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مانا حدادی بارفروش و همکاران

(مقالۀ پژوهشی)

تأثیر برنامۀ مدیریت خواب بر شاخصهای سردرد بیماران مبتال به میگرن مراجعه-
کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهرستان قائمشهر
مانا حدادی بارفروش ،1منیره انوشه ،*2ربابه معماریان
-2کارشناس ارشد آموزش پرستاری.
-1دانشیار گروه پرستاری.
 -9استادیار گروه پرستاری.
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چکیده

زمینه وهدف :میگرن اصلیترین علت سردرد ناتوانکننده است.اختالالت خواب از عوامل
مهم محرک میگرن میباشند .این پژوهش با هدف تعیین تأثیر برناملۀ ملدیریت خلواب بلر
شاخصهای سردرد مبتالیان به میگرن انجام شد.
روش بررسی :در این مطالعۀ نیمهتجربی 06 ،بیمار مبتال به میگرن مراجعهکننده به درمانگاه
تخصصی مرکز آموزشی درمانی رازی قائمشهر در سال  2931در دو گروه  96نفری آزمون
و کنترل (با تخصیص تصادفی) مورد بررسی قرار گرفتند .ابزار پژوهش شام پرسلشناملۀ
اطالعات دموگرافیک ،پرسلشناملۀ شلاخصهلای سلردرد و پرسلشناملۀ کیفیلت خلواب
پیتزبورگ بود.برای گروه آزمون برنامۀ مدیریت خواب بهصلورت  4جلسلۀ آموزشلی یلک
ساعته اجرا شد.شاخصهای سردرد و کیفیت خواب قب و یک ماه پس از اجلرای برنامله
سنجیده و در دو گروه مقایسه گردید.تجزیله و تحلیل دادههلا بلهوسلیلۀ نلرمافلزار spss
نسخۀ 20انجام شد.
یافتهها :تعداد دفعات سردرد در گروه آزمون در مرحلۀبعد از مداخله نسبت به قب کلاهش
معناداری پیدا کرد و کیفیت خواب آنان نیز بهبود معناداری داشت( . (p>6/60اما در ملدت
و شدت سردرد تفات معناداری مشاهده نشد(.(p>6/60آزمون تی مستق تفاوت معناداری
در تعداد دفعات سردرد و نمرۀکیفیت خواب در گروه آزمون در مقایسه با گلروه کنتلرل در
مرحلۀبعد از مداخله نشان داد .اما در شدت و طول مدت سردرد تفلاوت معنلاداری نشلان
نداد.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای پژوهش حاضر پیشنهاد میشود که برنامۀملدیریت خلواب
به عنوان روشی مؤثر در کاهش تعداد حمالت میگرن به کار گرفته شود.
کلید واژگان :سردرد میگرنی ،شاخصهای سردرد ،مدیریت خواب.

دریافت مقاله1314/1/11 :

دریافت مقالۀ اصالحشده1315/1/22 :

اعالم قبولی1315/1/33 :
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مقدمه
سللردرد شللای تللرین سللندرم درد است.سللردردهای

