸درصد) گروه سـنی ۳۳
تـا  ۳۶سـال دارای بیش ترین فروانی بود .حـال یافتههای توصیفی
پژوهـش مورد بررسـی قـرار میگیرد.

جدول  :۳میانگین و انحراف معیار متغیر شدت درددر گروههای آزمایش (درمان ذهنآگاهی و درمان ریلکسیشن) و گواه در مراحل
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
مراحل
پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

گروه درمان ذهنآگاهی

گروه درمان ریلکسیشن

گروه گواه

میانگین

۴۱/۸۰

۴۱/۲۰

۴۴/۲۰

انحراف معیار

۷/۰۲

۱۰/۳۵

۴/۶۴

میانگین

۳۱/۴۰

۲۳/۶۶

۴۵/۰۶

انحراف معیار

۵/۷۶

۷/۳۸

۴/۷۷

میانگین

۳۱/۷۳

۲۴/۴۶

۴۴/۲۰

انحراف معیار

۵/۵۹

۷/۰۲

۴/۶۰

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران
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در متغیـــر شـــدت درد در گروههـــای آزمایـــش و گـــواه در
مراحـــل پیشآزمـــون ،پسآزمـــون و پیگیـــری برقـــرار اســـت
( .)p˃۰/۰۵هـــم چنیـــن پیشفـــرض همگنـــی واریانـــس نیـــز
توســـط آزمـــون لویـــن مـــورد ســـنجش قـــرار گرفـــت کـــه
نتایـــج آن معنـــادار نبـــود کـــه ایـــن یافتـــه نشـــان مـــیداد
پیشفـــرض همگنـــی واریانسهـــا رعایـــت شـــده اســـت
( .)p˃۰/۰۵امـــا نتایـــج آزمـــون موچلـــی بیـــان گـــر آن بـــود
کـــه پیشفـــرض کرویـــت دادههـــا در متغیـــر شـــدت درد
رعای ــت نش ــده اس ــت ( .)p˂۰/۰۵ب ــر ای ــن اس ــاس ب ــا ب ــرآورده
نشـــدن پیشفـــرض کرویـــت مشـــخص میشـــود کـــه روابـــط
بیـــن متغیرهـــا ،بـــا احتمـــال باالیـــی امـــکان دارد مقادیـــر
متغیـــر وابســـته را تغییـــر دهـــد و بـــر ایـــن اســـاس شـــانس
ارتـــکاب بـــه خطـــای نـــوع اول افزایـــش مییابـــد .بـــر ایـــن
اس ــاس در ج ــدول بع ــد از تحلی ــل جایگزی ــن (آزم ــون گری ــن
هاوس-گایســـر) اســـتفاده میشـــود تـــا بـــا کاهـــش درجـــه
آزادی ،ش ــانس ارت ــکاب ب ــه خط ــای ن ــوع اول کاه ــش یاب ــد.

جدول  :۴نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر جهت بررسی تاثیرات درون و بینگروهی اثر درمان ذهنآگاهی و درمان
ریلکسیشن بر شدت درد در بیماران مبتال به سردردهای میگرنی
درجه

میانگین

آزادی

مجذورات

مراحل

۲۴۱۸/۱۹

۱/۱۸

۲۰۳۳/۷۷

۲۶۳/۴۸

گروهبندی

۸۰۸/۰۵

۲

۴۰۴/۰۳

21/09

۰/۰۰۰۱

تعامل مراحل و گروهبندی

۱۵۷۷/۶۷

۲/۳۷

۶۶۳/۴۳

۸۵/۹۵

۰/۰۰۰۱

خطا

۳۸۵/۴۶

۴۹/۹۳

۷/۷۱

مجموع مجذورات

پیشآزمــون یــک تفــاوت معنــادار بــه شــمار مـیرود .از طرفــی
نتایــج ســطر دوم جــدول فــوق بیانگــر آن اســت کــه متغیرهای
گروهبنــدی (درمــان ذهنآگاهــی و درمــان ریلکسیشــن) فــارغ
از مراحــل (پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری) بــر متغیــر
شــدت درد در بیمــاران مبتــا بــه ســر دردهــای میگرنــی تاثیــر

