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Abstract: 
 
Background: Increasing affective capital in women with migraine headache is one of the 
strategies to promote mental health in these patients. So this study aimed to comparison the 
effectiveness of cognitive behavioral therapy focused on Insomnia with mindfulness based 
cognitive therapy and Fordyce happiness training on affective capital in women with 
migraine headache 
Materials and Methods: This study was a quasi-experimental type with a pre-test, post-test 
design with a two-month follow-up with three experimental groups and one control group. 
The statistical population included women with migraines who referred to the psychiatric 
centers of Kerman city in 2020. Among them, 60 people were selected via a convenience 
sampling method, and then they were randomly assigned to three experimental and one 
control groups (each with 15 participants). Experimental groups participated in cognitive 
behavioral therapy focused on insomnia and mindfulness based cognitive therapy and 
Fordyce happiness training. To measure the dependent variable of the research, Golparvar 
affective capital questionnaire was used. The data were analyzed using repeated measures 
analysis of variances through SPSS version 24.  
Results: The results showed that there is no significant difference between the effectiveness 
of cognitive behavioral therapy focused on insomnia, mindfulness based cognitive therapy 
and Fordyce happiness training on increasing affective capital (P=1), and all three treatments 
are equally effective in increasing affective capital (P=0.001).  
Conclusions: cognitive behavioral therapy focused on insomnia, mindfulness based 
cognitive therapy and Fordyce happiness training can be used in psychiatric centers to 
increase the affective capital of women with migraine.  
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بر درماني مبتنيمقايسه اثربخشي رفتاردرماني شناختي متمركز بر بهبود خواب با شناخت
  زنان مبتال به ميگرن سرمايه عاطفيشادكامي فوردايس بر  آگاهي و آموزشذهن

  
آيدا الهام

1
پرور، محسن گل

2*
، ايلناز سجاديان

3
  

  

  مقدمه
كي از اختالالت سيستم عصبي مركزي، شامل ميگرن ي

تا  4با طول زمان دار طرفه و ضربانسردرد عودكننده، اغلب يك
استفراغ و حساسيت به نور و صدا در همراه با تهوع يا  ،ساعت 72

. ابتال به ميگرن در زنان سه برابر بيشتر ]1[ است يطول حمله ميگرن
 ].3،2[ است درصد 43ميزان بروز آن در طول عمر زنان از مردان و 

شناختي ناشي از آن، از زمره عوامل عمده ميگرن و مشكالت روان
  ].4است [ عنوان همسر و مادرناتواني و ضعف در زنان به

 
شناسي، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد دانشجوي دكتري، گروه روان. 1
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  اصفهان، ايران

اسالمي،  دانشيار، گروه روانشناسي، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد. 3
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شناختي در افراد مبتال به ميگرن روان مشكالتترين از شايع
كاهش با  همراهوسواس  و اختالالت خلقي، اضطرابتوان به مي
 اشاره نمود Psychological well being شناختيزيستي روانبه
هاي ناشي از بروز مشكالت خلقي و اضطرابي و تنيدگي .]5[

زنان درگير را مثبت سردردهاي ميگرني، حاالت عاطفي و هيجاني 
هاي يكي از سازهدر همين چهارچوب، . كندتضعيف ميشدت به

در انجام وظايف و كيفيت عاطفي مطرح كه جايگاه ارزشمندي 
شناختي زنان دارد، سرمايه عاطفي زيستي روانزندگي و به

Affective capital  .ضعيتي از نشاط و وعاطفي سرمايه است
انرژي عاطفي مثبت دروني قابل هدايت و تحول است كه با تمركز 

ثيرگذاري به نسبت پايدار بر رفتارها و أقابليت ت ،هدفمند
شواهد كافي و  ،مطالعاتنتايج  .]7،6[هاي انسان را دارد انتخاب

رواني و در خصوص نقش سرمايه عاطفي در بهزيستي توجهي قابل
ها و كاركردهاي بسيار در كنار نقش .]9،8[ انددست دادهبهذهني 
اذعان  شناختيروان عصب متخصصان حوزهسرمايه عاطفي،  مهمّ
فيزيولوژيك سردرد، استفاده از هاي بر درمانعالوهدارند كه مي

موجب كاهش عوارض ناشي از تواند ميدرماني هاي روانروش
 درماني براي افراد مبتال بهدر حوزه روان .]10[ شوداين بيماري 

  خالصه:
شناختي در اين بيماران است. سالمت روان يافزايش سرمايه عاطفي در زنان مبتال به ميگرن يكي از راهبردهاي ارتقا و هدف: سابقه

آگاهي و آموزش بر ذهندرماني مبتنيمقايسه اثربخشي رفتاردرماني شناختي متمركز بر بهبود خواب با شناخت هدف اين پژوهش با بنابراين
  شادكامي فوردايس بر سرمايه عاطفي زنان مبتال به ميگرن انجام شد.

