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  ده يچک
مـاران دچـار   ي مقابله بـا سـالمت روان در ب  ي و سبک هاي زندگي  روزمرهيها ان استرسي ارتباط ميبررس  هدف از پژوهش حاضر    :نه وهدف يزم

  .باشد ي ميگرني مسردرد
ـ يد ممبتال به سردر نفر٦٠ن پژوهش شامل ي اي آماري  جامعه. است بودهيا سهي مقا-يروش پژوهش از نوع عل     : بررسي روش  ٣٠ زن و ٣٠ (يگرن

 مغـز و اعـصاب،   ين جراحـ ي بـا متخصـص  ي در دسـترس پـس از همـاهنگ   يريـ گ  که با اسـتفاده از نمونـه   بوده است شيمانوان گروه آز  ع به) مرد
 يهـا  يمـار ي، عـدم ابـتال بـه ب   ي اقتصاد-يت اجتماعيت، وضعي از نظر سن، جنسها آن.  انتخاب شدنديو مراکز مشاوره و روان درمان   روانپزشکان  

ـ .  کـامال همگـون بودنـد    مـورد نظـر در پـژوهش   يرهـا ير متغيو سـا  سـال ۲اقل به مدت  حديگرني مد ابتال به سردر     و  يجسمان    نفـر ۶۰ن يهمچن
 ابـزار  .ه عنوان گروه کنتـرل انتخـاب شـدند    ب بودنديشيکه همتا با گروه آزما شاغل در آموزش و پرورش   يگر از افراد عاد   ي د ) زن ۳۰ مرد و    ۳۰(

 سـالمت  ي  راهـه و پرسـشنامه  -  هـولمز ي اسـترس زنـدگ  ي اههيکمن، سالزاروس و فول ي پرسشنامه سبک مقابلهشامل مورد استفاده در پژوهش    
  .ل قرار گرفتنديه و تحليک مورد تجزيون لجستيل رگرسيها با استفاده از تحل داده . بوديعموم

 مقابلـه  يهـا  و سبک يزمره زندگو ريها استرسش و گواه از لحاظ يان دو گروه آزماي م يدار يتفاوت معن ج حاصل آشکار ساخت که      ينتا: ها افتهي
 يدار تفاوت معنـادار له ماو مس جان مداري و مردان و زنان سالم از لحاظ سبک ه  يگرنيم زنان مبتال به سردرد    ان مردان و  ين م ي همچن .وجود داشت 

   .باشند يم برخوردار يشتري بجان مداري نسبت به افراد سالم از سبک هيگرني مردان و زنان مبتال به سردرد ميعني). >۰۰۰۱/۰P (داشتوجود 
  . دارندي منفي  رابطهيگرني مسردردماران دچار ي با سالمت روان در بجان مداري و سبک هي روزمره زندگيها  استرس:يريگ جهينت

  يگرني م مقابله، سالمت روان، سردرديها ک، سبي روزمره زندگيها استرس: يديواژگان کل
  

  مقدمه 
 برخوردار ييسزا هت بيعه از اهمد جامافرا سالمت روان در     
 ييهـا  ل روان شناسان عالقمند بـه راه حـل        ين دل يبه هم . است
  سـبب  باشـند تـا   ي در جهت مشکالت روزمره افـراد مـ        يعمل
  
  
  
  

  
ک مفهـوم   يـ سالمت  .  روند سالمت در آنان گردد     ينه ساز يبه

مار و نـاتوان نبـودن، احـساس      ي است که عالوه بر ب     يچندبعد
   در يگـذار  استيس .رديگ يبر م  ز در ي را ن  يستيز و به  يشادکام

  
  
  
  

  دانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز شناسي باليني،  دكتراي تخصصي روان -١
   دانشگاه شهيد چمران اهواز ،سي بالينيشنا  کارشناس ارشد روان-٢



  ي زندگي هاي روزمره ارتباط ميان استرس
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ار ي بـس ي و اقتـصاد ي انـسان  يهـا  ارزش ، سالمت روان  ي  نهيزم
ــ دارد، زياديــز ــه پي ــرا منجــر ب ــجــاد معلولي از ايريشگي   ت ي

 يکي. باشد ينه مين زمي گزاف در ا  يها نهيدر افراد و صرف هز    
ـ  يفـشارها نـه   ين زم ياز عوامل مخرب در ا      .باشـند  ي مـ  ي روان

ـ  مقابلـه بـا ا     ي استرس در تمرکـز افـراد بـرا        يسطوح باال  ن ي
ــشارها ــيف ــأثي روان مت متخصــصان ســال. ر مخــرب داردي ت

 مـردم  ي در زنـدگ يرگـذار مهمـ  يثاعامل ت معتقدند که استرس    
 بـا سـالمت روان و بـا مـشکالت         يکـ ياست کـه ارتبـاط نزد     

