مقـاله پژوهشی
سالمت جامعه
دوره دوازدهم ،شماره  ،3پاییز 7331

مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت با درمان فراتشخیصی بر عالئم میگرن
مهدی اشهاریان ،7احمد یارمحمدیان * ،طیبه شریفی ،3احمد غضنفری
تاریخ دریافت7331/4/5 :

4

تاریخ پذیرش7331/77/7 :

خالصه
مقدمه :میگرن شایعترین نوع سردرد مزمن است که عوامل روانشناختی در ایجاد و تشدید آن نقش اساسی دارند .درماانهاا
متمرکز بر شفقت و فراتشخیصی در طیف گستردها از اختالالت هیجانی مؤثر بودهاند .هدف پژوهش حاضر ،مقایسه اثربخشای
درمان متمرکز بر شفقت با درمان فراتشخیصی بر عالئم میگرن بود.
مواد و روشها :این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی آموزشی با پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیر با گروه گواه بود .جامعه آمار
پژوهش افراد مبتال به میگرن مراجعهکننده به کلینیک مغز و اعصاب صنعت نفت شاهینشهر در ساا  6931بودناد .تعاداد 54
بیمار در دو گروه آزمایش درمان متمرکز بر شفقت (64نفر) ،درمان فراتشخیصی (64نفر) و گروه گواه (64نفار) گماارده شادند.
گروهها آزمایش عالوه بر دارودرمانی ،درمانها روانشاناختی متمرکاز بار شافقت و فراتشخیصای را در طای  8جلساه 39
دقیقها در دو ماه دریافت کردند و گروه گواه فقط دارودرمانی دریافت میکارد .آزماودنیهاا باا اساتفاده از پرسشانامه ساردرد
میگرن اهواز  Najarianدر مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیر ارزیابی شدند .دادهها با استفاده از تحلیل واریانس دوطرفاه
با اندازهگیر مکرر تجزیهوتحلیل گردیدند.
یافتهها :بین میانگین نمرهها پیشآزمون _ پسآزمون و پیگیر گروهها آزماایش و گاروه گاواه تفااوت معنایدار وجاود
داشت ( .)p>9/996مقایسه گروهها درمانی نشان داد تفاوت معنیدار بین اثربخشی درماان متمرکاز بار شافقت باا درماان
فراتشخیصی بر عالئم میگرن وجود ندارد.
نتیجهگیری :یافتهها پژوهش حاکی از اثربخشی درمانها متمرکز بر شفقت و درمان فراتشخیصی بر کاهش عالئام میگارن
بود ،به نظر میرسد میتوان از این دو روش درمان روان شناختی در کنار دارودرمانی برا اثربخشای بیشاتر در تساکین عالئام
میگرن بهره برد.
واژههای کلیدی :درمان متمرکز بر شفقت ،درمان فراتشخیصی ،میگرن

 -7دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاداسالمی ،شهرکرد ،ایران.
 دانشیار ،گروه روانشناسی واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران( .نویسنده مسئول)پست الکترونیکی ،a.yarmohammadian@edu.ui.ac.ir :تلفن03733033140 :
 -3استادیار ،گروه روانشناسی واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.
 -4دانشیار ،گروه روانشناسی واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.

مهدی اشهاریان و همکاران

مقایسه درمان متمرکز بر شفقت با درمان فراتشخیصی

درونی شوند .در این صورت ذهن انسان همانگونه کاه نسابت

مقدمه
میگرن شایعترین نوع سردرد مزمن میباشد که بار اساا

به عوامل بیرونی واکنش نشاان مایدهاد ،در مواجهاه باا ایان

معیارهااا انجماان بااینالمللاای سااردرد ( International

درونیات نیز آرات میشود .به عالوه ،درمان متمرکز بار شافقت

 )Headache Societyبهصورت ساردرد عودکنناده ،اغلا

تأکید میکند که افراد با هیجانات منفی خود مواجه شوند و از

یکطرفاه و ضارباندار کاه باه مادت  5تاا  27سااعت طاو

آنها اجتناب نکنند و بر اسا

شافقت باه تجربیاات هیجاانی

میکشد ،باعث اجتناب از فعالیتها فیزیکی میشاود ،هماراه

خود واکنش نشان دهند [ .]3این نگرش حمایتگراناه نسابت

با تهوع یا استفراغ و حساسیت به ناور و صادا در طاو حملاه

به خاود و دیگاران باا پیامادها روانشاناختی مثبات مانناد

میگرن میباشد ،تشخیص داده میشود [.]6

کاهش هیجانات منفی [ ]69و افزایش سالمت جسامانی []66
در ارتباط است.