 با سه گروه آزمايش و يك گروه كنترل ماههدوآزمون با پيگيري پس، آزمونآزمايشي با طرح پيشاين مطالعه از نوع نيمه ها:روشمواد و 
نفر  60، هاكه از بين آن بود 1399در سال كننده به مراكز روانپزشكي شهر كرمان مراجعه جامعه آماري شامل زنان مبتال به ميگرنبود. 

تحت درمان  ونفر)  15گروه آزمايش و يك گروه كنترل (هر گروه  سهطور تصادفي در به وشدند انتخاب دسترس در صورتبه
براي سنجش قرار گرفتند.  آگاهي و آموزش شادكامي فوردايسبر ذهندرماني مبتنيرفتاردرماني شناختي متمركز بر بهبود خواب، شناخت

گيري مكرر و از طريق تحليل واريانس با اندازهها با استفاده از شد. داده استفاده پرورسرمايه عاطفي گلپرسشنامه متغير وابسته از 
 تحليل شد. 24 ويرايش  SPSSافزارنرم

آگاهي و آموزش بر ذهندرماني مبتنينتايج نشان داد كه بين اثربخشي رفتاردرماني شناختي متمركز بر بهبود خواب، شناخت :نتايج
هر سه درمان در افزايش سرمايه عاطفي به يك اندازه  و )P=1(اوت معناداري وجود ندارد فشادكامي فوردايس بر افزايش سرمايه عاطفي ت

  ).P=001/0(اثربخش هستند 
آگاهي و آموزش بر ذهندرماني مبتنيرفتاردرماني شناختي متمركز بر بهبود خواب، شناخت ،براساس نتايج مطالعه حاضر گيري:نتيجه

  .شونددر مراكز روانپزشكي براي افزايش سرمايه عاطفي زنان مبتال به ميگرن، استفاده توانند ميشادكامي 
  ميگرن، درماني، شادكامي، سرمايه عاطفي، زنانرفتاردرماني شناختي، شناخت كليدي: گانواژ
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رفتاردرماني شناختي متمركز بر بهبود خواب سردرد ميگرني، 
Cognitive behavioral therapy focused on Insomnia،  با

 خوابي و خواب منقطعبيمطرح در حوزه  هايتشكايتوجه به 
 كنترل( رفتاري راهبردهاي از ادغاماست كه  رويكردي ،]11[

 شناختي راهبردهاي و) آراميتن خواب، محدوديت محرك،
 هايآموزش و خواب مورد در غيرعادي باورهاي به پرداختن(

 مطالعات نتايج .]12[ است شكل گرفته) خواب سالمت به مربوط
 ،]14،13[ خوابيبي هاينشانه بر كاهش اين درمان كه دهدمي نشان
آلودگي، خستگي، خوابو كاهش  شناختي عملكردافزايش  بر
بر كاهش ، ]15[ ص شناختي، اضطراب و افسردگي بزرگساالنينقا
بر كاهش  ،]16[ افسردگي و اضطراب نوجوانان ،خوابيبي
خوابي، بيبر كاهش  ،]17[ ميگرن مزمنخوابي زنان مبتال به بي

 يبر ارتقا و] 18[ شناختي سالمنداننوخو و عملكرد رواخلق
اثربخش  ]20،19[ خوابيشناختي افراد مبتال به بيزيستي روانبه

در كنار رفتاردرماني شناختي متمركز بر بهبود خواب،  .است
 Mindfulness basedآگاهيبر ذهندرماني مبتنيشناخت

cognitive therapy ،درمانياز ديگر رويكردهاي روان 
با  درماني روش در اين .]21[است  مزمن درد با مرتبط هاياختالل
كمك  افرادبه  ،شناختي فنون و آگاهيهاي ذهنمهارت از استفاده