 .توانـد سـردرد باشـد    ين مشکالت مي از ا يکي.  دارد يجسمان
 مـذکور بـا اضـطراب و اسـترس خـود            يسردردهاام شدن   وت
ات د سردرد شده و عدم توجه به آن اقدام      يتواند سبب تشد   يم

ن يتر عي از شايکيسردرد ). ۱ (سازد ي را دچار اشکال ميدرمان
  . کـشاند  يمـاران را بـه نـزد پزشـک مـ          ي اسـت کـه ب     ياتيشکا

 ي  کـه مـورد قبـول همـه     يقـ يف مـشخص و دق    يـ هرچند تعر 
 سردرد وجـود نـدارد، امـا بـه          ياشد برا ن اعصاب ب  يمتخصص

 سروصـورت احـساس   ي هي که در ناح  يي دردها ي  هيهرحال کل 
  فيبراساس تعر ). ۲(ن مقوله گنجاند    يا توان در  يمرا  شود   يم

HS )International Headache Society (يســـردردها 
ـ يم ، يا د دورهيدار متوسـط تـا شـد     ضـربان يا، سـردرده يگرن

غالبـا همـراه بـا تهـوع، اسـتفراغ،       ک طرف سر و     يمعموال در   
ـ الباشـند کـه بـا فع       ي مـ  ي و صداهراس  ينورهراس  يکـ يزيت ف ي

ک ي، التهاب نوروژن  ي انبساط عروق  ).۳(شود   يد م يمعمول تشد 
ـ  در انتقـال درد در س      ي مهـار  يهـا  سميو کاهش اثر مکان    ستم ي

 يگرني مي سردردهاي جاد کنندهي را از عوامل ا    ياعصاب مرکز 
 و اسـترس از جملـه عوامـل         ي عـصب  يشارهاف. )۴ (اند دانسته

ـ  ؛)۵(  مختلف هـستند   يمستعدکننده در اختالالت جسم     يوقت
ـ د  ياسترس شد   بـه    مـدت باشـد و شـخص قـادر         يا طـوالن  ي

از توانـد    ينباشد م  ي زندگ يزا ع تنش ي مناسب با وقا   يسازگار
 مطالعات نـشان    . انسان محسوب شود   يعوامل خطرساز زندگ  

شود بـا    ي که فرد متحمل م    ييها زان استرس يدهد سطح و م    يم
ن سالمت  يمتخصص). ۶(د  نباش ي مرتبط م  يگرنيبروز سردرد م  

ـ      را بـه    روان استرس   فـرد بـه تقاضـاها و       يعنـوان واکـنش کل
 افراد  يجانيمنابع ه ت  يمحدودد که با    ننيب ي م يطي مح يفشارها

ن يفـرض بـرا   . ن تقاضاها همراه است   ي مؤثر با ا   ي   مقابله يبرا
سـت کـه    ا ير زندگ يناپذ اجتنابک قسمت   ياست که استرس    

ـ  مقابلـه بـا ا   يافـراد بـرا   ). ۱( با آن سـروکار دارد       يهرکس ن ي
ـ  متفــاوت يهـا  تيــاسـترس در موقع   يهــا ن از سـبک يا معــي

 يها  به تالشيا  مقابلهيها سبک ).۷ (کنند ي استفاده ميا مقابله
 تـسلط، تحمـل،     ي که مردم بـرا    ي و رفتار  يخاص روانشناخت 

دهنـد،   يزا انجام مـ    سع استر يحداقل رساندن وقا  ا به   يکاهش  
 را مجـزا  يا مقابلـه  يهـا   سبکهياول يکردهايرو. شود يگفته م 

  کاهش فشاريم رويطور مستق له مدار که به   اسبک مس : کنند يم
ت اسـترس عمـل   يري مـد يها ش دادن مهارتي افزا ي  لهيبه وس 

 کـم   يزهـا بـرا   ي انجام فعـال چ    ين سبک تالش برا   يا. کند يم
 کـه   ي اجتنـاب  يا سـبک مقابلـه   . زا اسـت   ط استرس يدن شرا کر

.  آن اجتناب کـردن از عامـل فـشارزا اسـت        يت اصل يخصوص
 بـه   ي بـرا  يشـناخت  يراهبردهـا  ،جان مـدار  ي ه يا قابلهسبک م 

طـور    بـه .)۸و ۹(زا اسـت   ا حل عامل استرسيق انداختن  يتعو
 فعـال در    يکردهايگر رو يانواع د  له و ا حل مس  يها  سبک يکل

 و منفعـل در کـاهش اسـترس       يجتنـاب  ا يکردهايه با رو  سيمقا
توانـد موجـب     يله م ا فعال مثل حل مس    يکردهايرو. ندمؤثرتر