شیوع میگرن حدود  %67گزارش شده اسات و بار اساا
مطالعات ،سومین اختال شایع پزشکی در جهان میباشد [.]7

یکی دیگر از درمانهایی که اخیراً مورد توجاه قرارگرفتاه،

عوامل اصلی ایجادکننده میگرن ناشناختهاناد ،باا ایانحاا در

درمان فراتشخیصای ( )trans diagnostic treatmentاسات.

سب شناسی میگرن تعامل میان وراثت ،عوامل روانشناختی و

این درمان در جهت جباران کاساتیهاا درماانهاا قبلای

محیطی مطرح شده اسات [ .]9بسایار از تحقیقاات عوامال

طراحی شده و نسبتاً موفا باوده اسات .درماان فراتشخیصای

روانشااناختی را در تااداوت و تشاادید بیمااار میگاارن مااؤثر

توسط  Barlowو همکاران تدوین شده است [ .]67این درمان

میدانند [ .]5در همین راستا نشان داده شده است که عواطف

به بیماران میآموزد چگونه باا هیجاانهاا ناخوشاایند خاود

منفی مانند افسردگی ،خشم و اضطراب بر ایجاد و تشادید درد

مواجه شده ،آنها را تجربه کنند و به شیوهها سازگارانهتار

تأثیر داشته و از طرفی ،بر نتیجاه درماان و حاس نااتوانی باه

به هیجان ها خود پاسخ دهناد .درماان فراتشخیصای ضامن

دنبا درد نیز اثر میگذارد [ .]4بنابراین ،در حا حاضر برخی

اصالح عادتها تنظیم هیجانی بیماران ،کاهش شدت و باروز

از مهمترین عوامل سهیم در به وجود آمادن بیماار میگارن،

تجربه هیجانی ناسازگارانه ،بهبود کارکرد بیماران را هدف قارار

عوامل روانشناختی و رفتار هستند [.]1

ماایدهااد [ .]69اثربخشاای ایاان نااوع درمااان در اخااتال هااا

با توجه به ماهیت ناتوانکننده میگرن ،درمان آن و کاهش

هیجانی در پژوهشها متعدد نشان داده شده است [.]65

شدت عالئم آن حائز اهمیات زیااد اسات .در هماین راساتا،

درمانها متمرکز بر شفقت و فراتشخیصی از درمانهاا

درمانها دارویی و انواع مختلف رواندرماانی ماورد اساتفاده

جدید و مؤثر برا مشکالت و اختالالت روانشناختی به شمار

قرار میگیرند .پژوهشها گستردها اثربخشای درماانهاا

میآیند .این دو نوع درمان نسل سوت کاه اثربخشای آنهاا بار

روانشناختی را بر کاهش عالئم میگارن و ساردردها مازمن

رو تنظاایم هیجانی،کاااهش اضااطراب ،افسااردگی و افاازایش

نشان میدهناد [ .]2باا ایانحاا  ،ماو ساوت ()third wave

سالمت جسمانی تأیید شاده اسات مایتوانناد از درماانهاا

درمانها شناختی-رفتار از قبیل درمان متمرکز بر شافقت

سنتی شناختی-رفتار بهصرفهتر و مؤثرتر باشند ،ضامن ایان

و درمان فراتشخیصی میتوانند اثربخشی مثبت و برجستهتر

که این دو نوع درماان مایتوانناد در اخاتالالت روانشاناختی

نسبت به درمانها شناختی –رفتار رایج در فرآیند درماان

همزمان ( ) comorbidityکه در میگرن نیز شاایع مایباشاند

داشته باشند [.]8

[ ]64مؤثرتر از درمانها معماو باشاند [ ]61لاذا ضارورت
انجات پژوهش برا بررسی کارایی ایان ماد هاا درماانی بار

درمااان متمرکااز باار شاافقت ( Compassion focused

 ،)therapyبر اسا

رو بیماران مبتال به میگرن ،احسا

نظریه تکاملی بر تعامل بین سیستمهاا

میشود .ازاینرو ،هادف

تهدید ،انگیزشی و آراتبخاش باا زیرمجموعاه عصا شاناختی

پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بار شافقت باا

تأکید میکند .اصو پایه در درمان متمرکز بر شفقت باه ایان

درمان فراتشخیصی بر عالئم میگرن میباشد.