از  و دنباش خود منفي افكار گرنظاره قضاوت، بدون شود تامي
نتايج  .]22[ نمايند دوري منفي افكار پايدار الگوهاي با درگيرشدن

آگاهي بر ذهندرماني مبتنيشناخت اثربخشيدهنده مطالعات نشان
]، 24آوري [افزايش سطح تاب ،]23[شناختي روان بهزيستي بر

همچنين  .است] 26[ تعادل عاطفي] و 25م ميگرن [ئكاهش عال
واكنش  و ]17[ مشكالت خوابمطابق با برخي شواهد، در كنار 

افراد  شايع دراجتماعي و يا جسماني يندهاي شناختي، آمنفي به فر
افراد مبتال به سردرد ميگرني، از افت حاالت ، ]25[مبتال به ميگرن 
ديگر يكي نيز راستا . در همين]5[برند ميشدت رنج عاطفي مثبت به

در  حاالت مثبت عاطفيمنظور افزايش درماني بههاي روانشيوه از
 Fordyceآموزش شادكامي فوردايس ،به ميگرن افراد مبتال

happiness training از نيز اين روش درماني در  .]27[ است
درمان  از حاصل هايحلراه و هاتكنيك از متنوعي همجموع
دهنده اثربخشي نتايج مطالعات نشان. ]28[ شودمي استفاده رفتاري

استرس، اضطراب و افسردگي ، ]29[ افزايش شادمانياين روش بر 
 آوريتاب و زندگي كيفيت و بر] 33،29[، عالئم ميگرن ]32-30[
مطالعه حاضر از نظر مقايسه سه درمان و  ،مجموعدر .است] 34[

انتخاب سه  ،داشتهبا يكديگر ماهيت بديع  مورد اشاره آموزش
ممكن در كنار يكديگر به اين جهت بوده كه مورد اشاره نيز  درمان
افراد مبتال به ميگرن  ]،29،25،17[ دسترسق با پيشينه درمطاباست 

آگاهي و يا خوابي، مشكالت شناختي و ذهناز مسائل مختلف بي
طور همزمان صورت جداگانه و يا بهافت حاالت عاطفي مثبت به

 جديدهاي ضروري و كيد بر جنبهأبنابراين با ت]. 2در رنج باشند [
مقايسه اثربخشي اين پژوهش با هدف مطالعه حاضر، مورد اشاره 

درماني رفتاردرماني شناختي متمركز بر بهبود خواب با شناخت
 سرمايه عاطفيآگاهي و آموزش شادكامي فوردايس بر بر ذهنمبتني

  زنان مبتال به ميگرن انجام شد.
  

  هامواد و روش
 – آزمونآزمايشي با طرح پيشاين مطالعه از نوع نيمه

جامعه آماري اين  گروهي بود.چهارو  ماههدوآزمون با پيگيري پس
كننده به ال به ميگرن مراجعهنفر از زنان مبت 158 پژوهش شامل

در  1399و زمستان پزشكي در پاييز هاي روانها و مطبكلينيك
دليل هانتخاب جامعه آماري زنان در اين پژوهش ب .شهر كرمان بود

اين بيماري در زنان نسبت به مردان ميزان شيوع بسيار باالي 
 15توصيه حداقل براي تعيين حجم نمونه، براساس ]. 2[باشد مي

با توجه و  ]35،36[آزمايشي مطالعات شبهنفر براي هر گروه براي 
 چهاربه احتمال ريزش در طول دوره پژوهش، براي هريك از 

غربالگري با طريق  نفر) از 72نفر (در مجموع  18گروه پژوهش 
 معيارهاي بررسي وميگرني استفاده از پرسشنامه عالئم سردرد 

پس  شدند. انتخاب دسترسدرگيري شيوه نمونهخروج، به و ورود
از بررسي و كنترل دقيق معيارهاي ورود از هر چهار گروه، سه نفر 

(از  ها با معيارهاي ورودآن هايكامل ويژگيدليل عدم تطابق به
هاي كمكي پزشكي فراتر از بودن همزمان در درمانجمله درگير
، از سال) 55تا  18خارج از دامنه  كنندگان و سنّديگر شركت

هش براي هر گروه به نمونه پژو براينابنمطالعه كنار گذاشته شدند، 
نفر براي چهار گروه) تقليل يافت.  60مجموع به نفر (و در 15