مقدار f

مقدار p

اندازه اثر

توان آزمون

۰/۰۰۰۱

۰/۸۶

۱

۰/۵۰

۱

۰/۸۰

۱

معنــادار داشــتهاند .بدیــن معنــا کــه درمــان ذهنآگاهــی و
درمــان ریلکسیشــن در مقایســه بــا گــروه گواه یــک اثــر معنادار
بــوده اســت .در نهایــت امــا ســطر مربــوط بــه تعامــل مراحــل و
گــروه بنــدی بــه عنــوان مهمتریــن یافتــه جــدول فــوق حاکــی
از آن اســت کــه درمــان ذهنآگاهــی و درمــان ریلکسیشــن
فصلنامـه علمـی پژوهشـی بیهوشـی و درد ،دوره  ،11شـماره  ،3پاییز 1399
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نتایـــج ارائـــه شـــده در جـــدول  ۳حاکـــی از آن اســـت کـــه
درمـــان ذهنآگاهـــی و درمـــان ریلکسیشـــن توانســـته منجـــر
بـــه تغییـــر در میانگیـــن نمـــرات شـــدت درد بیمـــاران مبتـــا
بـــه ســـر دردهـــای میگرنـــی در مراحـــل پسآزمـــون و
پیگی ــری ش ــود ،ام ــا معن ــاداری ای ــن تغیی ــرات و ه ــم چنی ــن
تفـــاوت میـــزان تاثیـــر ایـــن دو مداخلـــه ،میبایســـت توســـط
آزمونهـــای اســـتنباطی مـــورد بررســـی قـــرار گیـــرد .جهـــت
تاثیـــر نیـــز بـــه ایـــن صـــورت بـــوده اســـت کـــه درمـــان
ذهنآگاهـــی و درمـــان ریلکسیشـــن توانســـته منجـــر بـــه
کاهـــش میانگیـــن نمـــرات شـــدت درد بیمـــاران مبتـــا بـــه
ســـر دردهـــای میگرنـــی در مراحـــل پسآزمـــون و پیگیـــری
س بـــا
شـــود .قبـــل از ارائـــه نتایـــج تحلیـــل آزمـــون واریانـــ 
اندازهگیـــری مکـــرر ،پیشفرضهـــای آزمونهـــای
پارامتریـــک مـــورد ســـنجش قـــرار گرفـــت .بـــر همیـــن
اســـاس نتایـــج آزمـــون شـــاپیرو ویلـــک بیـــان گـــر آن بـــود
کـــه پیشفـــرض نرمـــال بـــودن توزیـــع نمونـــهای دادههـــا

35

36

اکرم ایزدیخواه و همکاران

بــا تعامــل مراحــل نیــز تاثیــر معنــاداری بــر مراحــل آزمــون
(پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری) متغیــر شــدت درد در
بیمــاران مبتــا بــه ســر دردهــای میگرنــی داشــتهاند .هــم
چنیــن نتایــج نشــان داد کــه  ۸۰درصــد از تغییــرات متغیــر

جدول  :۵بررسی تفاوتهای دو به دو جهت مقایسه اثر گروههای آزمایش (درمان ذهنآگاهی و درمان ریلکسیشن)
در مرحله پسآزمون و پیگیری
تفاوت