موضوع اشاره میکند کاه افکاار و رفتارهاا بیرونای بایساتی
سالمت جامعه
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مقایسه درمان متمرکز بر شفقت با درمان فراتشخیصی

و نداشتن هرگوناه بیماار جسامانی و روانای حااد (باه جاز

مواد و روشها

میگرن) که موج

روش پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی باالینی آموزشای باا

استفاده از دارودرمانی میشاود .معیارهاا

ثباااات کااااد ) (IRCT20180627040263N1در مرکااااز

خرو نیز دریافات درماان روانشاناختی در  1مااه گذشاته و

کارآزمایی بالینی ایران بود که با استفاده از طرح پیشآزماون_

غیبت بیش از دو جلسه در جلسات درمانی بود.
جهت جل رضایت شرکت در پژوهش ،جلسه تاوجیهی باا

پسآزمون با گروه گواه و دوره پیگیر ( دو ماه بعاد از جلساه

حضور نمونهها تشکیل گردید و پس از توضیح در مورد تحقی

پایانی) انجات گرفت .جامعه آمار این پاژوهش کلیاه بیمااران
مبتال به میگرن بودناد کاه در باازه زماانی مهرمااه تاا د مااه

و جل

 6931به درمانگاه صنعت نفت شاهین شهر مراجعاه کردناد .از

پااژوهش دارا تأییدیااه رعایاات اصااو اخالقاای پااژوهش ،از

معیارهاا انجمان

دانشااااگاه آزاد اسااااالمی و احااااد شااااهرکرد بااااا کااااد

میان آنها تعداد  54نفر آزمودنی بر اسا

رضایت شرکتکنندگان ،پایشآزماون اجارا شاد .ایان

( )IR.IAU.SHK.1397.002بود.

بینالمللی سردرد [ ]62و با نظر متخصص مغز و اعصاب ضمن

ابزار مورد استفاده در پژوهش ،پرسشنامه ساردرد میگارن

متجانس شدن از نظر نوع دارو مصرفی ،به روش نمونهگیار
انتخاب شدند .ساسس باا روش گماارش تصاادفی

اهااواز ( )Ahvaz Migraine Questionnaireبااود .ایاان

ساده در دو گروه آزمایشی درمان متمرکاز بار شافقت ،درماان

پرسشااانامه توساااط  Najarianدر ساااا  6921سااااخته و

فراتشخیصی و گروه گواه (فقط دارو درمانی)64 ،نفر بارا هار

اعتباریابی شده است .و برا سااخت آن از  987دانشاجو از

گروه جایگزین شدند.

دو دانشگاه شهید چمران و دانشگاه آزاد اسالمی اهواز اساتفاده

در دستر

با توجه به اینکه در تحقی ها آزمایشای حاداقل حجام

کرده است .شکل اولیه آن  48سؤا داشت .شکل نهاایی آن و

نمونه در هر گروه بایستی  64نفر باشد [ ]68و در این طارح

ماورد اسااتفاده در ایاان پاژوهش دارا  74سااؤا اساات .ایاان

دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه وجود داشت 54 ،نفار بارا

پرسشنامه خودگزارشی دارا یک عامل و گزینه پاسخها آن

شاارکت در ایاان پااژوهش انتخاااب شاادند .اطالعااات جمعی ات

شامل هرگز ،بهندرت ،گاهی اوقات و اغل اوقات میباشد و باه

شناختی شامل سن ،جنسیت و سطح تحصیالت از آزمودنیهاا

ترتی بر اسا

مقادیر( )9( ،)7( ،)6و ( )5نمرهگذار میشود

اخذ گردید .مداخالت مربوط به گروهها آزمایشی در  8جلسه

بنابراین ،حداقل نمره آن  74و حداکثر  699میباشاد .پایاایی

یک و نیم ساعته ،هفتها یکبار ،بهصورت گروهی انجاات شاد.

این مقیاا

از طریا بازآزماایی و همساانی درونای محاسابه

محتوا مداخالت انجات شده در گاروههاا آزمایشای درماان

گردیده و ضری

متمرکااز باار شاافقت  ]3[ Gilbertو درمااان فراتشخیصاای

شده است [ .]63ضری پایایی این آزماون در پاژوهش حاضار

 ]67[ Barlowدر جداو  6و  7ارائه شده است.

با استفاده از آلفا کرونباخ  9/86به دست آمد.