ـ ، تقو يل سـبک واکنـش    يتسه ـ   يجـان يت حـاالت ه   ي ق يشو و ت
ــد ي منفعــل مــيکردهــايرو.  شــونديت اجتمــاعيــحما   توانن

 د باشـد و   يـ ط جد ي محـ  يکرد نامناسب بـه تقاضـاها     يک رو ي
  شکـست ). ۱۰ (کننـد  جـاد ي را ا  يلـوب  مط ينند سازگار توا ينم

ـ توانـد بـه تغ   ي مؤثر با استرس مـ    ي در مقابله   در ير نـامطلوب يي
سـالمت فـرد را بـه         منجر شـود و    يروان -ي رفتار يندهايفرا

  ).۱۱(خطر اندازد 
  

  يبررسروش 
 ي  سـابقه  يارا د مـار ي ب ۶۰ پژوهش حاضر شـامل      ي  نمونه     

 ي سردرد تنش  ي   سال سابقه  ۲ که حداقل     بودند يگرني م سردرد



  و همكاراندكتر نجمه حميد 
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ـ ا.  را داشتند  يگرنيم م يبا عال   ياهـ  حـت درمـان   تمـاران   ين ب ي
 در دسـترس پـس   يريگ صورت نمونه  به و  قرار داشتند  ييدارو

ــاهن ــي متخصــص بــايگاز هم  مغــز و اعــصاب،  ين جراح
و  يالع رسـان   اط ،يروانپزشکان و مراکز مشاوره و روان درمان      

ـ       مـاران يب.  شـدند  يجلب بـه همکـار     ت، يس از نظـر سـن، جن
 يهـا  يمـار ي، عـدم ابـتال بـه ب       ي اقتـصاد  -يت اجتمـاع  يوضع

  مـورد نظـر در پـژوهش       يرهـا ير متغ ي و سا  ي و روان  يجسمان
 يگـر از افـراد عـاد      ي نفـر د   ۶۰ن  يهمچن. کامال همگون بودند  

 بـا گـروه   يشاغل در آموزش و پرورش که پـس از همتاسـاز     
ل افـراد گـروه کنتـر      .وان گروه کنترل انتخاب شدند    عن بهمار  يب
 را ي جـسمان يهـا  مـار ير بيا سـا ي  سردرد و  ي  ه سابقه چ گون يه

ـ  يريگ نداشتند و در هنگام نمونه   ي و جـسم ي از سـالمت روان
 در يشيـ ن قبل از انجـام مداخلـه آزما       ي همچن .برخوردار بودند 

  . انجام نشده استيمورد هر دو گروه، مداخله روان درمان
ــژوهش  ــزار پـ ــبک : ابـ ــشنامه سـ ــا پرسـ ــهيهـ   يا  مقابلـ

Coping Styles Questionnaire )CSQ :(ي نامه پرسش 
 يا  مقابلـه  ي راهبردهـا  ي  اههي الزاروس بر اساس س    يراهبردها

 سـاخته شـده     ١٩٨٠لکمن در سـال     و الزاروس و ف   ي لهيوس به
ــورد تجد١٩٨٥اســت و در ســال  ــ م ــت،  ي ــرار گرف د نظــر ق

 و  ي شـناخت  يهـا   از تـالش   يا  مجموعـه  يا  مقابلـه  يها راهبرد
ـ ر و اصـالح  ير و تفـس يست که در جهت تعب فرد ا  يرفتار ک ي
 از يرود و منجر به کاهش رنج ناشـ  يزا به کار م   ت تنش يوضع
 را کـه افـراد   ي از افکـار و اعمـال  يعي وسي و دامنه  شود يآن م 

ـ  ي دورن ييزا ط فشار يهنگام مواجهه با شرا    ـ يا بي  بـه کـار   يرون
 ٦٦ يان پرسشنامه دار  يا. دهد ي قرار م  يابيبرند را مورد ارز    يم
له محـور  اجان محـور و مـس  ي هياس اصل ي خرده مق  ٢ال و   وس

ـ  خـرده مق  ٤ها بـه     اسين خرده مق  ياست که هر کدام از ا      اس ي
 ٤جان محور شـامل  ي ه يا راهبرد مقابله . شوند يم م ي تقس يفرع

  ن؛ي گــز ي دور-٢؛ ييارويــ  مقابلــه رو-١اس يــ خــرده مق
حـور  له ماز و اجتناب و راهبرد مـس      ي گر -٤دار و    شتني خو -٣

 يريپذ تيولو مس-٢ يت اجتماعي حمايجو و  جست-١شامل 

ران يدر ا .  مجدد مثبت است   يابي ارز -٤ لها حل مدبرانه مس   -٣
 نفر دانش ٧٦٣ ي انسال و نمونه  ي نفر زوج م   ٧٥٠ ي   نمونه يرو