خطای انحراف

میانگینها

معیار

گروه آزمایش درمان ریلکسیشن

۷/۳۰

۰/۹۶

۰/۰۰۰۱

گروه گواه

-۱۱/۹۶

۰/۹۷

۰/۰۰۰۱

گروه آزمایش درمان

گروه آزمایش درمان ذهنآگاهی

-۷/۳۰

۰/۹۶

۰/۰۰۰۱

ریلکسیشن

گروه گواه

-۱۹/۲۶

۰/۹۸

۰/۰۰۰۱

گروه آزمایش درمان

گروه آزمایش درمان ریلکسیشن

۶/۸۶

۱/۰۱

۰/۰۰۰۱

ذهنآگاهی

گروه گواه

-۱۰/۸۶

۱/۰۱

۰/۰۰۰۱

گروه آزمایش درمان

گروه آزمایش درمان ذهنآگاهی

-۶/۸۶

۱/۰۱

۰/۰۰۰۱

ریلکسیشن

گروه گواه

-۱۷/۷۲

۱/۰۲

۰/۰۰۰۱

گروهها

مراحل آزمون

گروه آزمایش درمان ذهنآگاهی
پسآزمون

پیگیری

هم ــان گون ــه ک ــه نتای ــج ج ــدول  ۵نش ــان داد ،تف ــاوت بی ــن
میانگیـــن نمـــرات شـــدت درد در بیمـــاران مبتـــا بـــه ســـر
دردهـــای میگرنـــی گـــروه آزمایـــش درمـــان ذهنآگاهـــی بـــا
گـــروه آزمایـــش درمـــان ریلکسیشـــن در مراحـــل پسآزمـــون
و پیگی ــری معن ــادار ب ــوده و ای ــن یافت ــه بدی ــن معناس ــت ک ــه
بیـــن میـــزان اثـــر بخشـــی درمـــان ذهنآگاهـــی و درمـــان
ریلکسیشـــن بـــر متغیـــر شـــدت درد در بیمـــاران مبتـــا بـــه
ســـر دردهـــای میگرنـــی در مراحـــل پسآزمـــون و پیگیـــری
تفـــاوت معنـــادار وجـــود دارد .ایـــن در حالـــی اســـت کـــه
تفـــاوت بیـــن گروههـــای آزمایـــش درمـــان ذهنآگاهـــی
و درمـــان ریلکسیشـــن بـــا گـــروه گـــواه در ایـــن مراحـــل
نیـــز معنـــادار بـــوده اســـت .در یـــک جمعبنـــدی میتـــوان
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

مقدار معناداری

اینگونـــه بیـــان کـــرد :درمـــان ذهنآگاهـــی و درمـــان
ریلکسیشـــن بـــر شـــدت درد در بیمـــاران مبتـــا بـــه ســـر
دردهـــای میگرنـــی در مراحـــل پسآزمـــون و پیگیـــری تاثیـــر
معنـــادار دارد ،در حالیکـــه بیـــن میـــزان اثـــر بخشـــی ایـــن
دو روش در ایـــن مراحـــل تفـــاوت معنـــادار وجـــود داشـــته
و درمـــان ریلکسیشـــن نســـبت بـــه درمـــان ذهنآگاهـــی
توانســـته بـــه میـــزان بیـــش تـــری شـــدت درد را در بیمـــاران
مبتـــا بـــه ســـر دردهـــای میگرنـــی کاهـــش دهـــد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهـــش حاضـــر بـــا هـــدف مقایســـه اثـــر بخشـــی درمـــان
ذهنآگاهـــی و ریلکسیشـــن بـــر شـــدت درد در بیمـــاران
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شــدت درد در بیمــاران مبتــا بــه ســر دردهــای میگرنــی
توســط تعامــل متغیــر مراحــل و گــروه بنــدی تبییــن میشــود.
حــال در ادامــه بــه مقایســه اثــر گروههــای آزمایــش بــا هــم
دیگــر در دو مرحلــه پسآزمــون و پیگیــری پرداختــه میشــود.

مقایسه اثر بخشی درمان ذهنآگاهی و ریلکسیشن بر شدت درد ...

درد افـــراد مبتـــا بـــه رماتیســـم ،فخـــری و همـــکاران( )۱۲اثـــر
بخشـــی ذهنآگاهـــی را بـــر شـــادکامی و کاهـــش قنـــد
خـــون در بیمـــاران دیابتـــی ،شـــفیعی و فســـخودی( )۱۳اثـــر
بخشـــی برنامـــه کاهـــش تنیدگـــی مبتنـــی بـــر ذهنآگاهـــی
را بـــر فاجعهآمیـــزی و شـــدت درد در بیمـــاران دارای درد
مزمـــن عضالنـــی -اســـکلتی ،گامپـــورت و همـــکاران( )۱۸اثـــر
درمـــان شـــناختی مبتنـــی بـــر ذهنآگاهـــی را بـــر بهبـــود
نگـــرش افـــراد دارای بیماریهـــای جســـمانی مزمـــن و
مـــان و همـــکاران( )۱۴اثـــر ذهنآگاهـــی را بـــر شـــدت درد و
فاجعهآمیـــزی در بیمـــاران مبتـــا بـــه درد مزمـــن را مـــورد
بررســـی قـــرار دادهانـــد .ایـــن پژوهشـــگران نشـــان دادهانـــد
کـــه درمـــان ذهنآگاهـــی میتوانـــد از مولفههـــای
روانش ــناختی ،هیجان ــی و جس ــمانی بیم ــاران دارای درده ــای
مزمـــن را تحـــت تاثیـــر قـــرار دهـــد.
در تبیی ــن اث ــر بخش ــی درم ــان ذهنآگاه ــی ب ــر ش ــدت درد
در بیمـــاران مبتـــا بـــه ســـر دردهـــای میگرنـــی میتـــوان
بیـــان کـــرد کـــه مطابـــق نظـــر گامپـــورت و همـــکاران(،)۱۸
درمـــان ذهنآگاهـــی در کنـــار درمـــان مولفههـــای