پایاایی آن باه ترتیا  9/89و  9/36گازارش

مالکها ورود به پژوهش عبارت بودند از :ابتال به میگرن

دادهها پژوهش با استفاده از نرتافزار  SPSSنسخه  76و

بر مبنا معیار انجمن بین المللای ساردرد ،تشاخیص پزشاک

روش شاپیرو ویلک ،لوین ،موچلی ،تحلیل واریانس دوطرفاه باا

متخصص مغز و اعصاب ،محدوده سنی  79تا  49ساا  ،ساطح

اندازهگیر مکرر و آزمون تعقیبی باونفرونی تجزیاه و تحلیال

تحصیالت حداقل سوت راهنمایی ،رضایت از شرکت در پژوهش

شد.
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مقایسه درمان متمرکز بر شفقت با درمان فراتشخیصی
جدول  -1محتوای جلسات درمان متمرکز بر شفقت ()CFT
جلسه

شرح جلسات

اول

ایجاد ارتباط درمانی،آشنایی اعضا با یکدیگر ،شرح قوانین گروه ،توضیح مختصری در مـورد
 ،CFTتوضیح مختصری در مورد هیجانات،آموزش و اجـرای تمـرین تـنفه هـن آگـاه و
تکالیف خانگی

دوم

مرور تمرین جلسه قبل ،معرفی سه سیستم تنظیم هیجانی و نحوه تعامل آنها بـا یکـدیگر،
آشنایی با هیجانات منفی و تهدیدکننده از دیدگاه  ،CFTماهیت شـفقت و ارائـه تکـالیف
خانگی

سوم

مرور تمرین جلسه قبل ،آشنایی با ویژگیهای افراد دارای شفقت (مهربانی ،همدلی ،تحمـل
پریشانی ،قضاوت نکردن)  ،پرورش و درک اینکه دیگـران نیـز نقـای

و مشـکالتی دارنـد

(پرورش حه اشتراکات انسانی) در مقابل احساسات خود تخریبگرانه و شرم ،ارائه تکالیف
خانگی
چهارم

مرور تمرین جلسه قبل ،تمرین پرورش خود مشفق (خرد ،قدرت ،مهربانی ،قضاوت نکـردن
در مورد خود و مسئولیتپذیری) ،نحوه تصویرسازی در مورد خود مشفق ،تمرین رشد خـود
مشفق و تکالیف خانگی

پنجم

مرور تمرین جلسه قبل ،تمرین مهارت های شفقت (رفتار مشفقانه ،تصویر هنی مشـفقانه،
احساس مشفقانه) و آموزش همدلی

ششم

 ،متمرکـز

مرور تمرین جلسه قبل ،پرورش شفقتورزی نسبت به دیگران ،آمـوزش بخشـ
کردن خودمشفق به سمت دیگران،

هفتم

آموزش پذیرش مسائل و مواجه شدن با چال

های مختلـف و تیییـرات پـی

رو ،تکـالیف

خانگی
مرور تمرین جلسه قبل ،شناسایی افکار ممانعت کننده از پرورش شفقت و کاربر روی آنها،
آموزش نوشتن نامههای مشفقانه
هشتم

برای خود و دیگران ،انجام تمرینهای رنگ شفقت ،صدا و تصویر شفقت ،تکالیف خانگی
مرور و تمرین مهارتهای ارائهشده در جلسات قبل و جمعبندی مفاهیم بررسیشده

جدول  -2محتوای جلسات درمان فراتشخیصی
جلسه
اول

شرح جلسات
ایجاد ارتباط درمانی ،آشنایی اعضا با یکدیگر ،افزای

انگیزه ،مصاحبه انگیزشی برای مشارکت و درگیری بیماران در

طول درمان ،ارائه منطق درمان و تعیین اهداف درمان
دوم
سوم

ارائه آموزش روانی ،بازشناسی هیجانها و ردیابی تجارب هیجانی و آموزش مدل سه مؤلفهای تجارب هیجانی،
آموزش آگاهی هیجانی ،یادگیری مشاهده تجارب هیجانی (هیجانها و واکن

های هیجانی) بهخصوص با استفاده از

تکنیک هن آگاهی
چهارم

ارزیابی مجدد شناختی ،ایجاد آگاهی از تأثیر ارتباط متقابل بین افکار و هیجانها ،شناسایی ارزیابیهای ناسازگارانه
اتوماتیک و افزای

پنجم

انعطافپذیری در تفکر

شناسایی الگوهای اجتناب از هیجان ،آشنایی با راهبردهای مختلف اجتناب از هیجان و تأثیر آن بر
تجارب هیجانی و آگاهی یافتن از اثرات متناقض اجتناب از هیجان