درک و توانایی بیماران جهت اصلال علادات و شلیوههلای

میگرنی و تنشی شای ترین انواع سردرد میباشند(.)2میگلرن

نادرست زندگی طراحلی کننلد تلا بیملاران توانلایی کنتلرل

سردردی است عودکننده ،یکطرفله و معملوال ضلربان دار،

بیماری خود را به دست آورده و به سطح سازگاری مطلوبی

همراه با تهوع و اسلتفرا ،،حساسلیت بله نلور و صلدا و در

با وجود بیماری مزمن دست یابند(.)24کنترل عوام محرک

فاصلۀ حمالت بدون درد که حمالت آن میتواند از  4تا 21

میگللرن مللیتوانللد دفعللات و شللدت حمللالت را کللاهش

ساعت ادامه داشته باشد و معموال با عوام محرک مشخصی

دهد(.)20بر اساس تحقیقات در کشور ملا بیشلترین عوامل

ایجاد میشود(.)1میگرن شام دو نوع کالسلیک (هملراه بلا

محرک میگرن به ترتیل  :کلم خلوابی ،سروصلدا ،تغییلرات

عالی لم عصللبی یللا اورا) و نللوع شللای (بللدون اورا) مللی-

جللوی ،بوهللای محللرک ومکللانهللای شلللو ،بیللان شللده

باشد(.)9پاتوژنزاصلی میگرن هنوز به درستی شلناخته نشلده

است(.)22،20هرگونه تغییر در الگو ،میزان و کیفیت خواب

است.گفته میشود که طی حمالت میگرن سروتونین پالسما

میتوانلد برانگیزاننلدۀحمالت میگلرن باشلد(.)28همچنلین

افزایش مییابد و باعث انقباض شریانهای بلزرگ و اتسلاع

خللواب از عوام ل تسللکیندهنللدۀ سللردرد محسللوب مللی-

شریانچهها و مویرگها میشلود(.)4زمینلۀارثی و خلانوادگی

شود(.)23اختالالت خلواب در مبتالیلان بله میگلرن شلیوع

مثبت ،خطر ابتال به میگلرن را تلا  06درصلد افلزایش ملی-

بسیار باالتری نسبت به جمعیلت عملومی دارد( )16و ملی-

دهد(.)0حدود  20-22درصد از مردان و  16درصد از زنلان

تواند سب

کاهش عملکرد سیستم ایمنی ،بروز بیماریهلای

از این بیماری رنل ملیبرنلد( )0و ابلتال بله آن محلدودیت

قلبی و نارضایتی از کیفیت زندگی شود(.)19-12

اجتماعی ،اقتصادی و نژادی ندارد(.)8،2به دلی ماهیت غیلر

نتای مطالعۀمورد-شاهدی آیلتاللهلی و خسلروی در

قاب پیشبینی حمالت ،مبتالیان همواره با ترس و اضطراب

سال  2989بر روی  1110دانشآموز  0تا  29سال در شیراز

ناشی از احتمال وقوع ناگهانی سردرد روبهرو هستند(.)3این

نشان داد که اختالل الگلوی خلواب ملیتوانلد از مهمتلرین

بیماری کیفیت زندگی را به شلدت تحلت تلأثیر قلرار داده،

عوام محرک میگرن بوده و شلانس بلروز حملالت را 0/0

فعالیتهای اجتماعی و روابط بین فردی را محدود و فرد را

برابر افزایش دهد.همچنین نتای نشان داد که الگوی خلواب

وادار به استراحت در بستر میکند.همچنین میتواند موجل

طبیعی میتواند موج

از دست رفتن سلاعات کلاری مفیلد و تحمیل هزینلههلای

از حمالت نیلز ملؤثر واقل شلود(.)23در پلژوهش ملورد-

اضافی به جامعه شود(.)21-26باتوجه بله اثلرات نلامطلوب

شاهدی دیگری کله توسلط مسلعود و همکلارانش در سلال

میگرن بر کیفیت زندگی وسالمت فرد و جامعه ،ارتقاء سطح

 2982روی  466نفر( 166نفر در گروه آزمون و  166نفر در

آگاهی مبتالیان درمورد ماهیت بیماری وعوارض آن ،روش-

گللروه کنتللرل)در کاشللان انجللام گرفللت ،بللروز سللردردهای

سبک زندگی اهمیت

میگرنی و تنشی پس از اخلتالل خلواب و بهبلودی سلردرد

زیادی دارد(.)29با توجله بله ملزمن بلودن میگلرن و اینکله

پس از خوابیدن بررسی شد.در این مطالعله سلابقۀاختالالت

بیماریهای مزمن معلول رفتار دراز ملدت و سلبک زنلدگی

خواب در  82درصد بیماران میگرنی وجود داشلت 49.نفلر

افراد هستند ،درمان قطعی نداشته و فقط قابل کنتلرل ملی-

( 82/8درصللد) پللس از اخللتالل الگللوی خللواب د للار

باشند ،پرستاران باید بلا بررسلی کامل مبتالیلان و شلناخت

حملۀمیگرن شدند که  90نفر (82/4درصد) پس از خوابیدن

با سلطح

بهبودی یافتند(.)14در اکثر مطالعات ،ارتباط الگلوی خلواب

های مراقبت ازخود و تغییرات مناس

شیوههای زندگی آنان ،برنامههای آموزشی متناس
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نامنظم با تحریک حمالت میگرن به اثبات رسیده ،اما راهکار