فیزیولوژیـــک میتوانـــد نگـــرش بیمـــاران نســـبت بـــه
درمـــان را بهبـــود بخشـــده و از ایـــن طریـــق خودکارآمـــدی
آنهـــا را افزایـــش دهـــد .درمـــان ذهنآگاهـــی بـــا تاثیـــر بـــر
پردازشهـــای حســـی ،شـــناختی و هیجانـــی ،فرایندهـــای
روانشـــناختی فـــرد را در جهـــت مثبـــت تحـــت تاثیـــر قـــرار
داده و از ایـــن رهگـــذر میتوانـــد مولفههـــای روانشـــناختی
و فیزیولوژیـــک بیمـــاران را دســـت خـــوش تغییـــر نمایـــد
کـــه بـــر ایـــن اســـاس تغییـــرات معنـــاداری در شـــدت درد
در بیمـــاران مبتـــا بـــه ســـر دردهـــای میگرنـــی بـــه چشـــم
میخـــورد .عـــاوه بـــر ایـــن ذهنآگاهـــی میتوانـــد بـــه
الگوهـــای رفتـــاری منجـــر شـــود کـــه افـــکار و هیجانـــات
آشفتهســـاز کمتـــری را در خـــود دارنـــد( .)۱۴در تبیینـــی
دیگـــر میتـــوان گفـــت درمـــان ذهنآگاهـــی میتوانـــد
بـــا تقویـــت فرایندهـــای کنارآمـــدن شـــناختی و تقویـــت
توانشهـــای تنظیـــم هیجـــان ،آمـــوزش حـــل مســـئله و
آم ــوزش فن ــون ن ــا دی ــده گرفت ــن ،در زم ــان ش ــروع حم ــات
درد در مقابـــل بـــد عملکـــردی ُخلقـــی محافظـــت کنـــد و
بـــا انجـــام تمرینهـــای منظـــم ذهنآگاهـــی تغییراتـــی
مثبـــت در برخـــی از کارکردهـــای روانشـــناختی ایجـــاد
نمایـــد کـــه منجـــر بـــه کســـب توانشهـــای خودگردانـــی
و انعطافپذیـــری در برخـــورد بـــا رویدادهـــای تنیدگـــیزا
و کســـب توانشهـــای فیزیکـــی و جســـمیگـــردد و اخـــذ
توانشهـــای الزم بـــرای تغییـــر کشـــاکشها بـــر اســـاس
ذهنآگاهـــی ،باعـــث کاهـــش ادراک درد بیمـــاران مبتـــا بـــه
ســـر دردهـــای میگرنـــی میشـــود .عـــاوه بـــر ایـــن فراینـــد
پذیـــرش درد کـــه در واقـــع پایـــان جنگیـــدن بـــا درد و یـــاد
گرفتـــن زندگـــی بـــا آن اســـت ،میتوانـــد منجـــر بـــه نتایـــج
مثبـــت شـــود( .)۱۹بنابرایـــن پذیـــرش درد و آمادگـــی بـــرای
تغیی ــر ،عواط ــف مثب ــت را افزای ــش میده ــد ک ــه منج ــر ب ــه
کاهـــش شـــدت درد از طریـــق تاثیـــر بـــر سیســـتم درونریـــز
و تولیـــد شـــبهافیونی درونزاد و کاهـــش ناتوانـــی ناشـــی از
درد یـــا آمـــاده کـــردن افـــراد بـــرای کاربـــرد رویکردهـــای
موثـــر در برخـــورد بـــا درد میشـــود .بنابرایـــن بـــا توجـــه
بـــه ارتبـــاط بیـــن ذهنآگاهـــی و متغیرهـــای روانشـــناختی
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مبتـــا بـــه ســـر دردهـــای میگرنـــی انجـــام گرفـــت .نتایـــج
نشـــان داد کـــه درمـــان ذهنآگاهـــی و ریلکسیشـــن بـــر
شـــدت درد در بیمـــاران مبتـــا بـــه ســـر دردهـــای میگرنـــی
تأثی ــر معن ــادار دارد .ع ــاوه ب ــر ای ــن نتای ــج آزم ــون تعقیب ــی
نشـــان داد کـــه در متغیـــر درد بیـــن دو درمـــان تفـــاوت
معنـــادار وجـــود داشـــته و درمـــان ریلکسیشـــن نســـبت بـــه
درمـــان ذهنآگاهـــی بـــه میـــزان بیشتـــری توانســـته درد
بیم ــاران مبت ــا ب ــه س ــر درده ــای میگرن ــی را کاه ــش ده ــد.
یافتـــه اول پژوهـــش نشـــان داد مبنـــی بـــر اثـــر بخشـــی