ششم

بررسی رفتارهای ناشی از هیجان ،آشنایی و شناسایی رفتارهای ناشی از هیجان و درک تأثیر آنها روی تجارب
هیجانی ،ایجاد گرای

هفتم

های عمل جایگزین بهواسطه رویارویی با رفتارها

آگاهی و تحمل احساسهای جسمانی ،افزای

آگاهی از نق

احساسهای جسمانی در تجارب هیجانی ،انجام

تمرینهای مواجهه و رویارویی احشایی
هشتم

رویارویی با هیجان مبتنی بر موقعیت ،آموزش نحوه تهیه سلسله مراتب ترس و اجتناب و طراحی تمرینهای مواجهه
هیجانی

جدو  9سن و میازان تحصایالت افاراد نموناه در ساه گاروه

یافتهها

درمان متمرکز بر شافقت ،درماان فراتشخیصای و گاروه گاواه

مقایسه دادهها جمعیت شناختی گروهها مورد بررسای

مقایسه شدهاند.

نشان داد آزمودنیها هر سه گروه با هم همسان باودهاناد .در
سالمت جامعه
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مقایسه درمان متمرکز بر شفقت با درمان فراتشخیصی
جدول  -3مقایسه ویژگیهای جمعیت شناختی در افراد دارای میگرن شاهینشهر در سال 1331
گروهها

جنسیت

سن
انحراف معیار  ±میانگین

گروه آزمای

p

سنوات تحصیلی

مرد

زن

انحراف معیار  ±میانگین

درمان متمرکز برشفقت

33/47± 4/ 0

 4نفر

 77نفر

73/00 ± 3/77

0/93

درمان فراتشخیصی

3 / 3± 5/39

 9نفر

 3نفر

7 /30 ± 3/ 4

0/14

39/5 ± 4/ 5

 5نفر

 70نفر

74/40 ± 3/ 3

0/33

گروه آزمای

گروه گواه

 p > 0/05اختالف معنیدار

و پیگیر نسبت به مرحلاه پایشآزماون باهطاور معنایدار

همانطور که جدو  5نشاان مایدهاد میاانگین نمارات

کاهش پیداکرده است (.)p>9/94

عالئم میگرن دو گروه آزمایشی (درمان متمرکاز بار شافقت و
درمان فراتشخیصی) نسبت به گروه گواه در مرحله پسآزماون

جدول  -4میانگین و انحراف معیار مؤلفه عالئم میگرن سه گروه درمان متمرکز بر شفقت ،درمان فراتشخیصی و گروه گواه در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری

متییر

گروه

پی

انحراف معیار ±میانگین

درمان متمرکز بر شفقت
درمان فراتشخیصی

آزمون

عالئم میگرن

گروه گواه

پهآزمون

p

انحراف معیار ±میانگین

p

پیگیری
انحراف معیار ±میانگین

p

13/39 ± 9/75

0/ 4

51/53 ± 1/35

*0/0007

59/33 ± 9/43

*0/0007

15/40 ± 9/53

0/33

90/49 ± 9/07

*0/0007

51/ 9 ± 1/30

*0/0007

13/73 ± 9/44

0/ 7

14/33 ± 9/ 5

0/33

13/39 ± 9/ 9

0/13

* p > 0/05اختالف معنیدار

قباال از ارائااه نتااایج تحلیاال آزمااون واریااانس دوطرفااه بااا

کرویت دادههاا در متغیار عالئام میگارن رعایات شاده اسات

اندازهگیر مکرر ،پیشفرضها آزمونها پارامتریاک ماورد

( .)p<9/94برا بررسی مقایسه اثربخشی درماان متمرکاز بار

سنجش قرار گرفت .بار هماین اساا  ،نتاایج آزماون شااپیرو

شاافقت و درمااان فراتشخیصاای باار عالئاام میگاارن از تحلیاال

ویلک بیانگر آن بود که پیشفرض نرما بودن توزیع نموناها

واریانس دوطرفه با اندازهگیر مکرر استفاده شد.

دادهها در متغیر عالئم میگرن در گاروههاا آزماایش (درماان

همانگونه که جدو  4نشان میدهد میزان  Fاثار تعامال

متمرکز بار شافقت ،درماان فراتشخیصای) و گاواه در مراحال

مراحل و گروه برا متغیر عالئم میگرن ( )61/26است کاه در

پیشآزمون ،پاسآزماون و پیگیار برقارار اسات (.)p<9/94

سطح  9/996معنیدار است .این یافته نشان میدهد گروهها

پیشفرض همگنای واریاانس نیاز توساط آزماون لاوین ماورد

آزمایش و گواه از لحاظ متغیر پژوهش (عالئم میگارن) در ساه

سنجش قرار گرفت که نتایج آن معنیدار نبود و نشاان مایداد

مرحله پیشآزمون ،پسآزماون و پیگیار باا یکادیگر تفااوت

پیش فرض همگنی واریانسها رعایات شاده اسات (.)p<9/94

معنیدار دارند.