در پللژوهش داشللته و دارایلویژگیهللای مللورد نظللر محقللق

منظم و سیستماتیک جهت اصال الگوی خواب به مبتالیان

بودند.معیارهای ورود به مطالعله شلام افلراد بلا تشلخیص

ارائه نشده و این سؤال وجود دارد که با توجه به تأثیر اثبات

قطعی میگرن بر اساس نظر پزشلک متخصلص و معیارهلای

شدۀاختالالت خواب بر بروز حمالت میگلرن ،آیلا اصلال

انجمن بینالمللی سردرد ،از هر دو جنس(زن و ملرد) ،بلین

الگوی خواب میتواند در پیشگیری از وقوع مکرر حمالت

سنین  ،28-00دارای حداق سواد خواندن و نوشلتن ،دارای

و کاهش سایر شاخصهای سردرد مؤثر باشد یا خیر؟

 4حمله میگرنیا بیشتر در طول یک ماه و شدت سردرد  0یلا

معموال اگر حمالت میگرن  1یلا بلیش از  1حملله در

باالتر بر اساس مقیاس عددی سلنجش درد ،نبلودن از کلادر

ماه باشد ،از دارو درمانی پیشگیرانه استفاده میشود که البته

بهداشت و درمان و نداشتن شیفتهلای کلاری در گلردش،

بلروز علوارض

عدم سابقۀابتال به اختالالت سلایکوتیک و علدم شلرکت در

جسمی نیز شود.به همین دلی بلهکلارگیری روشهلای غیلر

برنامههای مشابه و معیارهای خروج شام عدم تمایلنمونهها

دارویی در این بیماران ضروری به نظر میرسد کله نیلاز بله

به ادامۀهمکاری در هر مرحله از پژوهش و ابتال به بیماری-

آموزش دارد(.)12-10آموزش به بیمار از ابعاد مهم مراقبت-

هایی بود کله اداملۀهمکاری فلرد را غیلرممکن سلازد.حجم

هللای پرسللتاری و از نقللشهللای کلیللدی پرسللتاران مللی-

نمونه بلر اسلاس مطالعۀمشلابه هملدانیزاده در سلال 2983

باشد(.)18با توجه به ارتباط نزدیک بین خلواب و حملالت

( )13و بر اساس فرمول پوکاک حدود  06نفر محاسلبه شلد

میگرن و باال بودن شیوع اختالالت خواب در این مبتالیلان،

که به طور تصادفی در دو گروه  96نفلری آزملون و کنتلرل

نیاز به گسترش روشهای غیردارویلی و اهمیلت مشلارکت

قرار گرفتند.به طوری که مراجعان روزهلای شلنبه در گلروه

بیمار ،پژوهشگر در صدد برآملد بلا طراحلی برنامۀملدیریت

آزمون و مراجعان روزهای هارشنبه در گلروه کنتلرل قلرار

خواب و آموزش اجرای آن به مبتالیان ،ضمن افزایش دانش

داده شدند(.متخصص لان مغللز و اعصللاب روزهللای شللنبه و

همیشه موفق نیست و ممکن است موجل

و آگللاهی آنللان در ارتبللاط بللا بهبللود سللبک زنللدگی در

هارشنبه هر هفته بیماران را ویزیت میکردند).

زمین لۀخواب جهللت کنتللرل حمللالت میگللرن ،بلله کللاهش

پس از دریافت رضلایت کتبلی آگاهانله از نمونلههلا،

شاخصهای سلردرد(تعداد دفعلات ،طلول ملدت و شلدت

پرسللشنامللههللای اطالعللات دموگرافیللک ،شللاخصهللای

سردرد)در آنان دسلت یابد.لل ا پلژوهش حاضلر بلا هلدف

سردرد(ضمیمه الف) و کیفیت خواب پیتزبورگ توسلط هلر

بررسی تأثیر اجرای برنامۀمدیریت خواب بلر شلاخصهلای

دو گروه تکمی شلد.به گلروه کنتلرل آملوزش خاصلی داده

سردرد بیماران مبتال به میگرن انجام شد.

نشده و مراقبتهای الزم را از پزشک معلال خلود دریافلت
میکردند.برنامۀمدیریت خواب برای گلروه آزملون شلام 4
مرحله طراحی گردید.درمرحلۀاول جهت بررسی و شلناخت

روش بررسی
این مطالعه از نوع نیمهتجربی می باشد که بر روی 06

کام نمونههای گروه آزمون ،فلرم تاریخچۀپرسلتاری وفلرم

نفر از بیملاران مبلتال بله میگرنمراجعلهکننلده بله درمانگلاه

مفهوم خواب نیلز توسلط آنلان تکمیل شلد.در مرحللۀدوم

تخصصی بیمارسلتان رازی قلائمشلهردر سلال  2931انجلام

براساس تجزیه و تحلی فرمها و پرسشناملههلا ،بررسلی و

شد.جامعۀپژوهش شام کلیۀبیماران مبتال به میگرن مراجعه-

شناسایی مشک انجام گرفت و عوام مؤثر بر ایجاد اختالل

کننده به این درمانگاه و نمونۀپژوهش شام بیماران مبتال بله

خللواب درافللراد شناسللایی شللد کلله اکثللر نمونللههللا دارای

میگرنمراجعهکننده به این مرکز میباشد که تمای به شلرکت

مشکالتی از قبی فعالیت روزمرۀزیلاد ،علدم رعایلت رژیلم
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برای داشتن خواب باکیفیت مث مصرف مواد