همراه با ميگرن  هاي ورود به مطالعه، تشخيص بيماريمالك
توسط پزشك متخصص مغز و اعصاب، خوابي خوابي يا بيكم

عدم ابتال به افسردگي و اضطراب (كه بر پايه مصاحبه تشخيصي 
مصرف داروهاي مشابه متعارف براي ليه بررسي شده است)، اوّ

نظر  ليه،مصاحبه اوّ مورد براساسدرمان پزشكي ميگرن (اين
ييد شده است)، أمتخصص روانپزشك و مغز و اعصاب كنترل و ت

قل سال، جنسيت زن، داشتن حدا 55تا  18قرار داشتن در رده سني 
هاي موازي داشتن تحت درمانسواد مقطع راهنمايي، عدم قرار

(به جز درمان دارويي مربوط به  پزشكيشناختي يا روانروان
و  ليهالعه از طريق مصاحبه اوّميگرن كه در اعضاي نمونه مورد مط

دقيق كنترل نظر متخصص روانپزشك يا متخصص مغر و اعصاب 
. همچنين طيف داروهاي مورد استفاده براي ميگرن از طيف شد
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، داشتن آمادگي دسترس در نظر گرفته شدند)داروهاي متداول و در
كننده مانند بيماري هاي جسماني ناتوانجسماني (نداشتن بيماري

هاي جهت شركت در دوره هاي عضالني، اسكلتي)، بيمارياسام
آموزشي و رضايت و تمايل به مشاركت در پژوهش و ادامه آن 

جلسه و يا عدم  3تا  2غيبت بيش از  شامل خروج هايمالكبود. 
مالحظات تمايل به شركت و ادامه مشاركت در پژوهش بود. 

تك اخالقي پژوهش، رعايت رازداري كامل براي تك
گيري از كنندگان، داشتن آزادي و اختيار كامل براي كنارهشركت

نامه رساني كامل در مورد پژوهش و كسب رضايتپژوهش، اطالع
در  ها فقط در راستاي اهداف پژوهش بود.كتبي و استفاده از داده

عين حال گروه كنترل (گواه) در راستاي معيارهاي اخالقي 
در پايان دوره اجراي پژوهش هاي علمي، شده در پژوهشتوصيه

هاي شكل فشرده تحت يكي از درمانبه صورت آزادانه وبه
درماني رفتاردرماني شناختي متمركز بر بهبود خواب، شناخت

 قرار گرفتند. آگاهي و يا آموزش شادكامي فوردايسبر ذهنمبتني
همچنين اين مطالعه با شماره كارآزمايي 

در مركز ثبت كارآزمايي   IRCT20200514047442N1باليني
 تحقيقات پژوهش كميته از اخالق باليني ايران ثبت گرديده و با كد

 IR.IAU.KHUISF.REC.1400.057 با برابر دانشگاه علمي
اين  در استفاده مورد ابزارهايييد قرار گرفته است. أمورد ت
 اطالعات پرسشنامه بودند. ذيل موارد شامل، پژوهش
 كنندگان در مطالعهشركتفردي  هايويژگي شناختي:جمعيت

ال بازپاسخ سنجش ؤكه برحسب سال و در قالب سبود  سن شامل(
 تحصيالت ،هلأدر دو قالب مجرد و مت تأهل وضعيت ،شده است

در قالب راهنمايي، ديپلم، كارداني، كارشناسي و تحصيالت 
دار، كارمند و شغل آزاد سنجش تكميلي و شغل كه برحسب خانه

  شد. سنجيده اين پرسشنامه طريق از )شدند
 ACQ(Affective Capital(پرسشنامه سرمايه عاطفي 

Questionnaire 6[ 2016در سال  روپرگل: اين مقياس توسط[ 
سه شامل ال و ؤس 20 باگيري سطح سرمايه عاطفي جهت اندازه

، احساس انرژي از 10تا  1ال ؤبه حالت از سعاطفه مثبت شِ عدبُ
. ه شده استئارا 20تا  16ال ؤشادماني از سو  15تا  11ال ؤس

 =ميشه تا ه 1 =هرگز  :صورتمقياس پاسخگويي اين پرسشنامه به
است. افزايش  100و حداكثر  20حداقل امتياز قابل كسب  و 5

معناي افزايش سطح سرمايه عاطفي امتيازات در اين پرسشنامه به

اين پرسشنامه را مستند  ،تحليل عامل اكتشافي روايي سازهاست. 
 گزارش شده است 96/0تا  8/0نموده و آلفاي كرونباخ در دامنه 