درمـــان ذهنآگاهـــی بـــر کاهـــش شـــدت درد در بیمـــاران
مبتـــا بـــه ســـر دردهـــای میگرنـــی هـــم ســـو بـــا نتایـــج
پژوه ــش پیش ــین ب ــود .چن ــان ک ــه مطالع ــات متع ــددی ب ــه
بررســـی تأثیـــر ذهنآگاهـــی بـــر کاهـــش درد و مولفههـــای
مرتبـــط بـــا آن در بیمـــاران پرداختهانـــد کـــه بـــه اتفـــاق
اثـــر بخشـــی آن را تأییـــد کردهانـــد .چنـــان کـــه خیـــر و
منشـــئی( )۱۰اثـــر بخشـــی درمـــان ذهنآگاهـــی را بـــر شـــدت
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بـــر تأثیـــر تمرینـــات آرامســـازی عضلـــهای پیشـــرونده در
براب ــر تحری ــک عص ــب الکتریک ــی پوس ــتی ب ــر س ــر درده ــای
()۲۸
تنشـــی هـــم ســـو بـــود .هـــم چنیـــن کوبـــزا و همـــکاران
بـــا بررســـی تاثیـــر ماســـاژ درمانـــی بـــر کاهـــش ادراک درد
در بیمـــاران زن مبتـــا بـــه ســـر دردهـــای میگرنـــی گـــزارش
کردهان ــد ک ــه ماس ــاژ درمان ــی منج ــر ب ــه کاه ــش ادراک درد
در بیمـــاران مبتـــا بـــه ســـر دردهـــای میگرنـــی میشـــود.
در تبییـــن تاثیـــر درمـــان ریلکسیشـــن بـــر شـــدت درد
بیمـــاران مبتـــا بـــه ســـر دردهـــای میگرنـــی بایـــد اشـــاره
کـــرد کـــه درمـــان ریلکسیشـــن منجـــر بـــه تولیـــد مـــواد
شـــیمیایی طبیعـــی میشـــود کـــه ایـــن مـــواد منجـــر بـــه
ترمیـــم ضایعـــات ســـلولی و دفـــع ســـموم میشـــوند( .)۳۰هـــم
چنی ــن ب ــا تقوی ــت ق ــوای روان ــی و افزای ــش اعتم ــاد ب ــه نف ــس
باعـــث افزایـــش بازدهـــی و بیـــداری اســـتعدادهای درونـــی
و افزایـــش قـــدرت تعقـــل و خالقیـــت میشـــود .بنابرایـــن
درمـــان ریلکسیشـــن میتوانـــد بـــا بـــه کارگیـــری تقویـــت
روانشـــناختی افـــراد ،منجـــر بـــه کاهـــش عالئـــم آســـیبزای
روانشـــناختی و فیزیولوژیکـــی هـــم چـــون شـــدت درد را در
بیم ــاران دارای س ــر درده ــای میگرن ــی کاه ــش ده ــد .چن ــان
کـــه کوبـــزا و همـــکاران( )۲۸درمـــان ریلکسیشـــن و آرامســـازی
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران
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موثـــر در درد ،انتظـــار مـــیرود کـــه مداخـــات مبتنـــی بـــر
ذهنآگاهـــی از طریـــق افزایـــش میـــزان ذهنآگاهـــی در
ســـایر متغیرهـــا نیـــز اثرگـــذار باشـــد .در نتیجـــه میتـــوان
گفـــت حضـــور ذهـــن بـــا افزایـــش میـــزان دردی کـــه فـــرد
میتوانـــد تحمـــل کنـــد در شـــدت ادراک شـــده فـــرد بـــه
طـــور غیـــر مســـتقیم اثـــر گذاشـــته و باعـــث کاهـــش ادراک
شـــدت درد در بیمـــاران مبتـــا بـــه دردهـــای مزمـــن هـــم
چ ــون بیم ــاران مبت ــا ب ــه س ــر درده ــای میگرن ــی میش ــود.
یافتـــه دوم پژوهـــش مبنـــی بـــر اثـــر بخشـــی درمـــان
ریلکسیشـــن بـــر کاهـــش درد در بیمـــاران مبتـــا بـــه ســـر
دردهـــای میگرنـــی بـــا نتایـــج پژوهـــش آلـــوارز -ملکـــون و
همـــکاران( )۲۷مبنـــی بـــر تأثیـــر تکنیکهـــای فیزیوتراپـــی و
آرامس ــازی عضالن ــی ب ــر پارامتره ــای درد در دانش ــجویان ب ــا
ســـر درد تنشـــی ،و بـــا یافتـــه کامـــر و راجـــی( )۳۰در مبنـــی

