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 -1کارشناس ارش  ،مروه روانشنا ی بالینی ،داگشک ه پزشکی ،داگشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران
 -2ا تاد ،مروه روانشنا ی بالینی ،داگشک ه پزشکی ،داگشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران
 -3ا تادیار ،مروه روانشنا ی بالینی ،داگشک ه پزشکی ،داگشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران
 -4ا تادیار ،مروه مغز و اعصاب ،داگشک ه پزشکی ،داگشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران
نویسنده مسئول :زهرا زنجانی

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.11.8

چکیده
زمینه و هدف :میگرن جزو شایعترین بیماریهای عصبی و یکی از عوامل کااه کیفیا کلای زگا می مبتنیاان ا ا عوامال متتلفای مثال
دو مؤلفه کژتنظیمی هیجاان و تحمال
ویژمیهای روان شناختی و مشکنت هیجاگی در تعیین ش ت مشکنت گاشی از این اختنل حائز اهمی ا
پریشاگی از این عوامل هستن ازاینرو ه ف پژوه حاضر مقایسه کیفی زگ می ،کژتنظیمی هیجان و تحمل پریشاگی در افراد مبتن و غیر مبتن باه
میگرن بود
مواد و روشها :این پژوه از گوع علی-مقایسه ای بود جامعه آماری این پژوه شامل کلیه افراد مبتن به میگرن مراجعهکنن ه به کلینیکهاای
مغز و اعصاب شهر کاشان در بهار و تابستان  1397و همچنین افراد غیر مبتن که از جامعه عمومی بودگ از بین افراد این جامعه دو مروه  40گفاره از
افراد مبتن و غیر مبتن به میگرن بهعنوان گموگه اگتتاب ش گ شرک کنن مان مقیاس کیفی زگ می ازمان به اش جهاگی ( WHO Quality of
 Life-BREFیا  ،)WHOQOL-BREFمقیاس دشواری در تنظیم هیجان ( Difficulties in Emotion Regulation Scaleیا  )DERSو
مقیاس تحمل پریشاگی ( Distress Tolerance Scaleیا  )DTSرا تکمیل کردگ تحلیل دادهها با ا تفاده از گرمافزار آماری  SPSS-19و آزمون
 tمستقل اگجام ش
یافتهها :گتایج گشان داد که بین گمره کیفی زگ می ( ،)t=-7/56کژتنظیمی هیجان ( )t=9/19و تحمل پریشاگی ( )t=-3/42در دو مروه مبتن و غیار
مبتن تفاوت معنادار وجود دارد ()p>0/001
نتیجهگیری :به گظر میر گظمبتشی هیجاگی گا ازمار میتواگ بب آشفتگی هیجاگی افراد مبتن به میگرن شود و پس بب ایجااد و تشا ی
حمنت ردرد در آنها شود از طرف دیگر افرادی که با درد مواجهاگ ممکن ا واکن های گا المی از خود گشان دهنا و اضااراب و افساردمی
بیشتری را تجربه کنن درگهای هرچه میزان اضاراب و افسردمی در این بیماران افزای یاب از کیفی زگ می آنها کا ته خواه ش
واژههای کلیدی :تحمل پریشاگی ،تنظیم هیجان ،کیفی زگ می ،میگرن
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مینا خلیلی صفت

 ،1عبداهلل امیدی  ،2زهرا زنجانی  ،3رضا دانشور کاخکی
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مقایسه کیفی زگ می ،کژتنظیمی هیجان و تحمل پریشاگی در افراد مبتن به میگرن
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افکار و هیجانها گحوه واکن افراد به موقعی های متتلف را
تغییر میدهن شواه متع د گشان داده ا که م ت و حتای
وقوع بیماریهای جسمی میتواگ تح تأثیر حال های رواگای
مبتنیاان باه آنهاا قارار میارد چناین اختنلهاایی ،اخاتنل
روانتنی ( )Psychosomatic disorderگامی ه میشوگ که
بهصورت اخاتنل با گی و تحا تاأثیر ذهان قارار دارگا ()1
محققان معتق گ که تشتیص اختنل روانتنی زمااگی صاورت
میمیرد که یک اختنل با آ یب جسماگی شناختهشا ه وجاود
داشته باش و همچناین رویا ادهایی کاه ازگظار روانشاناختی
معنادار هستن قبل از اختنل واقعش ه و به شروع یاا وخیمتار
ش ن آن کمک کنن ( )2میگرن بهعنوان یک بیماری روانتنی
یکای از اگاواع شاایع اردرد ا ا کاه بهصاورت اردردی
عودکنن ه ،ضربان دار و اغلاب یکطرفاه در فواصال حمانت
ب ون درد بروز گموده و به م ت  72-4ااع طاول میکشا
()3
این اختنل از طارف اازمان به اشا جهااگی ( World
 Health Organizationیااا  )WHOجاازو  20اخااتنل
گاتوانکنن ه معرفی ش ه ا ا ( )5 ،4شایوع یک االه میگارن
بی از  10درص ا ( )6و ح ود  15درص زگاان و  6درصا
مردان به آن مبتن هستن ( )7این بیمااری عانوه بار کااه
کیفی زگ می ( )9 ،8و کاه بهرهوری ( ،)10تأثیر قابلتوجهی
ازگظر اجتماعی بر بیمار دارد ( )11 ،4و باعث اگزوای اجتمااعی او
میشود ( )12از دیگر عوارض میگرن میتوان باه اثار تتریبای
ااردرد در زگ ا می ،ایجاااد مزاحم ا در ر اای می و مراقب ا از
کودکان ،از د دادن زماان مفیا کااری و ایجااد اخاتنل در
فعالی های روزمره اشااره کارد ( )13کیفیا زگا می باهعنوان
چارچوبی برای ارائه خ مات متنا ب با جنبههای متتلف زگ می
و تتصیص منابع ا و برخای از پژوهشاگران بهباود کیفیا
زگ می را مهمترین ه ف م اخنت درماگی گام میبرگ ()14
هرچن ازوکار دقیق میگرن گاشناخته ا اما ایان بااور
وجود دارد که دالیل بروز میگرن ترکیبی از عوامل محیاای و
ژگتیکای ا ا ( .)15ازگظاار بسایاری از محققااان عواماال
روانشناختی ( )Psychological factorsازجمله عوامل مؤثر
بر این بیماری قلم اد میشود ( )16برر ای پیشاینه پاژوه