ب يضـر  . شـده اسـت  يابيـ رستان هنجاريآموزان دوم وسوم دب  
در . باشد يم  درصد ٧٩ تا   ٦١ از   يها اسي کرونباخ در مق   يآلفا

 . اسـت  بوده ١٠٠ن نمره   ي الزاروس باالتر  يا  مقابله يها راهبرد
ـ  اوقات، ب  يه هرگز، بندرت، گاه   ي گو ۵ ياس دارا يهر مق  شتر ي

ـ ترت شه است کـه بـه     ياوقات و هم    ۵ و ۴، ۳،  ۲،  ۱ ي  ب نمـره  ي
  .)۱۲( رنديگ يم
: Holms - Raheh راهـه  - هـولمز ي استرس زنـدگ ي اههيس
ـ  م يابي ارز يبرا) ۱۹۷۶( و راهه    اس توسط هولمز  ين مق يا زان ي

هـولمز و راهـه     .  مـاده اسـت    ۳۳ يدارا استرس ساخته شد، و   
ـ ين آزمون را به روش اعتبار پ ياعتبار ا  ـ  و پا۰/ ۷۲ن يش ب  يياي

) ۱۳۷۴ (يبراهن.  برآورد کردند۰/ ۸۲ ييآن را به روش بازآزما  
 ۰/ ۷۹ يي با روش بازآزمايراني ا ي  نمونه ن ابزار را در   ي ا ييايپا

 همزمان بـا شـاخص      يي آن به روش روا    ييروا. گزارش نمود 
  ).۱۳( گزارش شده است ۷۴/۰ يدگيتن

ـ ا ):GHQ-28 (ي سالمت عموم  ي  پرسشنامه ن پرسـشنامه   ي
، کـه   ي روان شناخت  ين سالمت عموم  يي تع ي  ژهي است و  يابزار

 و بـه منظـور سـرند    ۱۹۷۲لـر در سـال      يتوسط گلـدبرگ و ه    
ن شـده   ي تدو يدر مراکز درمان  ک  يکوتيرساي غ ياختالالت روان 

ـ ا. است ـ  ارزي الزم بـرا يين پرسـشنامه از توانـا     ي   شـدت يابي
ن، دکالمـر و  يبنجـام  . برخـوردار اسـت    ياختالالت روانشناخت 

 در وقت ييجو منظور صرفه اند که به  ه نموده ي توص ۱۹۸۳هاران  
ـ  ايا  مـاده ۲۸ مهم از فـرم کوتـاه       يها نه، در پژوهش  يو هز  ن ي

 سـالمت  يت عمومي وضعي و بررس يالگر غرب يپرسشنامه برا 
ه اصال، ي گو۴ ي هر ماده دارا   . استفاده شود  يماران روان يروان ب 

شتر از حـد  يـ ش از حد معمول و به مراتب بيدر حد معمول، ب   
ـ ا .رنـد يگ ي مـ ۴و ۳،  ۲،  ۱ ي  ب نمره يترت معمول است که به    ن ي

، يم جــسمانيــاس شــامل عاليــ خــرده مق۴ يپرســشنامه دارا
 ييايــپا . اسـت ي و افـسردگ ي اجتمــاعيرآمـد اضـطراب، ناکا 

 يمـه کـردن و آلفـا      ي، دون يي روش بازآزمـا   ۳پرسشنامه را بـا     
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ـ ترت  قرار داد که بـه     يکرونباخ مورد بررس     ييايـ ب پا يب ضـرا  ي
 ي   مطالعه يبرا. دي صدم حاصل گرد   ۹۰ صدم و    ۹۳ صدم،   ۷۰
ــ آن نيــيروا ــي روش روا۳ز ي ــستگي ــان، همب  خــرده ي همزم
ـ  کل و تحلي با نمره پرسشنامه   يها اسيمق ل عوامـل اسـتفاده   ي

ـ  از طري همزمان پرسشنامه سالمت روان عموم     ييروا. کرد ق ي
) MHQ(دل سکس  يمارستان م ي همزمان با پرسشنامه ب    ياجرا

  ).۱۴( حاصل آن بود     ۵۵/۰ يب همبستگ يد که ضر  يگردانجام  
 

  ها  افتهي
ــدول       ــ م۱ج ــراف معيانگي ــن و انح ــه ي ــتال ب ــدت اب   ار م

ـ  و تعـداد دفعـات ابـتال بـه سـردرد در              سردرد، سن    ک مـاه  ي
ــارا در  ــروه آزم ــ يگ ــشان م ــرل ن ــد يش و کنت ــدول .ده   ۲ ج