عضالنـــی را عامـــل حفاظتـــی در برابـــر اضطـــراب و ســـر
دردهـــای مزمـــن میداننـــد.
در تبیینـــی دیگـــر میتـــوان گفـــت کـــه درمانهایـــی
هـــم چـــون درمـــان ریلکسیشـــن کمـــک میکنـــد تـــا
بیمـــاران شـــیوههای مقابلـــهای و واکنشهـــای روانـــی
ســـازش یافتـــهای را در برابـــر آســـیبهای روانشـــناختی
و فیزیولوژیکـــی مزمـــن از خـــود نشـــان دهنـــد( .)۲۹بـــر ایـــن
اســـاس ایـــن درمـــان از طریـــق پادتنهـــای شـــناختی،
رفتـــاری و هیجانـــی مقاومـــت بیمـــاران را افزایـــش داده و
آنهـــا را در برابـــر محرکاتـــی قـــرار میدهـــد کـــه قـــدرت
کافـــی تحمـــل تنیدگیهـــای ناشـــی از عوامـــل فشـــارزای
فیزیولوژیکـــی هـــم چـــون بـــروز ســـر دردهـــای تنشـــی را
داشـــته باشـــند .ایـــن فراینـــد باعـــث میشـــود تـــا بیمـــاران
مبتـــا بـــه ســـر دردهـــای میگرنـــی بـــا افزایـــش تـــابآوری
روانشـــناختی خـــود ،ادراک درد کـــم تـــری نســـبت بـــه
گذشـــته داشـــته باشـــند.
یافتـــه آخـــر ایـــن پژوهـــش نشـــانگر آن بـــود کـــه درمـــان
ریلکسیشـــن نســـبت بـــه درمـــان ذهنآگاهـــی بـــه میـــزان
بیشتـــری تواســـته منجـــر بـــه کاهـــش شـــدت درد در
بیمـــاران مبتـــا بـــه ســـر دردهـــای میگرنـــی شـــود.
در تبیی ــن ای ــن یافت ــه میبایس ــت ب ــه مبان ــی پایــهای درد و
درمــان ریلکسیشــن اشــاره کــرد .چنــان کــه درد یــک متغیــر
صرفــاً فیزیولوژیک ــی اس ــت؛ ه ــم چنی ــن درم ــان ریلکسیش ــن
نی ــز درمان ــی ب ــر پای ــه بع ــد جس ــمانی و فیزیولوژیک ــی بیم ــار
اســـتوار اســـت .ایـــن فراینـــد ،زمانـــی بیشتـــر برجســـته
میشـــود کـــه بـــه درمـــان ذهنآگاهـــی توجـــه شـــود.
ای ــن درم ــان پایــهای ش ــناختی هم ــراه ب ــا تمرک ــز و مراقب ــه
دارد .بـــر ایـــن اســـاس مبانـــی نظـــری و تکنیکـــی درمـــان
ریلکسیشـــن نســـبت بـــه درمـــان ذهنآگاهـــی نزدیکـــی
بیشتـــری بـــا متغیرهـــای فیزیولوژیکـــی هـــم چـــون
درد دارد .بـــر ایـــن اســـاس ایـــن درمـــان توانســـته کارآیـــی
بیشـــتری در جهـــت کاهـــش شـــدت درد داشـــته باشـــد.
عـــاوه بـــر ایـــن درمـــان ریلکسیشـــن ،بیمـــاران مبتـــا بـــه
ســـر دردهـــای میگرنـــی را بـــا برخـــی اشـــکال خودتنظیمـــی