گشان میدها کاه ماالعاات روانشاناختی پیراماون میگارن،
پراکن ه بوده و تصویر دقیقی از اگ ازه اثر متغیرهای روانشناختی
مؤثر بر میگرن ارائاه گشا ه ا ا ()17؛ لااا باا اگجاام چناین
تحقیقاتی و شنا ایی عوامال روانشاناختی ماؤثر در اباتن باه
میگرن و همچنین اقا ام و م اخلاه باهموقع در ماورد بیمااران
میگرگی مبتن به گشاگههای روانشناختی میتوان شیوع و میزان
ش ت حمنت میگرگی را در آنها کاه داد شنا ایی دقیاقتر
تأثیر این عوامل در میگرن میتواگ راه مشای برگامههای ارتقاا
نم جسماگی ،رواگای و اجتمااعی افاراد مباتن باشا ()18
ازجمله این عوامال میتاوان باه تنظایم هیجاان ( Emotion
 )regulationاشاره کرد ()19
منظور از تنظیم هیجان فراین ها یا روشهاایی هساتن کاه
اشتاص در هنگام مواجهه با یک موقعی منفای بارای تعا یل
هیجانهااای خااود بااه کااار میبرگاا طبااق گظریااه  Gratzو
 Roemerتنظاایم هیجااان بااه معنااای آماااهی از هیجانهااا و
پایرش آنها ،تواگایی تغییر هیجانها ماابق با اه اف و تواگاایی
کنترل رفتار هنگام مواجهه با هیجانهای منفی ا ( )20افراد
مبااتن بااه میگاارن اغلااب افاارادی گگااران و م ااارب هسااتن
همچنین مزارش ش ه ا که اغلب شروع ردرد در این افاراد
به دگبال تجربه حاالت هیجاگی منفی مثل اضاراب ،غم و خشم
ا ()21؛ ازاینرو به گظر میر این افراد از راهبردهای مثب
کمتری در تنظیم هیجانهای خود ا اتفاده میکننا بیانشا ه
ا که ا تفاده از راهبردهای گاکارآما تنظایم هیجاان (ماگنا
رکوبی) ،در فاصله بین حمنت ردرد ،احتمال حملاه را در 2
هفته بع پی بینی میکن ( )22تنظایم مثبا هیجاانهاا از
طریق راهبردهاای کارآما تر (ماگنا ارزیاابی مجا د) ،موجاب
افزای ادراک مثبا درد و کااه شا ت آن و باه دگباال آن
بهبود کیفی زگ می میشود در مقابل تنظیم منفی هیجانها از
طریق راهبردهای منفای موجاب افازای ادراک منفای درد و
ش ت آن و به دگبال آن کاه کیفی زگ می میشود ( )23در
زمینااه تااأثیر هیجانهااا باار تعاا یل و تنظاایم درد بساایاری از
پژوه ها گشان میدهن که گو ان درد به هول تح تاأثیر
هیجانها قرار میمیرد ،به صورتی که کژکاری در تنظیم هیجان
منجر به افزای ش ت درد میشود ()24

خلیلی صف و همکاران
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پژوه حاضر از گوع علی مقایسهای (پس روی ادی) بود جامعه
آماری این پژوه شامل کلیه بیماران مبتن به میگرن بود کاه
به کلینیکهای مغز و اعصاب شاهر کاشاان در بهاار و تابساتان
ال  1397مراجعه گموده و تشتیص میگرن برای آنهاا تائیا
ش ه بود افراد فاق میگرن گیز از جامعه عمومی اگتتااب شا گ
 40گفر از افراد دارای میگرن بهصورت ه فمن و  40گفر از افراد
غیر مباتن بهصاورت گموگاهمیری در د اترس اگتتااب شا گ
منکهای ورود افراد مبتن به میگرن شاامل داشاتن تشاتیص
اختنل میگرن ،ن  18تا  50ال ،ع م اابقه مصارف ماواد،
ع م ابقه اختنلهای روانپریشی و رضای مراجع بود منک
های خروج شامل عا م تمایال باه شارک در پاژوه  ،عا م
پا تگویی به گصاف یاا بیشاتر از اؤالهای پر شانامه باود