   در گروه   ي روزمره زندگ  يها ن نمرات استرس  يانگي م ي  سهيمقا
ــردردها   ــه س ــتال ب ــي ميمب ــشان   يگرن ــالم را ن ــروه س    و گ

  .دهد يم

  
  ش و کنترليک ماه در گروه آزماياد دفعات ابتال به سردرد در ار مدت ابتال به سردرد، سن و تعدين و انحراف معيانگيم: ۱جدول 

  اريانحراف مع  نيانگيم  گروه  ريمتغ

  ۹۸/۱  ۱۲/۴۸  شيآزما
  )به ماه(مدت ابتال به سردرد 

  ۱۷/۲  ۹۱/۵۳  کنترل
  ۲۳/۱  ۱۹/۳۲  شيآزما

  سن
  ۰۹/۲  ۱۲/۳۴  کنترل

  ۷۳/۱  ۱۱/۳  شيآزما
  ۱۵/۲  ۹۶/۳  کنترل  )ک ماهيدر (دفعات ابتال به سردرد 

  
  و گروه سالميگرني مي در گروه مبتال به سردردهاي روزمره زندگين نمرات استرس هايانگي مي سهيمقا: ۲جدول 

 يسطح معنادار T مقدار  اريانحراف مع  نيانگيم  تعداد  ها گروه

  ۱۴/۲۷  ۴۵/۳۲۷  ۳۰  يگرنيمردان مبتال به سردرد م
  ۹۶/۲۱  ۳۱/۲۲۱  ۳۰  مردان سالم

۸۳/۱۶  ۰۰۰۱/۰< 

  ۱۸/۲۴  ۱۸/۳۲۹  ۳۰  يگرنيزنان مبتال به سردرد م
  ۷۵/۱۹  ۵۳/۲۱۸  ۳۰  زنان سالم

۲۷/۱۷  ۰۰۰۱/۰< 

  
   ي  روزمــرهيهـا  ج حاصــل آشـکار ســاخت کـه اســترس  ينتـا 

ــي ميمــاران دچــار ســردردهاي بيزنــدگ ــ در مقايگرن ــا ي   سه ب
  ان مــردانيــ مــستقل مTآزمــون . شتر اســتيــافـراد بهنجــار ب 

ــردردها   ــتال بــه س ــردان ســالم از نظــر  يگرنــي ميمب    و م

ــم ــار   ي ــاوت آم ــده، تف ــه ش ــترس تجرب ــاداريزان اس    ي معن
)۰۰۰۱/۰P<  ،۸۳/۱۶T= (  ز گروه مبـتال  يزنان ن در نشان داد و

 با گروه بهنجار داشتند     ي تفاوت معنادار  يگرني م يبه سردردها 
)۰۰۰۱/۰P<،۲۷/۱۷T=.(  
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   و افراد سالميگرنيوه مبتال به سردرد مله مدار در گرا مسيا ن نمرات سبک مقابلهيانگيسه ميمقا: ۳جدول 

 Tمقدار  اريانحراف مع  نيانگيم  تعداد نمونه  ر وابستهيمتغ  گروه ها
سطح 
  يمعنادار

  ۸۷/۳  ۱۶/۱۸  ۳۰  له مدارامسسبک   يگرنيمردان مبتال به سردرد م
  ۹۲/۶  ۲۷/۴۸  ۳۰  له مداراسبک مس  مردان سالم

۵۲/۱۴  ۰۰۰۱/۰< 

  ۶۹/۲  ۲۵/۱۶  ۳۰  له مدارامسبک س  يگرنيزنان مبتال به سردرد م
  ۱۴/۳  ۱۸/۴۹  ۳۰  له مداراسبک مس  زنان سالم

۸۳/۱۶  ۰۰۰۱/۰< 

  
ـ  نشان داد که م    ۳ج مندرج در جدول     ينتا ان مـردان مبـتال بـه      ي

  له مــدارامـس  و مـردان سـالم از لحـاظ سـبک     يگرنيسـردردم 
). =۰۰۰۱/۰P< ،۵۲/۱۴T( وجـــود دارد يتفـــاوت معنـــادار

ـ ي به سـردرد م    ان زنان مبتال  ين م يهمچن  و زنـان سـالم از     يگرن

ــس  ــبک م ــاظ س ــادار الح ــاوت معن ــدار تف ــوديله م دارد   وج
)۰۰۰۱/۰P<  ،۸۳/۱۶ .(زنان و مـردان مبـتال بـه سـردرد     يعني 
له مـدار نمـرات     ا نسبت به افراد سـالم در سـبک مـس          يگرنيم

   .افت کردندي دريکمتر
  

   و افراد سالميگرني م در گروه مبتال به سردردجان مداري هيا ن نمرات سبک مقابلهيانگيسه ميمقا: ۴جدول 
  يسطح معنادار Tمقدار  اريانحراف مع  نيانگيم  تعداد نمونه  ر وابستهيمتغ  ها گروه