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اکـــرم ایزدیخـــواه در دانشـــگاه آزاد واحـــد نجفآبـــاد بـــود.
بدیـــن وســـیله از معاونـــت پژوهشـــی دانشـــگاه آزاد نجـــف
آبـــاد ،از تمـــام بیمـــاران مبتـــا بـــه ســـر دردهـــای میگرنـــی
حاضـــر در پژوهـــش ،خانوادههـــای آنهـــا و مســـئولین
مراکـــز درمانـــی ایـــن بیمـــاران کـــه همـــکاری کاملـــی جهـــت
اجـــرای پژوهـــش داشـــتند ،قدردانـــی بـــه عمـــل میآیـــد.
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فیزیولوژیـــک آشـــنا و ســـپس آنهـــا را قـــدر میســـازد تـــا
در براب ــر فش ــار روان ــی حاص ــل از بیم ــاری ،از طری ــق کنت ــرل
ارادی شـــاخصهای فیزیولوژیـــک مهـــارت بیشـــتری کســـب
کـــرده و ادراک درد کمتـــری داشـــته باشـــند.
مح ــدود ب ــودن دامنــه تحقی ــق ب ــه بیم ــاران مبت ــا ب ــه س ــر
دردهـــای میگرنـــی شاهینشـــهر اســـتان اصفهـــان ،عـــدم
بهرهگیـــری از روش نمونهگیـــری تصادفـــی و عـــدم مهـــار
متغیرهـــای اثرگـــذار بـــر شـــدت درد بیمـــاران مبتـــا بـــه
ســـر دردهـــای میگرنـــی از محدودیتهـــای پژوهـــش حاضـــر
بـــود .بنابرایـــن پیشـــنهاد میشـــود بـــرای افزایـــش قـــدرت
تعمیمپذیـــری نتایـــج ،در ســـطح پیشـــنهاد پژوهشـــی ،ایـــن
پژوهـــش در ســـایر اســـتانها و مناطـــق و جوامـــع دارای
فرهنگهـــای متفـــاوت ،دیگـــر بیمـــاران (هـــم چـــون افـــراد
مبتـــا بـــه ســـندرم روده تحریکپذیـــر ،تاالســـمی ،ســـرطان
و ســـایر بیماریهـــا) ،مهـــار عوامـــل ذکـــر شـــده و روش
نمونهگیـــری تصادفـــی اجـــرا شـــود .بـــا توجـــه بـــه اثـــر
بخشـــی درمـــان ذهنآگاهـــی و ریلکسیشـــن بـــر شـــدت درد
در بیمـــاران مبتـــا بـــه ســـر دردهـــای میگرنـــی ،در ســـطح
کارب ــردی پیش ــنهاد میش ــود ت ــا در مراک ــز درمان ــی بیم ــاران
مبتـــا بـــه ســـر دردهـــای میگرنـــی ،روانشناســـانی حضـــور
داشـــته باشـــند تـــا بـــا بـــه کارگیـــری درمـــان ذهنآگاهـــی
و ریلکسیشـــن بتواننـــد نســـبت بـــه کاهـــش شـــدت درد و
بیم ــاران مبت ــا ب ــه س ــر درده ــای میگرن ــی اق ــدام نماین ــد؛
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه الویـــت بـــا درمـــان ریلکسیشـــن
اســـت.
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