ازمان
پرا تفادهترین ابزارها برای نج کیفی زگ می ا
به اش جهاگی بهمنظور وجود اگسجام در پژوه ها و انج
کیفی زگ می مروهی را برای ااخ پر شانامه ماأمور کارد
حاصل کار این مروه پر شنامه کیفی زگ می  100ؤالی باود
چن ال بع برای ا تفاده آ انتر از این پر شنامه فرم کوتاهی
از آن تهیااه ش ا  .درگهای ا گسااته  26ااؤالی (WHOQOL-
 )BREFتهیه ش کاه کیفیا زگا می کلای و عماومی فارد را
می اانج ایاان مقیاااس در ااال  1996تو ااپ مروهاای از
کارشنا ان  WHOو با تع یل مویههای فارم  100اؤالی ایان
پر شنامه اخته ش این پر شنامه دارای چهار خرده مقیاس و
این خرده مقیاسها عبارتاگا از :انم
یک گمره کلی ا
جسمی ،نم رواگی ،روابپ اجتماعی ،نم محیپ اطراف و
یک گمره کلی ( )28شیوه پا خدهی ایان پر شانامه بهصاورت
بلی و خیار ا ا و بارای اؤاالت بهصاورت مقیااس لیکارت
پنجدرجهای از  1تا  5گمره دهی میشود گمره باالتر گشاندهن ه
کیفی ا زگ ا می بیشااتر ا ا  .تحقیقااات اگجامش ا ه در مااورد
مشتصات روان نجی فرم کوتااه ایان پر شانامه گشااندهن ه
روایی افتراقی ،روایی محتوایی و پایایی دروگای (ضاریب آلفاای

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-19

مواد و روشها

مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداانت جهنانی
( WHO Quality of Life-BREFینا WHOQOL-
 :)BREFابااازاری  26اااؤالی و یکااای از مشاااهورترین و

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.11.8

همانطور که پی ازاین مفته ش شواه پژوهشی گیز گشان
میدهن ا کااه مشااکل در تنظاایم هیجانهااایی ماگن ا خشاام و
اضاراب در بروز بیماریهای جسامی گقا بسازایی دارد (،25
 )26از طرف دیگر ،وجود تجارب هیجاگی و مشکنت در زگ می
افراد غیرقابلاجتناب ا و این احتمال وجود دارد که این افاراد
در مقایسه با ایرین تحمل پاایینتری در تجرباه ایان تجاارب
داشته باشن و واکن هاای شا ی تری باه آنهاا گشاان دهنا
 Simonsو  Gaherتحمل پریشاگی ()Distress tolerance
را بهعنوان یکی از ابعاد تنظایم هیجاان یعنای تواگاایی فارد در
تجربه و تحمل حاالت هیجاگی منفی تعریف کردهاگ ()27
شواه گشان میده که بیماران مبتن به درد مزمن به عل
اینکااه گمیتواگن ا درد خااود را تسااکین دهن ا دارای مشااکنت
روانشناختی قابلتأملی ازجمله ع م تحمل پریشاگی هساتن دو
مؤلفه روانشناختی تنظیم هیجان و تحمل پریشااگی اازههایی
به گسب ج ی هستن و در ماالعات مربوط به اردرد بهگا رت
برر یش هاگ از وی دیگر کاه این دو مؤلفه در افراد مبتن
به میگرن بهصورت مستقیم بر مزمن ش ن درد این افاراد تاأثیر
مااشته و باعث کاه کیفی زگا می آنهاا میشاود در ایان
را تا ه ف از ماالعاه حاضار مقایساه کیفیا زگا می ،تنظایم
هیجان و تحمل پریشاگی در افراد مبتن به میگرن و افراد عاادی
بود

منحظات اخنقی شامل محرماگه بودن اطنعات ،رعای اصال
رازداری و اجرای درمان برای مروه کنترل پس از پایان جلساات
درماگی بود پس از اگتتاب گموگههای موردماالعاه دو ماروه باه
لحاظ ن و جنسی همتا ازی ش گ پس ه ف پژوه باه
آگان توضیح داده ش و پاس از کساب رضاای آماهاگاه کتبای
شرک کنن مان هر دو مروه ،پر شنامههای ماوردگظر را تکمیال
گمودگ پر شنامهها بارای هار فارد ک ماااری شا ه و دادههاا
بهصااورت کا در گرمافاازار وارد شا گ از ابزارهااای زیاار باارای
جمعآوری دادهها ا تفاده ش
پرسشنننامه اطالعننا جمعیننت انننا تی :ایاان
پر شنامه دارای پر هایی در زمینه ن ،میازان تحصاینت،
وضااعی شااغلی ،وضااعی تااا هاال و ااابقه ابااتن بااه میگاارن
شرک کنن مان ا ا کاه تو اپ پژوهشاگر و از طریاق یاک
مصاحبه اختاریافته تکمیل میمردد