سؤال یا مشلک در اجلرای برنامله را بلا پژوهشلگر مطلر

کللافنیندار درسللاعات نزدیللک بلله خللواب ش ل  ،مصللرف

نمایند.پس از پایان یک ملاه ،لکلیسلتهلا جمل آوری و

وعدۀغ ایی شام با فاصلۀکوتاهی از شلروع خلواب ،علادات

مجدداپرسشناملۀ شلاخصهلای سلردرد و کیفیلت خلواب

نادرست در زمینۀخواب ،تلأخیر در شلروع خلواب و بیلدار

پیتزبورگ توسط افراد هر دو گروه آزملون وکنتلرل تکمیل

بللر اثللر اسللترس و اضللطراب

گردید.ابزار گردآوری دادهها شلام پرسلشناملۀ اطالعلات

شللدن مکللرر در طللول ش ل

بودند.درمرحلۀسوم تدوین برنامۀمراقبتی بر اساس مشکالت

دموگرافیک ،پرسشنامۀ شاخصهای سردرد و پرسلشناملۀ

شناسللایی شللده و آمللوزش آن بلله نمونللههللا انجللام شللد و

کیفیت خواب پیتزبورگ بود که برای تعیلین روایلی آنهلا از

برنامۀمللدیریت خللواب در زمین لۀرعایت نکللات مربللوط بلله

مطالعات مشابه اسلتفاده شلد کله پرسلشنامۀشلاخصهلای

بهداشت خواب ،نکات تغ یهای(جهت پیشگیلری از وقلوع

سردرد در مطالعۀ همدانیزاده و همکارانش در سال  2983با

حمالت سردرد در طی خواب)و انجلام تکنیلک آرامسلازی

عنللوان بررسللی تللأثیر اجللرای برنامللۀخودمراقبتی اورم بللر

پیشروندۀعضالنی(جهت کمک به کنتلرل اسلترس و بهبلود

شاخصهای سردرد بیماران مبتال بله میگلرن بله کاررفتله و

کیفیت خواب)تدوین گردید.هلدف ،ایجلاد تغییلر در سلبک

روایی محتوای آن ملورد تأییلد ملیباشلد(.)13پرسلشناملۀ

زندگی مبتالیان در زمینۀخواب بلر اسلاس آملوزش اجلرای

کیفیللت خللواب پیتزبللورگ نیللز در مطالعللۀ بسللاکنللژاد و

برنامۀمدیریت خواب توسط خود آنان بلود .بله طلوری کله

همکارانش در سال  2936به کلار گرفتله شلده و روایلی آن

داشلته باشلند و

مورد تأیید قرار گرفت(.)96برای بررسی پایایی پرسلشنامله

کیفیلللت خلللواب آنلللان نیلللز بللله سلللطح قابل ل قبلللولی

شاخصهای سردرد و پرسشنامۀ کیفیت خلواب پیتزبلورگ

برسد.مرحلۀ هارم شام اجرای برنامه بود.این مرحله شام

از آزمون مجدد استفاده شد که توسط  26نفر از نمونهها بله

متوسط  8ساعت خواب مفید در طی شل

4جلسۀآموزشی(هر هفته یک جلسه بله ملدت حلدود یلک

فاصلۀ 9روز تکمی و ضری

همبسلتگی پیرسلون محاسلبه

سللاعت)و یللک جلس لۀپایانی جهللت دریافللت بللازخورد از

گردید که به ترتی

شللرکتکننللدگان بللود.پس از تجزیلله و تحلیلل فللرمهللای

دادهها از نرمافزار  SPSSنسخۀ 20اسلتفاده شلد.مالحظات

تاریخچۀپرستاری ،بررسی مفهوم خلواب و کیفیلت خلواب

اخالقی پژوهش شام اطمینان دادن بله نمونلههلا در ملورد

پیتزبللورگ ،افللراد بللر اسللاس مشللکالت نسللبتا مشللابه در

محفوظ ماندن نام و اسلرار آنلان ،ارایۀتوضلیح در رابطله بلا

زمینۀخواب ،به  9گروه  26نفره تقسلیم شلدند.به هریلک از

اهداف انجام پژوهش و کس

رضایت کتبی آگاهانه از آنهلا

گروهها آموزشهلای الزم بلا تأکیلد بلر عوامل زمینلهسلاز

بللود.همچنین جهللت رعایللت اصللول اخللال ،در پللژوهش،

اختالالت خواب در آنلان ارائله شلد.همچنین لک لیسلتی

جزوۀآموزشی در پایان پژوهش در اختیار نمونههلای گلروه

برای پیگیری اجرای برنامه ارائه و نحوۀتکمیل آن توضلیح

کنترل نیز قرار گرفت.