 82/0آلفاي كرونباخ اين مقياس برابر با  ،در مطالعه حاضر. ]6[
صورت بود كه پس از شيوه اجراي پژوهش به ايندست آمد. به

نفر نهايي  60ابتدا كنندگان (و گمارش تصادفي شركت انتخاب
عنوان نمونه كلي برحسب نام و نام خانوادگي بر شده بهانتخاب

و پس از تا زدن و قرار شدند هاي كاغذ يك اندازه ثبت روي تكه
بر صورت تصادفي (انتخاب مبتنيگيري، بهدادن در مخزن نمونه

است كه با توجه به  گفتني. در چهار گروه جاي گرفتند )كشيقرعه
جاي پژوهشي در مطالعه حاضر بهسازي شده، تصادفيهئتوضيح ارا

 .ها و مراكز درماني استفاده شده استمراجعه تصادفي به كلينيك
روانشناس و درمانگر داراي مدرك  ، توسطآزمايش سه گروه

و با يك  مسلط به درمان مورد استفاده دكتري تخصصي روانشناسي
، مورد استفادههاي دهه تجربه آموزش و درمان در حوزه درمان

درماني صورت گروهي (هر درمان در يك مركز مشاوره و روانبه
هريك  .اجرا شده است )كنندگانجداگانه با هماهنگي با شركت

تحت جلسه در هر هفته،  2صورت هاي و بدقيقه 90جلسه  8 طي
آزمون و عنوان پيش. در ابتداي شروع درمان بهنددرمان قرار گرفت

 ،دو ماهآزمون و پس از مدت عنوان پسپس از اعمال مداخالت، به
گروه  سرمايه عاطفي چهار ميزانگيري، عنوان پيبار ديگر بهيك

. بسته رفتاردرماني شناختي متمركز بر مورد سنجش قرار گرفت
 2010در سال ] Edinger ]37  و Carney بهبود خواب توسط

] در 38و همكاران [ McCraeهاي و در پژوهش شده طراحي
مورد استفاده  در ايران] 39[ و فرخي و همكارانخارج از ايران 

درماني است. بسته شناختييد شده أو اعتبار آن تقرار گرفته 
در سال  ]40و همكاران [ Kabat-Zinn آگاهي توسطبر ذهنمبتني
در  ]41و همكاران [ McCay و در مطالعاتگرديده تدوين  1985

مورد  ] در ايران 42[و مظفري مطلق و همكاران خارج از ايران 
است. بسته آموزش ييد شده أو اعتبار آن تاستفاده قرار گرفته 

 گرديدهطراحي  1983] در سال Fordyce ]28 توسط نيزشادكامي 
مورد استفاده قرار ] در ايران 29[فياضي و همكاران  و در پژوهش

است. شرح مختصر جلسات ييد شده أو اعتبار آن تگرفته 
درماني شناختي متمركز بر بهبود خواب، شناخترفتاردرماني 

رتيب در تآگاهي و آموزش شادكامي فوردايس بهبر ذهنمبتني
  ارائه شده است. 3و  2، 1 هايشماره هايولجد
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  ]39[ رفتاردرماني شناختي متمركز بر بهبود خواب پروتكل -1 شماره جدول
  جلساتخالصه   اتجلس

  لاوّ
 انجام اهميت و آموزش فااهد ، توضيحCBT-I خوابي و مناسب بودن روش درمانيفردي، ارزيابي ماهيت بي مصاحبه و مشكل بررسي آشنايي، ايجاد

  خانگي تكاليف
  فرد خواب الگوهاي شناخت براي تكليف دادن خوابي،بي اختالل درباره توضيح و خواب وكارساز معرفي  دوم

  سوم
 در شناختي رايج خطاهاي خوابي. بررسيبي و خواب با مرتبط معيوب هايشناخت اي مربوط به خواب بيمار، بررسيهداشتدمورد ياو اظهارنظر درمرور 

  خوانيذهن سازي،هفاجع هيچ، همه يا افكار مثل خوابيبي به مبتال افراد
  خواب بهداشت آموزش مورد تكنيك ثبت افكار،بحث در ها،آن تغيير روي بر كار و خوابيبي و خواب با مرتبط هايشناخت بررسي ادامه  چهارم