مقایسه کیفی زگ می ،کژتنظیمی هیجان و تحمل پریشاگی در افراد مبتن به میگرن

مقیاس داواری در تنظیم هیجان ( Difficulties

یافتهها
در ج ول  1توزیع شرک کنن مان ازگظار جنسای و ان در دو
مروه مزارش ش ه ا
جدول  .1توزیع ارکتکنندگان بر اساس سن و جنسیت
P
بهنجار
مبتن
متغیر
0/87
31
32
زن
جنسی
9
8
مرد
0/06
18
20
ح اقل
ن
50
50
ح اکثر
32
32/8
میاگگین
اگحراف معیار 7/31 7/45
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 Scaleیننا  :)DTSایاان پر شاانامه تو ااپ  Simmonsو
 Gaherدر ال  2005بهمنظور ارزیابی میزان تحمل پریشااگی
هیجاگی از ابعاد متتلف اخته ش ه ا ( )27این ابازار دارای
 15ماده و چهار خرده مقیاس تحمل پریشااگی هیجااگی ،جااب
ش ن بهو یله هیجانهای منفی ،برآورد ذهنی پریشاگی و تنظیم
هار یاک از عباارات ایان
تنشها برای تسکین پریشاگی ا
پر شنامه بر روی یک مقیاس پنجدرجهای لیکرت باه شاکل 1
(کامنً موافق)( 2 ،اگ کی موافق)( 3 ،گظاری خنثای)( 4 ،اگا کی
متالف)(5 ،کامنً متالف) گمرهمااری میشود گمره باال در ایان
ضارایب آلفاای
مقیاس گشاندهن ه تحمل پریشاگی بیشتر ا
کروگباخ برای این خرده مقیاسها به ترتیاب 0/78 ،0/82 ،0/72
طبق ماالعه علوی
و برای کل مقیاس  0/82مزارش ش ه ا
همساگی دروگی کل مقیاس  0/71بود باهمنظور برر ای اعتباار
همگرای این مقیاس ،گتایج آن باا پر شانامه  FFMQمقایساه
ش گتایج گشاندهن ه همبستگی مثب باالی بین  DTSو تمام
خرده مقیاسهای  FFMQبود ( .)33ضریب آلفای کروگبااخ در
پژوه حاضر  0/77بود

] [ DOI: 10.52547/rbs.17.3.483

 in Emotion Regulation Scaleینا  :)DERSایان
مقیاس بر ا ااس مفهاومپردازی  Gratzو  Roemerدر اال
 2004ت وین ش ه ا ( )31این مقیاس  36مویاهای گقاص و
گار ااایی در تنظاایم هیجااان فاارد را در شاا خاارده مقیاااس
می نج این خرده مقیاسها شاامل عا م پاایرش پا اخهای
هیجاگی ،دشواری در اگجام رفتاار ه فمنا  ،دشاواری در کنتارل
تکاگه ،فق ان آماهی هیجاگی ،د تر ی محا ود باه راهبردهاای
گظمبتشی هیجاگی و ع م وضوح هیجاگی هساتن گماره دهای
این مقیاس بر ا اس یک مقیاس لیکرت پنجدرجهای بهصاورت
( 1خیلی بهگا رت)(2 ،ماهمااهی)( 3 ،تقریبااً گیمای از ماوارد)4 ،
از مجموع شا خارده
(بیشتر اوقات) و ( 5تقریباً همیشه) ا
مقیاس این آزمون گمره کل فرد برای دشواری در تنظیم هیجان
محا به میشود گمره بیشتر در هریک از خرده مقیاسها و کال
مقیاس گشاگه دشواری بیشتر در تنظیم هیجان ا ا همچناین
گتایج پژوه  Gratzو  Roemerحاکی از آن ا کاه ایان
هر ش
مقیاس از همساگی دروگی خوبی ( )0/93برخوردار ا
خاارده مقیاااس  DERSآلفااای کروگباااخ باااالی  0/80دارگاا
همچنین  DERSهمبستگی زیادی با مقیاس پاایرش و عمال
 Haysدارد ( )31خانزاده ،عی یان ،حسین چاری و ادریسی بر
ا اس روش تحلیل عاملی اکتشافی اختار شا عااملی آن را
در یک گموگه ایراگی تائی کردگ آنها باا توجاه باه همبساتگی
معنادار خرده مقیاسهای این پر شنامه با یاهههای افساردمی
و اضاراب  Beckروایی همگرای این مقیااس را تائیا کردگا
گتایج حاصل از برر ی اعتبار این مقیااس گشاان داد کاه آلفاای

مقیاس تحمل پریشنانی ( Distress Tolerance

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-19

کروگباخ :انم جسامی  ،0/80انم روانشاناختی ،0/76
روابپ اجتماعی  0/66و محیپ  )0/80ا ( )29بارای برر ای
روایی و اعتبار داخلی این پر شنامه پژوهشی بر روی  1167گفر
از مردم تهران اگجام مرف شرک کنن مان باه دو ماروه دارای
بیماری مزمن و غیر مزمن تقسیم ش گ اعتبار آزمون باازآزمون
برای خرده مقیاسها نم جسمی ،رواگی ،رواباپ اجتمااعی و
اانم محاایپ بااه ترتیااب  0/75 ،0/77 ،0/77و  0/84بااود
همساگی دروگی گیز با ا تفاده از ضریب آلفای کروگباخ به ترتیب
 0/52 ،0/70 ،0/72و  0/72بود ( )30ضریب آلفای کروگبااخ در
ماالعه حاضر  0/70بود