همچنین نتایج آزمون موچلی بیانگر آن باود کاه پایشفارض
جدول  -5تحلیل واریانس دوطرفه با اندازهگیری مکرر جهت بررسی تفاوت گروهها در مقیاس عالئم میگرن
مجموع

میانگین

توان

مقدار F

مقدار p

اندازه اثر

مراحل

3530/04

7130/0

59/49

*0/0007

0/51

7

گروهبندی

3 55/90

79 1/30

50/93

*0/0007

0/10

7

تعامل مراحل و گروهبندی

773/4

4

5 3/35

79/17

*0/0007

0/45

7

خطا

993/ 0

34

37/10

مجذورات

درجه آزادی

مجذورات

آزمون

* p > 0/05اختالف معنیدار
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جهت بررسی این که آیا بین اثربخشی درمان متمرکز بر

عالوه بر این ،یافتهها بیانگر آن بودند که تفااوت باین نمارات

شفقت و درمان فراتشخیصی بر عالئم میگرن تفاوت معنیدار

متغیر عالئم میگرن گروهها آزمایش درمان متمرکز بر شفقت

وجود دارد یا خیر؛ از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.

و درمان فراتشخیصی با گروه گواه معنیدار باوده اسات بادین

همانگونه که نتایج جدو  1نشان مایدهاد ،تفااوت باین

معنی که درمان متمرکز بر شافقت و درماان فراتشخیصای بار

میانگین نمرات متغیر عالئم میگرن گروهها آزماایش درماان

عالئم میگرن تأثیر معنیدار دارند ،درحالیکه تفاوت باین ایان

متمرکز بر شفقت و درمان فراتشخیصی معنیدار نشاده اسات.

دو درمان روانشناختی معنیدار نیست.

جدول  -1بررسی تفاوتهای دوبهدو جهت مقایسه اثر درمان متمرکز بر شفقت و درمان فراتشخیصی
مراحل آزمون
درمان مبتنی بر شفقت
گروه گواه

تفاوت میانگینها

خطای انحراف معیار

P

درمان فراتشخیصی

-7/30

7/73

0/4

گروه گواه

-77/ 0

7/73

*0/0007

درمان متمرکز بر شفقت

77/ 0

7/73

*0/0007

درمان فراتشخیصی

3/40

7/73

*0/0007

* p > 0/05اختالف معنیدار

در ذهن آنها شکل گرفته اسات [ .]3از ساویی دیگار ،درماان

بحث
یافتهها پژوهش حاضر ،بیانگر این است کاه درماانهاا

متمرکز بر شفقت از طری تمرینها ذهنآگاهی ،آراتسااز ،

متمرکز بر شفقت و فراتشخیصی توأت با دارودرمانی اثربخشای

تصویرساز مشفقانه ،مراقبات و مهرباانی باا خاود و پارورش

بیشتر نسابت باه دارودرماانی در کااهش عالئام میگارن در

مهارتها همدلی نسبت به خود و دیگران با تحریک سیستم

مراحل پس آزماون و پیگیار داشاتهاناد .همچناین ،مقایساه

تسکینبخش باعث کاهش هیجانات منفی و افزایش بهزیساتی

پسآزمون دو گروه آزمایشی نشان داد بین اثربخشی دو درمان

روانی و جسمانی میگردد [.]75

روانشناختی بر عالئم میگرن تفاوت معنیدار وجود نداشاته

در همین راستا ،با توجه به رابطه مثبات ساازه شافقت باا

است .این یافته با یافتهها پژوهشها  Holroydو همکاران

سالمت جسمانی [ ]74میتوان گفت درمان متمرکز بر شفقت

[ ]79و  ]76[ Powersمبناای باار اثربخشاای بیشااتر درمااان

با کاهش هیجانات منفی و افزایش مراقبات از خاود و تبعیات

ترکیبی مداخالت روانشناختی همراه با دارودرمانی نسبت باه

درمااانی [ ]66باعااث کاااهش عالئاام میگاارن ماایشااود .نتااایج

دارودرمانی تنها همخوانی دارد.