داده شللد.کلیۀمطال

آمللوزش داده شللده در قاللل

 6/3و  6/8بلود.برای تجزیله و تحلیل

یللک

جزوۀآموزشی در پایان جلسۀپنجم در اختیار نمونلههلا قلرار

یافته ها

گرفت.از افراد خواسته شد تا موارد آموزش داده شلده را بله

مشخصات دموگرافیک نمونهها در جدول  2ارائه شده

مدت یک ماه انجام دهند و موارد انجام شده یا نشلده را در

است.نتای نشان میدهد که اکثریلت نمونلههلا در دو گلروه

کلیست ثبت نمایند.در طی این مدت پیگیری به صورت

آزمون وکنترل زن(آزمون،86کنترل 89/9درصد) ،بلین سلنین

تلفنی نیز انجام شد و بله افلراد فرصلت داده شلد ،هرگونله

 10-96سللللللال(آزمون،09/9کنتللللللرل00/2درصللللللد)،
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متأهللل (آزمون،00/2کنتلللرل09/9درصلللد) ،دارای سلللطح

شده در زمینۀ طول مدت سردرد را میتوان به مصادف شدن

تحصیالت باالتر از دیپلم(آزملون،00/2کنتلرل09/9درصلد)،

برنامۀ آموزشی بافص تابستان وگرمای هوانسبت داد.در این

کارمند(،00/2کنترل09/9درصلد) ،دارای وضلعیت اقتصلادی

راستا ،مطالعهای که درسلال  1662توسلط ترنلر )(Turner

متوسللط(آزمون،29/9کنتللرل20/0درصللد)بوده و در مکللان

وهمکللارانش بلله انجللام رسللید ،نشللان دادکلله تغییللرات آب

خللللللوت و آرام زنلللللدگی ملللللیکردنلللللد (آزملللللون

وهواعام مؤثری دربروزحملۀ سردرددرمبتالیان بله میگلرن

،20/0کنترل29/9درصد).آزمون کای دو تفاوت معناداری بین

بوده است(.)92شدت سردردنیزمی توانلدتحت تلأثیرویژگی

دو گللروه از نظللر ویژگللیهللای جمعیللت شللناختی نشللان

های فردی مبتالیان قرارگیرد.فرنام بیان کردههمراهی میگرن

نداد( .)p>6/60میانگین نمرۀکیفیت خواب و شلاخصهلای

وافسردگی ملی تواندقلدرت تحمل دردرابله ویلژه درزنلان

سردرد در دو گروه در دو مرحله قب و بعد از اجرای برنامه

کللاهش دهللد.درمطالعلله ای کلله درسللال  2982توسللط وی

نیللز در جللدول  1ارائلله گردیللده اسللت.نتای نشللان مللی

وهمکارانش روی  206بیمارمبتالبه میگرن انجام شلد،فقط 8

دهللددرمیانگین نمللرۀ کلللی کیفیللت خللواب وتعللداددفعات

درصدمبتالیان فاقدافسردگی بودندوبین شدت سردردوشدت

سردردگروه آزمون درمرحلۀ بعدازمداخله نسبت بله مرحللۀ

افسردگی رابطۀ معناداری مشاهده شد(.)91عالوه بلر ملوارد

قب ازمداخلله تفلاوت معنلی داری ایجادشلده اسلت،امااین

فو ،ال کر ،مطالعات نشان داده است عام دیگری که عالوه

تفاوت درگروه کنترل معنلی دارنبلوده اسلت.همچنلین ایلن

برافلللزایش دفعلللات حملللالت میگرن،ملللی توانلللدموج

شللاخص هللادرگروه آزمللون درمقایسلله بللاگروه کنتللرل

تشدیدآنهانیزشود،اضافه وزن و اقی می باشدکه عام مهمی

بعللدازاجرای برنامللۀ مللدیریت خللواب تفللاوت معنللی داری

درتبللدی حمللالت سللردردبه سللردردمکررروزانه ومیگللرن

داشتهاندکه نشانۀ بهبودکیفیت خواب وکلاهش تعلداددفعات

طوالنی مدت است.مطالعلۀ وروتلی و همکلارانش در سلال

سردرد به دنبال اجرای برنامه ملیباشلد.امادرسلایر شلاخص

1629نشللان داد کلله کللاهش وزن درافللراددارای اضللافه وزن

هللای سللردرد(طللول مللدت وشللدت سللردرد)درمرحلللۀ

باعللث کللاهش وحتللی گللاهی بهبللودحمالت میگللرن مللی-

بعدازمداخله نسبت به مرحله قب ازآن تفلاوت معنلی داری