کروگباخ خرده مقیاسها بین  0/66تا  0/88و اعتبار بازآزمون آن
در دامنه  0/79تا  0/91قرار دارد در یک ماالعه دیگر ،عزیازی،
میرزایی و شمس ضریب آلفاای کروگبااخ ایان پر شانامه 0/92
برآورد کردگ ( )32ضاریب آلفاای کروگبااخ در پاژوه حاضار
 0/72به د آم

خلیلی صف و همکاران

همانموگه که در ج ول  1مشاه ه میشود در مروه مبتن به
میگرن  32گفر زن و  8گفر مرد بودگ در ماروه بهنجاار  31گفار
زن و  9گفر مرد ح ور داشتن ن شرک کنن مان باین  18تاا

 50بود میاگگین نی افراد مبتن به میگرن  32/8و افراد بهنجار
 32بود گتایج مقایسه دو مروه گشان داد که بین دو مروه ازگظار
ن و جنس تفاوت معناداری وجود گ ارد

در ج ول  2گتایج آزمون لوین گشان داد دو مروه افراد دارای
میگرن و افراد بهنجار در متغیرهاای تنظایم هیجاان و کیفیا
زگ می دارای واریاگس همگن هستن ( )p>0/05همچنین گتایج
آزمون کولمومروف ا میرگوف گشاان داد کاه توزیاع دادههاا در

متغیرها
کژتنظیمی هیجاگی
تحمل پریشاگی
کیفی زگ می

تمامی متغیرهای پژوه بهنجار ا ا بارای برر ای تفااوت
میاگگین گمره دو مروه در متغیرهای پژوه از آزمون  tمساتقل
ا تفاده ش (ج ول )3

جدول  .3مقایسه میانگین و انحراف معیار متغیرها در دو گروه مبتال و بهنجار
مروه بهنجار
مروه مبتن
t
اگحراف معیار
میاگگین
اگحراف معیار
میاگگین
*9/19
13/22
92/46
9/72
116/2
*-3/42
9/87
39/17
6/6
32/72
*-7/56
11/42
86/4
10/03
68/2

0/001
0/001
0/001

بحث و نتیجهگیری
ه ف پژوه حاضر مقایسه کیفی زگ می ،کژتنظیمی هیجاان
و تحمل پریشاگی در دو مروه از افراد مبتن باه میگارن و افاراد
عادی بود یافتهها گشان داد که در هر ه متغیر کیفی زگا می،
کژ تنظیمی هیجان و تحمل پریشاگی باین افاراد مباتن و افاراد
عادی تفاوت وجود دارد این یافتهها با ماالعات قبلی هماهنا
ا ( )27-29بر ا ااس ماالعاه  Liptonو  Bigalمیگارن
کیفی زگ می افراد را بهش ت تح تأثیر قرار میده
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وضوح هیجاگی تفاوتی بین آنها وجاود گا ارد افاراد مباتن باه
میگرن ه خرده مقیاس تحمل پریشاگی یعنی تحمال پریشااگی
هیجاگی ،جاب ش ن بهو یله هیجانهای منفی و برآما ذهنای
هیجاگی دارای تفاوت معنادار با مروه غیر مباتن هساتن  ،اماا در
خرده مقیاس تنظیم تنشهاا بارای تساکین پریشااگی تفااوت
معناداری با مروه غیر مبتن گ ارگ

] [ DOI: 10.52547/rbs.17.3.483

گتایج ج ول  3گشان میده که بین دو مروه موردماالعه در
متغیرهای تنظایم هیجاان ،تحمال پریشااگی و کیفیا زگا می
تفاوت معنادار وجود دارد با توجه به میاگگین دو ماروه میتاوان
مف افراد مبتن به میگرن مشکنت بیشتری در تنظیم هیجان،
تحمل پریشاگی و کیفی زگ می تجربه میکنن ( )p>0/001در
ج ول  4گتایج آزمون  tمستقل بارای برر ای تفااوت میااگگین
گمره دو مروه در خرده مقیاسهای کیفیا زگا می ،کژتنظیمای
هیجان و تحمل پریشاگی ارائه ش ه ا
گتایج ج ول  4گشان میده که بین افراد مبتن به میگرن و
افراد بهنجار در همه ابعاد کیفی زگا می تفااوت معناادار وجاود
دارد افراد مبتن به میگارن در اه خارده مقیااس دشاواری در
اگجام رفتاار ه فمنا  ،دشاواری در مهاار رفتارهاای تکاگشای و
د تیابی مح ود به راهبردهای اثربت هیجااگی دارای تفااوت
معنادار با مروه غیر مبتن هستن  ،اما در ه خرده مقیااس عا م
پایرش هیجانهاای منفای ،فقا ان آمااهی هیجااگی و فقا ان

P
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جدول  .2آزمون لوین و کولموگروف -اسمیرنوف
آزمون )P( K-S
آزمون لوین ()P
متغیرهای پژوه
(1/18 )0/12
(0/99 )0/32
تنظیم هیجان
(1/04 )0/22
(7/31 )0/008
تحمل پریشاگی
(1/28 )0/07
(0/97 )0/32
کیفی زگ می