پژوهشها نشان میدهد جلسات هفتگی و گروهی مراقبههاا
متمرکز بر شفقت موج افزایش هیجانها مثبات ،احساا

در تبیین یافتهها این پژوهش میتاوان گفات اضاطراب،
افسردگی و سایر هیجانها منفی از رایجترین عواملی هستند

هدفمند در زندگی و کاهش نشاانههاا بیماار مایگاردد

که در ایجاد و تشدید عالئم میگرن و ناتوانی ناشی از آن نقاش

[ Ashworth .]71و همکاران [ ]72در پژوهشی نشان دادناد

دارند [.]77

که درمان متمرکاز بار شافقت باعاث کااهش خاود انتقااد ،
اضطراب ،افسردگی و افزایش خودکارآمد بیمااران مباتال باه

در درمااان متمرکااز باار شاافقت ،آنچااه باعااث مشااکالت

مغز میشود .نتایج تحقی حاضر با نتایج پژوهشها

روان شناختی و کاهش سالمتی جسمانی افراد میشود پرکار

آسی

سیستمها مغز تهدید و محافظت از خود میباشد که باعث

 Siroisو همکااااااران [ Rockliff ،]78و همکااااااران [،]73

سطح باال برانگیختگی و نگرانی در افاراد مایشاود [ .]79در

 Saeediو همکاران [ ]66که کارایی درمان متمرکز بر شافقت

این مد  ،بخش عمدها از هیجانات منفای کاه افاراد تجرباه

بر افزایش سالمت جسمانی را گزارش کردهاند همسو میباشد.

میکنند ناشی از نشاخوارها فکار باه ویاژه باا موضاوعات

از سویی دیگر ،در تبیین این نتایج میتوان گفات درماان

مرتبط با شرت و خود انتقاد است که به دنبا تجارب منفای

فراتشخیصاای بااا تکیااه باار آمااوزش آگاااهی هیجااانی و تغییاار
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ارزیابیها شناختی ناسازگارانه موج انعطافپذیر در شیوه

در مطالعه حاضر ،محادودیتهاایی همچاون نموناهگیار

تفکر و تنظیم هیجاانهاا مایشاود و باه شاناخت و پاذیرش

هدفمند ،محدود شدن افراد نمونه باه یاک کلینیاک درماانی،

هیجانها و احساسات جسمانی همانگونه که اتفاق مایافتناد

حجم نمونه و استفاده از ابزار خودسنجی ،نداشتن لیست گروه

کمک میکند [ .]67از آنجایی که میگرن با آشافتگی هیجاانی

انتظار (به دلیل مسائل اخالقی نمیتوانستیم چنین گروهای را

ارتباط دارد و استفاده از راهبردها مقابلها ناکارآمد ،احتما

به مدت چند ماه بدون هیچ مداخله درمانی نگهداریم) و اینکه

حمالت میگرن را پیشبینی میکناد [ ]99باه نظار مایرساد

درمانگر محق پژوهش بوده است ممکان اسات باه ساوگیر

درمان فراتشخیصی که یک رویکرد درمانی مبتنی بار هیجاان

ناخواسته در رسیدن به نتایج درمانی منجار شاده باشاد .لاذا،

است از طری تکنیاکهاایی نظیار آماوزش آگااهی هیجاانی،

تعمیمپذیر و استنباط از نتایج نیز با محدودیتهاایی روباهرو

ارزیابی مجدد هیجانی ،آگاهی یافتن از اثرات منفی اجتنااب از

خواهد شد ،بنابراین ،بهتر است نتایج با احتیاط تعمایم یابناد.

هیجان ،شناساایی رفتارهاا ناشای از هیجاان و رویاارویی باا

برا افزایش بیرونی یافتهها و بررسی بیشتر اثربخشای ایان دو

هیجان مبتنی بار موقعیات توانساته اسات هیجاناات منفای و

درمان پیشنهاد میشود که این روشها درمانی در چاارچوب

خطاها شناختی را که در افراد مبتال به میگرن دیده میشود

طرحها کارآزماایی باالینی کنتار شاده ،در مراکاز درماانی

[ ]96کاهش دهد .این درمان به بیماران میآماوزد چگوناه باا

مختلف و با حجم نمونه بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

هیجانها ناخوشایند خود مواجه شده ،آنها را تجربه کنند و
به شیوه سازگارانهتر باه هیجاانهاا خاود پاساخ دهناد و

نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضر نشان داد هر دو درمان

احتماالً از این طری عالئم میگرن را کاهش داده است.