شود(.)99در برنامهریزی آموزشی با هدف تأثیر بر شاخص-

ایجادنشده است.درمطالعۀ همدانیزاده وهمکلارانش درسلال

های سردرد،درنظرگرفتن وزن افرادوتوجه به این نکتله ملی

 2983اجللرای برناملله خللودمراقبتی اورم درمبتالیللان بلله

تواندمفیدباشد.بررسی آماری نتلای پلژوهش نشلان داد کله

میگرن،کلله یکللی ازقسللمتهللای آن آمللوزش درزمینللۀ

نمرۀ کیفیت خواب مبتالیان ازحدود  84قبل ازمداخلله بله

کللاهش

حللدود  00بعدازمداخللله رسللیده اسللت.دربللارم بندیپرسللش

شللاخص هللای سللردردازجمله تعللداددفعات سللردرددراین

نامللۀکیفیت خللواب پیتزبللورگ،نمرۀ پللایینتللراز  0نشللان-

بیماران شد(.)13بررسی ک لیست های تکمی شده نشلان

دهنللدۀکیفیت خللواب مطلللوب مللی باشللد.درایللن پللژوهش

دادکلله نمونلله هادراکثرمواق (بهداشللت خللواب22/0درصللد،

باوجوداینکه اجرای برنامۀ ملدیریت خلواب باعلث کلاهش

آرامسازی81/1درصد ،تغ یه09/9درصد)موارد آملوزش داده

نمرۀ کیفیت خواب درگلروه آزملون شلده،اماکیفیت خلواب

شللده را رعایلللت کردند(ضللمیمه ب).باتوجللله بلله ایلللن

آنان همچنان باسطح مطلوب فاصلۀ زیادی دارد.ایلن مسلأله

موضوع،این سؤال وجوددارد که رااجرای برناملۀ ملدیریت

نشان می دهدکه جهت اصال وضلعیت خلواب مبتالیلان و

خواب نتوانسلته برتملامی شلاخصهلای سلردردمؤثر واقل

ایجاد تغییلرات پایلدار ،نیلاز بله آملوزش هلای بیشلتر،زمان

شود؟یکی ازدالی عدم معناداری نتلای آزملونهلای انجلام

طوالنیتر و توجه همه جانبه بله سلبک زنلدگی بلوده و در

بهبودوضللعیت خللواب واسللتراحت بللود ،موجلل
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برناملله ریللزی آموزشللی،بایدتاحدممکن تمللامی عواملل

پیشبینی کنندۀشدت وتعلدادحمالت سلردردبوده واحتملال

اثرگ اربرسللبک زنللدگی خصوصللادرزمینۀ کیفیللت خللواب

بروزحمالت سردردبه دنبال دوره هلای اسلترس وآشلفتگی

موردتوجلله قرارگیللرد .یکللی ازعواملل مهم،ویژگللی هللای

افزایش می یابد(.)94سجادینژاددرسال  2982بیان کرده کله

شخصیتی مبتالیان مثل اسلترس واضلطراب زیاداسلت کله

استرسهای روزمره میتواندموج

تحریک،تشدیدیاطوالنی

باتوجه به این نکته،تأکیلدبرانجام تکنیلک آرامسلازی پلیش-

شدن حمالت سردردشده وناتوانی همراه باسلردردراافزایش

روندۀ عضالنی نه تنهاقب ازخواب،بلکله درطلی روزجهلت

دهللد(.)90باتوجلله بلله تأثیراسللترس برهمللۀ شللاخص هللای

تمدداعصللاب ومقابللله بااسللترس هللای غیرقابلل اجتنللاب

سلللردرد،توجه بللله آن دربرناملللهریلللزی هلللای آموزشلللی

روزمره،میتوانددرکاهش شاخص های سلردردنقش ملؤثری

بسیاربااهمیت به نظرمی رسد.نکته بسیارمهم دیگری که طلی

داشته باشد.مطالعات نشان دادهاند که عوام زیستشناختی به

جلسات آموزشی ودرمدت زمان اجلرای مواردآملوزش داده

پل یری افرادنسلبت بله

شده توسط اکثربیماران بیان می شد،عدم وجلودانگیزۀ کلافی

اختالل سلردرد،زمان وقلوع حملالت ،سلیربیماری ،تشلدید

جهت اجرای آموزش هابه دلی نگرش منفی آنان نسبت بله

حمالت سردرد یانلاتوانی ناشلی ازآن راتعیلین کننلدوعوام

کنترل ودرمان میگرن بود.ل اتمرکزروی این موضلوع جهلت

روانللی اجتمللاعی نیللزنقش مهمللی درایللن زمینلله دارنللد.