مقایسه کیفی زگ می ،کژتنظیمی هیجان و تحمل پریشاگی در افراد مبتن به میگرن

0/001

خرده مقیاسهای کیفی زگ می

0/001
0/001
0/001
0/27

خرده مقیاسهای کژتنظیمی هیجان

0/001
0/001
0/74
0/001
0/58

خرده مقیاسهای تحمل پریشاگی

0/001
0/003
0/018
0/38

گمایان ا ( Donovan )14و همکاران گیز گشان دادگا کاه
افراد مبتن به میگرن مشکنت بیشتری ماگن پایین بودن کیفی
زگ می را گسب به افراد غیر مبتن تجربه میکنن ( )36کیفیا
زگ می اختاری پویا و ذهنی ا که به مقایسه وضعی ذهنی
ماشته و حوادث اخیر در همه جواگب مثب و منفای میپاردازد
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0/001
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فعالی هااای اجتماااعی بیماااران را بساایار محاا ود کاارده،
فعالی های جسمی و غیر جسمی آنها را کاه میدها ()34
همانموگه که مایداگیم زگا می دارای ابعااد جساماگی ،رواگای،
اجتماعی و معنوی ا که کیفی زگ می بر همه این ابعاد تأثیر
میماارد ( )35درگتیجه اثرات میگرن بر همه ابعاد زگ می بیماار

P
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جدول  .4مقایسه رده مقیاسهای کیفیت زندگی در دو گروه مبتال و غیر مبتال به میگرن
ارزش t
میاگگین (اگحراف
مروه
متغیرها
معیار)
-5/79
(18/65 )2/98
مبتن
نم جسمی
(23/4 )4/23
غیر مبتن
-5/12
(15/77 )3/1
مبتن
نم روان
(19/47 )3/34
غیر مبتن
-5/51
(7/75 )1/85
مبتن
روابپ اجتماعی
(10/3 )2/26
غیر مبتن
-5/79
(20/4 )4/18
مبتن
نم محیپ
(25/72 )4/03
غیر مبتن
-6/05
(5/62 )1/14
مبتن
کیفی زگ می و نم عمومی کلی
(7/5 )1/58
غیر مبتن
1/09
(15/52 )3/07
مبتن
ع م پایرش هیجانهای منفی
(14/57 )4/52
غیر مبتن
10/11
(18/92 )1/71
مبتن
دشواری در اگجام رفتار ه فمن
(13/22 )3/12
غیر مبتن
11/04
(22/47 )2/05
مبتن
دشواری در مهار رفتارهای تکاگشی
(14/95 )3/78
غیر مبتن
0/32
(16/2 )9/26
مبتن
فق ان آماهی هیجاگی
(15/67 )4/48
غیر مبتن
9/03
(30/75 )2/91
مبتن
د تیابی مح ود به راهبردهای
(22/07 )5/3
غیر مبتن
اثربت هیجاگی
0/55
(12/55 )2/67
مبتن
فق ان وضوح هیجاگی
(12/02 )5/37
غیر مبتن
-3/68
(5/45 )1/66
مبتن
تحمل پریشاگی هیجاگی
(5/37 )2/85
غیر مبتن
-3/05
(5/9 )1/64
مبتن
جاب ش ن بهو یله هیجانهای منفی
(7/35 )2/5
غیر مبتن
-2/42
(14/42 )4/44
مبتن
برآم ذهنی هیجاگی
(16/77 )4/2
غیر مبتن
0/88
(6/97 )4/14
مبتن
تنظیم تنشها برای تسکین پریشاگی
(7/67 )2/84
غیر مبتن

خلیلی صف و همکاران
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لاا ارزیابی کیفی زگ می مبتنیان به میگرن موجب میشود تاا
به چگوگگی درک بیمار از نمتی ،تواگایی عملکارد و درگهایا
حس خوب بودن پای بارد ( )37ماالعاات گشاان میدها کاه
اختنلها و فشارهای رواگی در افراد مبتن به میگرن در راباه با
اضاراب ،افسردمی و کمباود حمای هاای اجتمااعی شاایعتر از
افراد عادی ا و همین امر موجب کیفی زگا می پاایینتر در
این افراد میشود ( )35برخی پژوهشاگران بار ایان باورگا کاه
ش ت افسردمی و اضاراب با فراواگی میگارن رابااه دارد ()38
کیفی زگ می راباه تنگاتنگی باا وضاعی جساماگی ،رواگای و
همچنین ارتباطات اجتماعی فارد دارد طباق ایان گتاایج هرچاه
میزان اضاراب و افسردمی در بین بیماران بیشتر باش از کیفی
زگ می پایینتری برخوردار هستن ( )39اردرد میگرگای تاأثیر
قابلتوجهی بر کیفی زگ می فرد مااشته باعث گاتواگی زیاد فرد
در فعالی های روزمره ازجمله غیب های طوالگیما ت از محال
کار ،تأثیر بر خلقوخو و اختنلهای خواب میمردد ( )40گتاایج
پژوه  Isikو همکاران درباره افراد مبتن به میگرن گشاان داد
که  90درص افراد مبتن اختنل کارکرد و  53درصا مشاکنت
به خواب رفتن دارگ همچناین یک اوم افاراد مازارش کردگا
ح اقل یک روز ابقه غیب از کار داشته و  51درصا مازارش
کرده بودگ که به خاطر میگرن بازدهی کارشان ح اقل به گصف
کاه یافته ا ( )41گظر به اینکه تمامی عوامل مزارشش ه
در مورد کیفی زگ می افراد مبتن به میگرن تائی کننا ه گتاایج
این ماالعه ا  ،چنین گتیجه مرفته میشود که کیفی زگا می
یکی از اولین گقاط آ یبپایر این افراد میباش
گتایج پژوه گشان داد که بین کژکاری در تنظایم هیجاان
افراد مبتن به میگرن و افراد غیر مبتن تفااوت معنااداری وجاود
دارد با توجه به تفاوت دو مروه در ه مؤلفه دشاواری در اگجاام
رفتار ه فمن  ،دشواری در مهاار رفتارهاای تکاگشای و د اتیابی
مح ود به راهبردهای اثربت هیجاگی چنین ا اتنباط میشاود
که افراد مبتن به میگرن در آماهی هیجاگی ،وضاوح هیجااگی و
گیز پایرش هیجانهایشان مشاکلی گ ارگا  ،اماا در مواجهاه باا
هیجانها و ا تفاده از راهبردهای کارآم هیجاگی گاتوان هستن ؛
بنابراین میتوان چنین گتیجه مرف که افراد مبتن به میگرن در
مواجهه با موقعی های هیجاگی منفی قادر گیستن از راهبردهاای
تنظیم هیجان بهصورت ازماراگه ا تفاده کنن ماالعات گشاان