متمرکز بر شفقت و درمان فراتشخیصی توأت با دارودرماانی بار

این یافته با نتایج پژوهشها  Ellardو همکاران [ ]99و

کاهش عالئم میگرن مؤثر بودهاند .بنابراین ،پیشانهاد مایشاود

 Mohammadiو همکاران [ ]95در رابطه با اثربخشی درماان

در بهبود عالئم میگرن تنها به درمان دارویی اکتفاا نشاود و از

فراتشخیصی بر اختال ها هیجانی همسو میباشد.

درمانها روانشناختی نیز با توجه به همبود این بیمار با

در تبیین عدت تفاوت دو درمان پاژوهش حاضار بار عالئام

مشکالت روانشناختی استفاده گردد.

میگرن میتوان گفات از آنجااییکاه هار دو رویکارد درماانی،
فراتشخیصای مایباشاند و در طیاف گساتردها از اخاتالالت

تعارض منافع

هیجانی سودمندند [ ،]61زمانی کاه افکاار و هیجاناات منفای

در ایاان پااژوهش هاایچگونااه تعااارض منااافعی توسااط

افااراد مبااتال بااه میگاارن کاااهش یابااد بااه تبااع آن از عالئاام

نویسندگان گزارش نشده است.

سردردها میگرنی نیز کاسته میشود .افراد مبتال باه میگارن
بیشتر از راهبردها غیر انطباقی مثل کنارهگیار  ،اجتنااب و

سهم نویسندگان

خود انتقاد استفاده میکنند و گرایش دارند محارک دردزا را

این مقاله برگرفته از پایاننامه دکتر تخصصی روانشناسی

فاجعهآمیز تلقی کنند[ ]95فرض کلی شیوهها درمانی بهکار

بود .مهد اشهاریان اجرا مداخله آموزشی و نگاارش مقالاه،

رفته در پژوهش حاضر آن است که افراد میتوانند به نحو ذهن

احمد یارمحمدیان ،طیبه شریفی و احمد غضنفر راهنمایی و

آگاهانه یاد بگیرند بدون اجتناب با هیجاناات آزاردهناده خاود

نگارش روش پژوهش و یافتهها را بر عهده داشتند.

روبرو شوند ،از راهبردها مقابلها اثربخش استفاده نمایناد و
به نحو مطلوبی توانایی کنتر هیجانات را کس کنند .به نظار

تشکر و قدردانی

میرسد در بیماران مبتال به میگارن مایتاوان کااهش عالئام

بادینوساایله از تمااامی شاارکتکنناادگان محتاارت در ایاان

بیمار از طری دو درمان روانشناختی را با تعدیل هیجاناات

مطالعه و همچنین از جناب آقا دکتر خطیبی ریاست محترت

منفی و افزایش هیجانات مثبت مربوط دانست.
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Introduction: Psychological factors play a large role in the formation and intensification of
Migraine, which is the most common type of chronic headache. Compassion-focused therapy and
transdiagnostic treatment have found to be effective in a wide range of emotional disorders. The
purpose of the present study was to compare the effectiveness of compassion-focused therapy with
transdiagnostic treatment on migraine symptoms.
Materials and Methods: The present study was of educational clinical trial type, with pre-test,
post-test, follow up and control groups. Population was comprised of people with migraine referring
to Shahin Shahr Oil Industry Clinic in 2017. A total of 45 migraine patients participated in this
study, divided into the two experimental groups compassion-focused therapy (15 patients) and
transdiagnostic (15 patients), and the control group (15 patients). Experimental groups received 8
weekly 90-minute sessions of psychotherapeutic treatments of compassion-focused and
transdiagnostic in addition to drug therapy for two months, while control group only received drug
therapy. Subjects were evaluated using Najarian migraine headache questionnaire in pre-test, posttest and follow-up. Data were analyzed using two-way repeated measures analysis of variance.
Results: The results showed that there was a significant difference between the mean scores of
pretest and post-test in the experimental and control groups (p<0.01). Comparing therapeutic groups
showed that there was no significant difference between the efficacy of compassion-focused and
transdiagnostic treatment on migraine symptoms (p<0.05).
Conclusion: The results of this study indicated that compassion-focused and transdiagnostic
treatments were effective on the reduction of migraine symptoms. It seems that the two methods can
be used along with drug therapy to gain more efficiency in providing relief from migraine
symptoms.
Keywords: Compassion-Focused Therapy, Transdiagnostic Treatment, Migraine
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