  ۹۷/۲  ۲۷/۷۵  ۳۰  جان مداريهسبک   يگرنيمردان مبتال به سردرد م
  ۶۵/۳  ۱۸/۲۲  ۳۰  جان مداريسبک ه  مردان سالم

۱۲/۱۸  ۰۰۰۱/۰< 

  ۸۷/۲  ۱۳/۸۷  ۳۰  جان مداريهسبک   يگرنيزنان مبتال به سردرد م
  ۶۱/۳  ۹۲/۲۰  ۳۰  جان مداريسبک ه  زنان سالم

۲۲/۲۱  ۰۰۰۱/۰< 

  
جان مدار و استرس در بروز يله مدار و ها مقابله مسيها  سبکيرهايک گام به گام متغيون لجستيگرسر مدل ي خالصه: ۵جدول 

  يگرني ميسردردها
  نييب تعيضر  يسطح معنادار Bار يانحراف مع βبيضر  نيش بير پيمتغ  گام

  ۵۹۱/۰ >۰۰۰۱/۰  ۰۳۶/۰  ۹۳۸/۱  جان مداريسبک ه  ۱
 >۰۰۰۱/۰  ۰۴۱/۰  ۶۸۲/۱  جان مداريسبک ه

۲  
 >۰۰۰۱/۰  ۰۳۶/۰  -۳۸۹/۰  له مداراسبک مس

۷۱/۰  

 >۰۰۰۱/۰  ۰۲۹/۰  ۷۳/۱  جان مداريسبک ه

 >۰۰۰۱/۰  ۰۴۸/۰  -۳۶/۰  له مداراسبک مس
۳  

  
 >۰۰۰۱/۰  ۰۶۲/۰  ۱۷/۰  استرس

۸۹/۰  
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ـ داد که م    نشان ۴ج مندرج در جدول     ينتا ان مـردان مبـتال بـه       ي
جـان مـدار   ي و مردان سـالم از لحـاظ سـبک ه        يگرنيم سردرد

). =۰۰۰۱/۰P< ،۱۲/۱۸T( وجـــود دارد يتفـــاوت معنـــادار
ـ يان زنان مبتال به سـردرد م      ين م يهمچن  و زنـان سـالم از     يگرن

ــادار يلحــاظ ســبک ه ــدار تفــاوت معن  وجــود دارد يجــان م
)۰۰۰۱/۰P<  ،۲۲/۲۱T= .(مردان و زنان مبتال به سردرد      يعني 
 يشتريـ جـان مـدار ب    ي نسبت به افراد سالم از سـبک ه        يگرنيم

د يکن ي مشاهده م۴و ۳همانگونه که در جدول     .کنند ياستفاده م 
له ا مسيا  مقابلهيها ن نمرات زنان و مردان در سبک   يانگين م يب

 انگريـ ج بين نتـا يچنهم .جان مدار تفاوت وجود دارديمدار و ه  
 زنان و مـردان مبـتال بـه         يا  مقابله يها ن سبک ين است که ب   يا
 . وجـود دارد ي تفـاوت فاحـش  يگرن با زنان و مـردان عـاد      يم

ــه در جــدول  ــانطور ک ــ ۵هم ــشاهده م ــترس و  يم شــود، اس
عنـوان   جـان مـدار بـه     يله مـدار و ه    ا مـس  يا  مقابلـه  ي هـا  سبک

ر مـالک در    يوان متغ عن  به يگرنين و سردرد م   يش ب ي پ يرهايمتغ
ج نـشان   ينتا. ک گام به گام وارد شدند     يون لجست يمعادله رگرس 

 بـا بـروز سـردرد     يا  مقابلـه  يهـا  ن استرس و سـبک    يداد که ب  
 ۸۳/۰ کـه   يبـه طـور   .  وجـود دارد   ي ارتبـاط معنـادار    يگرنيم

 يا  مقابلـه  يها  توسط سبک  يگرنيانس مربوط به سردرد م    يوار
ن يي تب ي روزمره زندگ  يها رسله مدار و است   اجان مدار و مس   يه
ـ يب شين سهم پ  يشتري که ب  يشود؛ به طور   يم جـان  ي سـبک ه   ين

و ) ۱۸/۰ (ي روزمـره زنـدگ    يهـا  ، سپس استرس  )۵۹/۰(مدار  
  .بوده است) ۱۲/۰(له مدار اپس از آن سبک مس

  
  بحث 

  جـان ي ه ي ان داد کـه سـبک مقابلـه       ن پژوهش نش  يج ا ينتا     
 روان در افراد دچار سـردرد  ن ارتباط را با سالمت      يشترير ب مدا