میدهن که افراد مباتن باه میگارن دچاار کژکااری در تنظایم
هیجان گسب به افراد عادی هستن و قادر گیساتن هیجانهاای
خود را تنظیم کنن ( )42گظمبتشی هیجاگی گا ازماراگه میتواگ
بب آشفتگی هیجاگی شا ه و متعاقاب آن حمانت اردرد را
ایجاد کن یا منجر بهش ت یافتن ردرد شود ( )43و متقابنً درد
به دلیل ایجاد ا ترس زیاد موجب فراخواگی هیجانهاای منفای
در فرد میشود ( )44در برخی پژوه ها گشان داده ش ه ا ا
که مشکل تنظیم هیجان منجر به مشاکنت جساماگی میشاود
( )45همانطور که پی ازاین مفته ش افراد مباتن باه میگارن
اضاراب و افسردمی و گشاگههای جسماگی ازی بیشتری گسب
به افراد عادی دارگ ( )46در همین زمیناه  Aldaoو همکااران
گشان دادگ که این اختنلها گسب به دیگر اختنلهای رواگای
راباه بیشتری با راهبردهای گاکارآم تنظیم هیجاگی دارگ ()47
با توجه به همرا تا بودن گتایج این پژوه باا ماالعاات قبلای
میتوان چنین گتیجه مرف که تنظیم هیجان ازجمله مشاکنت
روانشناختی مهمی ا که افراد مبتن به میگرن را تح تأثیر
قرار میده و بهصورت مستقیم با درد راباه دارد در تائیا ایان
یافته میتوان به پژوه  Kennlyو همکاران اشاره کرد که با
ا تفاده از یک طرح پژوهشی آینا هگگر بار روی مبتنیاان باه
اختنل درد مزمن دریافتن که گظمبتشی هیجااگی اازماراگه
یک متغیر پی بین عم ه برای ادراک کمتر درد ا ()23
راگجام گتایج این پژوه گشان داد بین دو مروه در تحمل
پریشاااگی تفاااوت وجااود دارد تحماال پریشاااگی بااه چگااوگگی
پا خدهی افراد به عواطف منفی و تواگایی آنها در تحمل حال
های دروگی گاخوشاین و گیز ظرفی مقاوم در برابر گاراحتیهاا
اشاره دارد ( )48پریشاگی ممکن ا گتیجه فراین های جسماگی
یا شناختی باش  ،اما بهصورت یک حال هیجاگی ظاهر میشاود
که اغلب با تماینت عمل برای تسکین تجربه هیجاگی مشتص
میشود ( )27افراد در زگ می مجبورگ با درد و آشفتگی جسماگی
و هیجاگی کنار بیاین درد اجتنابگاپایر و پی بینیگشا ه ا ا
برخی از افرادی که با این دردها مواجهاگ واکن هاای گا االمی
از خود گشان میدهن چون گمیتواگن کار دیگری اگجام دهن به
این دلیل که هنگام درد ،تفکر عاقنگه از باین مایرود؛ بناابراین
راهبردهای بیثمر ایان درد را عمیاقتر میکنا ( )49ماالعاات
گشان میده که هنگام پریشاگی روانشناختی افراد در مواجهاه