تغییرنگرش نسبت به بیملاری وایجادباورقابل کنتلرل بلودن

شواهدنشان میدهد که فشارهای روانی،اجتملاعی ازعوامل

میگرن،ضروری به نظرمیرسد.

تنهلایی قادرنیسلتند تلامیزان آسلی

جدول :1بررسی مشخصات جمعیتشناختی بیماران مبتال به میگرن مرکز آموزشی درمانی رازی قائمشهر در سال  1312در دو گروه
آزمون و کنترل
گروه
شاخص
آزمون
کنترل
آزمون کای دو
تعداد(درصد)
تعداد (درصد)
زن
(14 )86
(10 )89/9
جنس
6/29
مرد
(0 )16
(0 )20/2
کمتر از  10سال
(3 )96
(2 )19/9
 10تا  96سال
(20 )09/9
(22 )00/2
سن
 92تا  90سال
(9 )26
(4 )29/9
6/28
 90تا  46سال
(1 )0/2
(2)9/9
باالتر از  46سال
6
(2 )9/9
مجرد
(26 )99/9
(22)90/2
وضعیت تأه
6/92
متأه
(16 )00/2
(23)09/9
زیر دیپلم
6
(1 )0/2
وضعیت
دیپلم
(26 )99/1
(21 )46
6/92
تحصیالت
باالتر از دیپلم
(16)00/2
(20 )09/9
خانه دار
(0 )20/2
(2)19/9
وضعیت
کارمند
(23 )09/9
(22)00/2
6/08
اشتغال
سایر مشاغ
(0 )16
(0)16
خوب
(8 )10/2
(2 )19/9
وضعیت
6/20
متوسط
(11 )29/9
(19)20/0
اقتصادی
ضعیف
6
6
شرایط مح
خلوت و آرام
(19 )20/0
(11 )29/9
6/29
سکونت
شلو،
(2 )19/9
(8)10/2
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جدول :2میانگین وانحراف معیار نمرۀ کیفیت خواب و شاخص های سردردبیماران مبتالبه میگرن مرکزآموزشی درمانی رازی قائم
شهردرسال1312دردوگروه آزمون وکنترل دردو مرحلۀ قبل وبعدازمداخله
گروه آزمون

گروه کنترل
بعدازمداخله
آزمون

آزمون تی

تی مستق

زوجی

انحراف

قب ازمداخله

بعدازمداخله
آزمون

انحراف

تی زوجی

معیار

انحراف

میانگین

شاخص

4/019

00

29/022

84/899

کیفیتخواب

9/200

6/208

0/99

6/423

2/00

6/89

3

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

P:6

P:6/898

3/680

26/200

26/130

26/899

P:6

P:6/662

P:6/2

6/923

0/89

6/308

0/99

P:6

6/038

P:6/19

P:6/19

6/923

2/89

6/423

2/00

P:6/266

6/423

2/99

P:6/232

P:6/2

6/068

3/0

6/082

3

P:6/220

6/423

3/9

معیار

قب ازمداخله

میانگین

معیار

ضمیمۀ الف :
(پرسشنامۀشاخصهای سردردمیگرنی)
-2سردردشمااولینباردر ه سنی آغازشد؟ ..........سالگی
-1در ه سنی تشخیص میگرن برای شمامطر شد؟ .........سالگی
-9آیادریک سال گ شته به دلی سردرددربیمارستان بستری شدهاید؟بلی خیر
-4غیرازمیگرن به کدامیک ازبیماریهای زیرمبتالهستید؟
فشارخون باال

کمکاری تیروئید
سایربیماریها

صرع

هیچکدام

-0آیاسابقۀسردردمیگرنی درسایراعضای نزدیک خانوادهتان وجوددارد؟بلی خیر
-0درحال حاضربه طورمتوسط درمدت یک ماه ندبارد ارحمالت میگرن میشوید؟
یک بار دوبار سه بار

هاربار پن بار بیشترازپن بار

-2معموالهربارسردردشمابدون مصرف دارو ندساعت طول میکشدتابهبودیابد؟
21-4ساعت

یک شبانه روز
یک تادوشبانه روز

دوتاسه شبانه روز

-8معموالهرمرحله سردردشما ه مدت پس ازمصرف داروی ضدمیگرن یامسکن کامالبرطرف میشود؟
1-2ساعت

سه ساعت و بیشتر

-3درصورتی که شدت سردردرابین عددصفرتا 26امتیازبندی کنیم به طوری که صفرعدم وجوددردوعددیک خفیف ترین سردردوعددده
شدیدترین وغیرقاب تحم ترین سردردباشدبه طورمتوسط شمابه میزان سردردخود ه عددی را میدهید؟
26

3

8

2

0

0

4

9

-26غالباسردردتان کدام ناحیه ازسررادرگیر میکند؟
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پیشانی وشقیقهها

نیمۀ پ سر
نیمۀراست سر

سایر نواحی

پشت سر

-22درمدت یک ساعت قب ازشروع سردردکدامیک ازعالیم زیرراتجربه میکنید؟
اختالالت بینایی(دیدن جرقههای نورانی و) ......