ـ    ي سهم کمتـر   دار لهاسبک مس   دارد و  يگرنيم ـ يب شي را در پ  ين
 ي متـون پژوهـش    ي بررسـ  .کنـد  يفا م ين افراد ا  يسالمت روان ا  

 که استرس به بـروز     دهد ينشان م  يدگياسترس و تن   مربوط به 
ـ    ي مرتبط مـ   ي و روان  ي جسمان يها يناخوش ن يـ کن ا يباشـد، ل

 يتي و شخص  ي روانشناخت يها يژگي و ير برخ يثاارتباط تحت ت  
مقابله .  مقابله نام برديها وهين موارد از شيقرار دارد، از جمله ا

 او ي عـاطف يزان ناراحتير داده و م   ييط تغ ي فرد را با مح    ي رابطه
، ي شـکر  ي ن پـژوهش بـا مطالعـه      يـ ج ا ينتا. دهد يرا کاهش م  

 يهـا   نقش تفـاوت   ي، دانشورپور و طرخان که به بررس      يمراد
ـ     يهـا   در سبک  يتيجنس  ي مقابلـه بـا اسـترس و سـالمت روان

 يها  مقابله، سبکيها ن سبکيج نشان داد که از ب  يپرداختند نتا 
ـ  رر جنس د يجان مدار به همراه متغ    يهله مدار و    امس ـ يب شيپ  ين

و، ي، لي ني  مطالعه درني همچن).۱۴(  نقش دارند يسالمت روان 
ـ   يان که به بررس   يهوا، لو، وانگ و       مقابلـه، عـزت     ني ارتباط ب
 ينيان چي و سالمت روان در دانشجو    ي فرد ينفس و فاکتورها  

 ين بود که سالمت روان افراد به برخ       يا انگريج ب ي نتا .پرداختند
 ين بـرا يبنـابرا .  مقابله و اسـترس مربـوط اسـت      يها از سبک 

 و  يعـل اجتنـاب   د مقابلـه منف   ي افراد با  يکاهش مشکالت سالمت  
طـور    بهي اجتنابيا ک مقابلهن سبي، همچناسترس را کاهش داد  

 همسو است   ، سالمت روان بوده است    ي  ن کننده يي تع ي معنادار
، يجـان ي هـوش ه   يبررسـ  ل کـه بـه    يک ت و ي رجارا، اسم  .)۱۵(

ج ي نتا ،ان پرداختند ي با استرس در دانشجو    يا  مقابله يها واکنش
 يها  با پاسخ  يطور معنادار  ن استرس به  يينشان داد که سطح پا    

ـ بـه ب  . ال مربوط است   فع يا مقابله گـر کـاهش اسـترس      يان د ي
 مثبت استفاده کنند    يا  مقابله يها از سبک  شود افراد  يموجب م 

ـ ا). ۱۰ (ش رو هماهنـگ اسـت     ي پـ  ي که با مطالعه   ن مطالعـه   ي
 ي کـه بـه بررسـ      يـي  و دارا  ي حسن شـاه   ي ن با مطالعه  يهمچن

ان ي مقابلـه بـا اسـترس بـر سـالمت روان دانـشجو       يراهبردها
 ي ن بود که رابطـه يانگر ايج بينتا که )۱۶ (وستپرداختند همس 

له مـدار  امس ي  مقابله ي با راهبردها  يانشناخت رو يان سرسخت يم
ـ  و پا  يجان مدار منف  ي ه ي  مثبت و با راهبرد مقابله     يو اجتناب  ا ي

لفه تعهد، کنترل و چـالش اسـت،        و سه م  ي دارا يسرسختبود؛  
 هستند، يي مقاومت باالي دارند دارايي باالي که سرسختيکسان

ن مطالعه يا .توانند استرس را تحمل کنند يل بهتر مين دليبه هم
ـ   باالي سرسختين نشان داد که افراد دارا يهمچن ش از افـراد  يب



  و همكاراندكتر نجمه حميد 
 

  ٩٢، فروردين و ارديبهشت ٨٤ي  ، شماره٢١ي  ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زنجان، دوره مجله

79 

ن از سـالمت روان برخـوردار بودنــد و   يي پـا ي سرسـخت يدارا
، نشانگان اضطراب، اختالل خواب و ي جسمانيها زان نشانه يم

بـا توجـه بـه      . سرسخت بود  ري غ ها کمتر از افراد     آن يافسردگ
شتر از سـبک    ي که ب  يان کرد که افراد   يتوان ب  ي حاضر م  يبررس
جان محور در مواقع برخـورد بـا اسـترس اسـتفاده        ي ه ي مقابله

 ماننـد سـردرد     ي جـسمان  يهـا  شتر در معرض نشانه   يکنند ب  يم
له مدار ا مسي شتر از سبک مقابلهي که بيو افراد  هستنديگرنيم