مقایسه کیفی زگ می ،کژتنظیمی هیجان و تحمل پریشاگی در افراد مبتن به میگرن

از همکاری داگشگاه علوم پزشکی کاشان و گیاز شارک کنن مان
در این پژوه باب همکاری و تکمیل ابزارهای پژوه گهای
تشااکر و قاا رداگی را داریاام پااژوه حاضاار بااا شااماره
 IR.KAUMS.MEDNT.REC.1397.007در کمیتااااه
اخنق داگشگاه علوم پزشکی کاشان به ثب ر ی ه ا
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با موقعی هاای ا اترسزای زگا می دچاار دشاواری در تنظایم
هیجااان میشااوگ ( )50پریشاااگی روانشااناختی همچنااین بااا
مجموعهای از عنئم روانتنای ،اضااراب ،افساردمی ،دردهاای
جسماگی و گیز تنظیم هیجان راباه دارد ( )51با توجه به اینکاه
اضاراب و افسردمی در افراد مبتن به میگرن بهطور چشمگیری
مشاه ه میشود ،برخی پژوهشگران بر ایان باورگا کاه ایان دو
مؤلفه بتشی از ازه کلی پریشاگی روانشاناختی هساتن ()52
همچنین هرچاه میازان عنئام اضااراب و افساردمی در ایان
بیماران باالتر باش از کیفی زگ می پایینتری برخوردار هساتن
()39؛ بنابراین راباه بین دو مؤلفه کژکاری در تنظایم هیجاان و
پریشاگی آشفتگی و تأثیر این دو بر کیفیا زگا می در بیمااران
مبتن به میگرن بسیار مشهود ا
با توجه به ماالب عنوانش ه بیماران میگرگی باوجود داشتن
مح ودی های فیزیکی بایستی بتواگن نمتی را در ابعاد دیگر
رواگی گیز درک گماین ؛ لاا تمام ابعاد فرد میگرگی و بهویژه بعا
رواگی میبایس در مراقب موردتوجه قرار بگیرد و صرفاً به بُع
جسماگی توجه گشود ( )2همانموگاه کاه در تحقیقاات متعا د
گشان داده شا ه برخای از متغیرهاای روانشاناختی بهصاورت
مستقیم و غیرمستقیم زمینه مساع ی برای ابتنی افراد به این
بیماری و کااه کیفیا زگا می مبتنیاان باه آن را ایجااد
میکنن بهعنوه ،هرچن درمان دارویی ،درماان اصالی بارای
بیماریهای مزمن محسوب میشود ،اما تحقیقات اگجامش ه در
طی الهای اخیر گشان داده که توجه به عوامل روانشناختی
در برگامه درمان میتواگ کارآم ی آن را افازای دها ( )1باا
توجه به اینکه عوامل روانشاناختی ازجملاه عوامال ماؤثر بار
میگرن در گظر مرفته ش هاگ و در اکثار مواقاع باه مزمنتار و
طاوالگیتر شا ن بیمااری و کااه احتماال بهباودی منجار

میشوگ  ،شنا ایی عوامل ماکور ،در مبتنیان به میگرن تنشی
ارزگ ه در را تای پیشگیری و بهبود درمان این بیماری ا .
درمجموع ،گتایج پژوه گشان داد که افراد مبتن به میگرن
در مقایسه با غیر مبتن کیفی زگ می ،تنظیم هیجاان و تحمال
پریشاگی کمتری را مازارش کردگا باه گظار میر ا میگارن
بهعنوان یک درد مزمن باعث اختنل در فعالی هاای روزماره و
کاه کیفیا زگا می میشاود همچناین اخاتنل در تنظایم
هیجان باعث افزای ش ت درد میشاود و ایان بیمااران چاون
گمیتواگن درد خاود را تساکین دهنا دچاار گااتواگی در تحمال
پریشاگی هستن
از مح ودی های این پژوه میتاوان باه محا ود باودن
جامعه آماری پژوه به افراد اکن شهر کاشان اشاره کرد این
مسئله باعث کاه تعمیم دهی گتایج پژوه میشود عانوه
بر این جمعآوری دادهها بر ا اس مقیاسهای خودمزارش دهی
اگجام ش که این مزارشها به دلیل دفاعهاای گاخودآمااه و یاا
ع م دق کافی در پا خدهی مستع تحریاف هساتن  .مقاعای
بودن ماالعه از دیگر مح ودی های ماالعه حاضر بود پیشانهاد
میشود ماالعات بع ی گق ایان متغیرهاا را بهصاورت طاولی
برر ی کنن
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Abstract
Aim and Background: Migraine is one of the most common neurological diseases and one of the factors that
reduce the overall quality of life of patients. On the other hand, various factors such as psychological
characteristics and emotional problems are important in determining the severity of problems caused by this
disorder. Two important factors are the emotion regulation and distress tolerance. The aim of this study was to
compare the quality of life, emotion regulation and distress tolerance in migraine and non-migraine individuals
Methods and Materials: The study was a causal-comparative study. The statistical population consisted of all
individuals with migraine referring to neurosurgical clinics in Kashan in spring and summer of 2018 as well as
non-migraine individuals from the general population. Two groups of 40 individuals, one group of migraine
sufferers and the other group of non-disabled individuals, were selected from the statistical population.
Participants completed these instruments: World Health Organization Quality of Life Scale (WHOQOL-BREF),
Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) and Distress Tolerance Scale (DTS). Data analyzed using
SPSS-19 software and independent t-test.
Findings: There was a significant difference between the two groups in the quality of life (t=-7.56), emotion
dysregulation (t= 9.19) and distress tolerance (t=-3.42).
Conclusions: People with migraine reported lower quality of life and distress tolerance compared to nonmigraine patients. They also had more difficulty adjusting their emotions. These patients are unable to tolerate
distress because they cannot relieve their pain. As a result, migraine, as a chronic pain, disrupts daily activities
and decreases quality of life.
Keywords: Emotion regulation, Distress tolerance, Migraine, Quality of life.
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