اختالل درتفکر

خواب آلودگی وگیجی

گزگزصورت ودورل ها
بیحسی دست وبازوها

بیحسی پاها

احساس خستگی

احساس تشنگی وگرسنگی زیاد

سایرعالیم

هیچکدام

-21سردردشمابیشتردر ه زمانی ازشبانه روزاتفا ،میافتد؟
صبح

ظهر عصر ش

-29سردردشماباکدامیک ازویژگیهای زیرهمراه است؟
سفتی گردن

درگیرکردن یکطرفۀسر

تهوع واستفرا،

احساس بیرونزدگی شم

عدم تحم بوهای تند

عدم تحم صدا

تشدیدسردردبافعالیت

عدم تحم گرما

ضربانداربودن
عدم تحم نور
سایر عالیم.........

-24داروهای مصرفی شمابرای تسکین سردرد (پس ازشروع حمالت میگرن) ه میباشند؟
نام داروهاومیزان مصرف.............................................................................
-20آیادرمان ونوع داروهای مصرفی شمابانظرپزشک معال بوده است؟بلی خیر
-20بیشتر ه زمانی داروهای مسکن خودرااستفاده میکنید؟
بعدازشروع سردرد

هم قب وهم بعدازشروع سردرد
-22آیاازنتای درمان خودراضی هستید؟ بلی

قب ازشروع سردرد

خیر

-28غیرازدارودرمانی از ه روشهای دیگری استفاده میکنید؟
ورزش
بستن محلسردرد
توقف کار
هیچکدام

گیاه درمانی

دعاونیایش
استراحت
خواب

گ اشتن کیسۀیخ
نوشیدن ای
سایردرمانها................................................

ضمیمۀ ب :
توزیع فراوانی نسبی ارزیابی برنامۀآموزشی مدیریت خواب پس از اجرای برنامه در گروه آزمون
درصد
رعایت شده22/0:
رعایت نشده18/4:
رعایت شده81/1:
رعایت نشده22/8:
رعایت شده09/9:
رعایت نشده90/2:

برنامه آموزشی
بهداشت خواب
آرامسازی
تغ یه
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ایللن مقاللله از پایللاننامللۀ مقطلل کارشناسللیارشللد

نتیجهگیری

رشللتۀآموزش پرسللتاری دانشکدۀپزشللکی دانشللگاه تربیللت

 از آنجلایی کله اجلرای،بیلان شلده

قلدردانی و

کاهش تعداد دفعلات سلردرد

نویسلندگان مراتل.مدرس استخراج شده است

با توجه به مطال

برنامۀ مدیریت خواب موج

تشکر خود را از معاونت محترم پژوهشلی دانشلگاه تربیلت

 ل ا پیشنهاد میشود که این برنامه،در مبتالیان به میگرن شده

 مسللؤول محتللرم و پرسللن درمانگللاه تخصصللی،مللدرس

به عنوان یک روش مؤثر در کاهش تعلداد حملالت میگلرن

بیمارسللتان رازی قللائمشللهر و بیمللاران محتللرم کلله بللدون

.به کار گرفته شود

. اعالم میدارند،همراهیشان انجام این پژوهش ممکن نبود
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Abstract
Background and Objective:Migraine is the main cause of
disabilitating headaches.Sleep disorders are important stimulating
factors of migraine. This study performed to determine the
influence of sleep management program on headache indexes in
migraine patients.
Subjects and Methods: In this quasi-experimental study in 2013,
60 patients with migraine who referred to professional clinic of
Razi hospital of Ghaemshahr, were examined in two experimental
and control groups (with randomly allocation). Research tools
included demographic data questionnaire, headache indexes
questionnaire and the Pittsburgh sleep quality questionnaire. Four
one-hour sessions of sleep management educational plan was
performed for experimental group. Headache indexes and sleep
quality measured before and one month after program performance
and compared with control untrained? group. Statistical evaluation
was done using paired-test and compared by independent t-test.
Results: The means of headache frequency in experimental group
significantly decreased and sleep quality improved after
intervention (P<0.05). However, the intensity and duration of
headache after the intervention did not change significantly
(P>0.05).
Conclusion: The presentfindings suggest that sleep management
program is an effective way to reduce the frequency of migraine
attacks.
Keywords: Migraine Headache, Headache Indexes, Sleep
Management.
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