تـر بـوده و      ند در مواقع برخورد با استرس مقاوم      کن ياستفاده م 
ـ  ي همچن .شوند ي م ي جسمان يها کمتر دچار نشانه   ن سـبک   ين ب

زنـان و مـردان       و يگرنيسردرد م   مردان و زنان دچار    يا مقابله
 يلو، بخـش يافته با مطالعه عل   ين  يا که  تفاوت وجود دارد   يعاد

ـ  و طوفـان تبر    يلي، اسـماع  يپور رودسر   ي کـه بـه بررسـ      يزي
افـراد دچـار     در يا  مقابلـه  يهـا   و سبک  يتي شخص يها يژگيو
ـ ) ۱۷( پرداختند همـسو اسـت   يون اساس يپرتانسيه  نيو همچن
 و  ي پور رودسر  يلو، بخش ي، عل يلي اسماع ي افته با مطالعه  ين  يا

مـاران مبـتال بـه      ي مقابلـه در ب    يهـا   سبک يبررس  که به  يفيشر
ن ي ايها افتهين  ي همچن ).۱۸(است   فشارخون پرداختند، همسو  

 ي کـه بـه بررسـ      ي و محمـدخان   يچ  قهوه يها افتهيپژوهش با   
ــه ــاي رابط ــناختي باوره ــاي فراش ــودتنظي، راهبرده  و يمي خ

ج يان پرداختند، نتـا   يگار دانشجو ي در مصرف س   يجانات منف يه
جان محـور و اضـطراب   ين سبک مقابله ه   ين بود که ب   يانگر ا يب

  ).۱۹( وجود دارد، همسوست ي مثبتي رابطه

  يري گجهينت
 ي   روزمـره  يها استرسکه   داج پژوهش حاضر نشان د    ينتا     
ماران دچـار  يجان مدار با سالمت روان در ب     ي و سبک ه   يزندگ

ـ ي م يسردردها در حـال حاضـر      . دارنـد  ي منفـ  ي  رابطـه  يگرن
  ي جاد و تجربـه ي در ا ياديار ز ي نقش بس  ي اجتماع يها تيموقع

نـسان روزانـه بـا      ا.  دارند ي منف يها جاني ه يها ژهيجان به و  يه
 کـه  هـا  تين موقعياد مرتبط با ايار زي بسيشارهاها و ف   استرس

 ي کـه بـرا   روبـرو اسـت  ،کنـد  يد مـ  يـ سالمت روان او را تهد    
ـ  ين فـشارها  يکنارآمدن با ا    اوقـات مجبـور بـه       ي گـاه  ي روان
ـ  ا اسـت، اگرچـه  ي ناکارآمـد و منفـ   ياهبردهـا استفاده از ر   ن ي
ـ    يمطور موقت فشار را کاهش       راهبردها به   در دراز   يدهنـد ول

جـاد  ي ا خـود  ي  که به نوبـه    گذارند، ي م ي برجا ييمدت اثر سو  
 مـن جملـه سـردرد       ي مشکالت سالمت  ي  دکنندهيکننده و تشد  

جـاد  يد اذعان داشت کـه ا ين راستا بايلذا در هم.  است يگرنيم
 ،يا  مقابلـه ي به آموزش راهبردها يابي دست ي مناسب برا  يبستر
  .است و الزم مؤثر

  
  تشکر و تقدير 

 مغـز و اعـصاب، روانپزشــکان و   ين جراحـ ياز متخصـص      
ــان ــشاوره و روان درم ــوازيمراکــز م ــه صــم  شــهر اه   مانهيک

 ي نمودنـد، تـشکر و قـدردان       يارين پژوهش   يما را در انجام ا    
  .ميينما يم
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Background and Objective: The aim of this research was to study the correlation between daily stresses and 

coping styles with mental health in migraine headache patients. 

Materials and Methods: The research method was comparative-casual method.  The sample consisted of 60 

patients with migraine headaches (30 males and 30 females) as the test group, whom were matched for 

various criteria including age, educational status, and suffering from headache for at least a two year period.  

The control group consisted of 60 healthy school teachers (30 males and 30 female).  The instruments 

included Lazarous–Folkman Coping Style, Holms-Rahe life stress, and General Health questionnaires.  The 

data were analyzed with the logistic regression method.  

Results: The results revealed that there was a significant difference between the test and control groups in 

daily stresses and coping styles (p<0.001).  Furthermore, the rate of stresses in patients with migraine 

headache was significantly higher than the normal subjects.  In addition, the rate of emotional styles in 

patients with migraine headache was higher than normal controls. 

Conclusion: There was a negative correlation between daily stresses, emotional styles, and mental health in 

patients with migraine headache. 

 

Keywords: Daily stresses, Coping styles, Mental health, Migraine headache 

  

 