  پنجم
 سازيآرام و رختخواب در ماندن بيدار ميزان زمان رساندن حداقل خواب، به محدوديت تكنيك آموزش توجه، برگرداندن فكر، توقف هايروش آموزش

  عضالني

  ششم
هاي مربوط به زمان مجاز براي ماندن خوابي در تختخواب، تعديل توصيههاي محرك بيانجام فعاليتمحرك، عدم  كنترل آموزش له،أمس حلّ روش آموزش

  در تختخواب، مرور و تشويق تبعيت از برنامه درماني
  سازيآرام آموزش و خواب مغاير هايفعاليت خواب، حذف مكان در خوابيبي با مقابله براي الزم هايدستورالعمل ارائه  هفتم
  آزموناشكال و انجام پس رفع سازي وآرام آموزش ادامه  هشتم

  
  ]42[ آگاهيبر ذهندرماني مبتنيشناخت پروتكل -2جدول شماره 

  
  ]29[ آموزش شادكامي فوردايس پروتكل -3جدول شماره 

  
  SPSSافزارها اين اطالعات وارد نرمپس از گردآوري داده

(شامل ميانگين و انحراف  گرديد و از آمار توصيفي 24ويرايش 
و  گيري مكررواريانس اندازه(شامل تحليل  معيار) و آمار استنباطي

  .شد استفادهها ) جهت بررسي و تحليل دادهبونفروني آزمون تعقيبي
  نتايج

  خالصه جلسات  اتجلس

  لاوّ
 آگاهي،ذهن با كشمش خوردن تمرين رواني، آموزش گروه، قوانين و اهداف شرح، يكديگر و درمانگر با گروه اعضاي آشنايي و آمدگوييخوش

  بدني وارسي تمرين و خودكار هدايت مفهوم با آشناسازي

  دوم
 ها،آن روي فرضيه برچسب گذاشتن با ذهني هايو فرضيه افكار از زداييتمركز آموزش و جايگزين احساسات و افكار تمرين بدني، وارسي تمرين

  دقيقه 10 تا 1 نشسته مراقبه خوشايند، وقايع ثبت
  كشمش و تنفس تمرين آگاهي،شيوه ذهن به حركت تنفس، روي بر آگاهيذهن  سوم
  آگاهيحالت ذهن با رفتنراه نشسته، مراقبه شنيداري، يا ديداري آگاهيذهن دقيقه پنج حال، زمان در بودن  چهارم
  جسماني هايحس و هااحساس افكار، برابر در پاسخ چگونگي از آگاهي بر كيدأت بدن، و از تنفس آگاهي نشسته، مراقبه اجازه، و پذيرش  پنجم

  ششم
 كردن خارج آساني به و ذهن به مثبت و افكار منفي ورود به دادن اجازه افكار، بودن ناخوشايند يا منفي، خوشايند و مثبت افكار ذهن، به توجه آموزش

  هاآن به عميق توجه و قضاوت ذهن بدون از هاآن
  هااحساس و افكار صداها،بدن،  تنفس، از آگاهي نشسته، مراقبه  هفتم
  آزمونو انجام پس زندگي جريان كلّ به آن تعميم و زندگي در آگاهانهفنون ذهن از استفاده آموزشي، بندي جلساتجمع جسماني، وارسي مراقبه  هشتم

  اتجلس  خالصه جلسات

 معنادار و جمعيدسته جديد، و بخشلذت هايفعاليت بر فعاليت جسماني، تأكيد افزايش تكنيك آموزش جلسات، ساختار بر مروري يكديگر، با اعضا آشنايي   لاوّ

 صميميت افزايش اجتماعي و مسأله حلّ هايتمهار افزايش اجتماعي، تكنيك روابط افزايش هاي آموزش نحوه برقراري روابط اجتماعي وتكنيك   دوم

  سوم  زمان مديريت هايتكنيك و بلندمدت و مدتميان مدت،كوتاه مقاصد و اهداف تعديل و داشتن، تدوين بهتر سازماندهي و ريزيبرنامه تكنيك آموزش

  چهارم  بلندپروازانه آرزوهاي مهار توقعات و سطح آوردن پايين هايتكنيك آموزش و هانگراني توقف تكنيك آموزش
  پنجم  مثبت به منفي هايبرداشت تغيير بيني وخوش و مثبت تفكر توسعه تكنيك آموزش

  ششم  حال زمان در زندگي تكنيك تمركز بر زمان حال و  آموزش
 يابيدوست و ورزيعشق بودن، آموزش تكنيك بيان احساسات، آموزش خود   هفتم

 آزمونو انجام پس  شادكامي براي شدن لئقا ارزش تكنيك آموزش   هشتم
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تحليل قرار وشناختي مورد تجزيهابتدا متغيرهاي جمعيت
 4شناختي در جدول شماره گرفت. نتايج بررسي متغيرهاي جمعيت

. اين تحليل در راستاي اطمينان از عدم تفاوت ارائه شده است

نتايج  شناختي انجام گرفت.هاي مطالعه در متغيرهاي جمعيتگروه
شناختي سه دهد كه بين متغيرهاي جمعيتنشان مي 4جدول شماره 

  ).<05/0P( ندارد گروه تفاوت معناداري وجود
 

  هاي آزمايش و گروه كنترلشناختي گروههاي جمعيتويژگي -4جدول شماره 

  براي سنتحليل واريانس  Fآزمون  و شغل هل وأتآزمون مجذور كاي براي سطح تحصيالت، وضعيت *
            

هاي توصيفي متغير سرمايه عاطفي همراه آماره 5در جدول شماره 
  هاي گروه يهابودن دادهبا آزمون شاپيروويلك براي بررسي نرمال

  آزمايش و كنترل در سه مرحله پژوهش ارائه شده است.
  

  
  ميانگين و انحراف معيار سرمايه عاطفي به تفكيك چهار گروه پژوهش در سه مرحله -5شماره  جدول

  مرحله
رفتاردرماني شناختي متمركز بر 

  بهبود خواب
  كنترل  آموزش شادكامي فوردايس  آگاهيبر ذهندرماني مبتنيشناخت

 X SD شاپيروويلك X SD شاپيروويلك X SD شاپيروويلك X SD شاپيروويلك 

  45/0  93/55±40/8  46/0  07/55±04/9  51/0  13/56±87/9  35/0  67/55±32/8 آزمونپيش
  46/0  27/57±90/9  37/0  87/70±82/8  45/0  20/69±73/8  61/0  93/70±25/9 آزمونپس

  39/0  07/57±79/8  35/0  60/71±01/9  39/0  93/67±62/8  33/0  13/70±16/8  پيگيري
  
ميانگين نمرات  ،شودمشاهده مي 5 شماره طور كه در جدولمانه

ي نسبت گيرآزمون و پيگروه كنترل در مراحل پسسرمايه عاطفي 
متغير . ميانگين كمي افزايش داشته استآزمون به مرحله پيش

رفتاردرماني شناختي متمركز بر هاي آزمايشي در گروه مذكور
آگاهي و آموزش بر ذهندرماني مبتنيبهبود خواب، شناخت

آزمون و پيگيري نسبت به مرحله پس در مراحل شادكامي فوردايس
داشته است و اين تفاوت ميانگين در گروه  افزايش بارزآزمون پيش

رفتاردرماني شناختي متمركز بر بهبود خواب و آموزش آزمايشي 

نتايج آزمون شاپيروويلك . باشدبيشتر ميشادكامي فوردايس كمي 
سرمايه عاطفي در هر سه نشان داد كه فرض توزيع نرمال نمرات 

ها بودن توزيع دادهبنابراين فرض نرمال .مرحله غيرمعنادار است
با انجام آزمون لوين فرض صفر درمورد تساوي  برقرار است.

در مراحل  سرمايه عاطفيگروه در متغير  چهارهاي واريانس
، 91/0ترتيب با سطح معناداري آزمون و پيگيري بهزمون، پسآپيش
ييد شد. نتايج حاصل از آزمون باكس نشان داد كه أت 96/0و  55/0

كواريانس سه گروه در  - هاي واريانسفرض همگني ماتريسپيش

  متغير
رفتاردرماني شناختي 
  متمركز بر بهبود خواب

بر مبتنيدرماني شناخت
  آگاهيذهن

  گروه كنترل  آموزش شادكامي فوردايس
P*  

X SDX SDX SD X SD 
  979/0  47/33 ± 83/7  87/32 ± 61/7  73/33 ± 62/7  00/34 ± 69/6  سن

  (درصد) تعداد  (درصد) تعداد  (درصد) تعداد  (درصد) تعداد  تحصيالت

000/1  

  2 )3/13(  1 )7/6(  2 )3/13(  2 )3/13(  راهنمايي
  5 )3/33(  5 )3/33(  5 )3/33(  5 )3/33(  ديپلم
  1 )7/6(  2 )3/13(  1 )7/6(  1 )7/6(  كارداني
  5 )3/33(  5 )3/33(  5 )3/33(  5 )3/33(  كارشناسي

  2 )3/13(  2 )3/13(  2 )3/13(  2 )3/13(  تحصيالت تكميلي
  923/0  هلأتوضعيت 

  3 )0/20(  3 )0/20(  2 )3/13( 2 )3/13(  مجرد
    12 )0/80(  12 )0/80(  13 )6/86(  13 )6/86(  متأهل

  985/0  شغل
  9 )0/60(  9 )0/60( 9 )0/60(  10 )7/66(  دارخانه

  3 )20(  3 )20(  3 )20(  3 )20(  كارمند  
 3 )20(  3 )20(  3 )20( 2 )3/13(  شغل آزاد
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. نتايج برقرار است 60/0 متغير وابسته پژوهش با سطح معناداري
نشان داد كه  فرض كرويتپيشآزمون كرويت ماچلي براي بررسي 

كرويت موچلي براي  ) فرض=01/0با توجه به سطح معناداري (
نتيجه از آزمون تحليل در ؛شودمتغير وابسته پژوهش رد مي

 Greenhouse Giesserيافته با استفاده از واريانس تعديل
Epsilon نتايج تحليل  .ال پژوهش استفاده شدؤبراي بررسي س

  .آمده است 6شده در جدول شماره هاي تكرارواريانس اندازه

  

 شده براي متغير سرمايه عاطفيهاي تكرارتحليل واريانس اندازهنتايج  -6شماره  جدول

  
 گروهي، شاملدرون اثرات كه دهدمي نشان 6 شماره جدول نتايج
گروهي، يعني  بين اثرات همچنين و گروه و زمان تعامل و زمان اثر

 ).P=001/0( براي متغير سرمايه عاطفي معنادار است عامل گروه
آزمون و پيگيري بين اين يعني حداقل در يكي از دو مرحله پس

چهار گروه پژوهش در سرمايه عاطفي تفاوت وجود دارد 
)001/0=P .(ها ها و مقايسه ميانگينگروه بين تفاوت تشخيص براي
شد كه نتايج آن در جدول  استفاده بونفروني آزمون تعقيبي از

  نشان داده شده است. 7شماره 
  

  در سرمايه عاطفي ي پژوهشهانتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسه دو به دوي گروه -7شماره جدول 
  سطح معناداري  خطاي استاندارد  هاتفاوت ميانگين  گروه مورد مقايسه  لگروه اوّ

  رفتاردرماني شناختي متمركز بر بهبود خواب
  1  30/1  16/1  آگاهيبر ذهندرماني مبتنيشناخت

 1  30/1  - 27/0  فوردايس آموزش شادكامي
 001/0  30/1  82/8  كنترل

  آگاهيبر ذهنشناخت درماني مبتني
 1  30/1  - 42/1  آموزش شادكامي فوردايس

 001/0  30/1  67/7  كنترل
 001/0  30/1  09/9  كنترل آموزش شادكامي فوردايس

  
هاي بين گروهشود، مشاهده مي 7 شماره طور كه در جدولهمان

درماني رفتاردرماني شناختي متمركز بر بهبود خواب، شناخت
با گروه كنترل در  آگاهي و آموزش شادكامي فوردايسبر ذهنمبتني

 ؛)P=001/0متغير سرمايه عاطفي تفاوت معناداري وجود دارد (

ولي بين سه درمان با يكديگر تفاوت معناداري وجود ندارد 
)1=P .( آزمون، روند تغييرات نمرات پيش 1شكل شماره

هاي آزمايش و كنترل را در متغير سرمايه آزمون و پيگيري گروهپس
  .دهدعاطفي نشان مي

  

  منبع تغييرات  اثر
مجموع 

  مجذورات
درجه 
  آزادي

ميانگين 
  توان آزمون  مجذور اتا  معناداري  F  مجذورات

  گروهيدرون
  000/1  952/0  001/0  226/1111  349/3053  637/1  63/4999  زمان

  000/1  848/0  001/0  197/104  305/286  912/4  41/1406  با گروه زمانتعامل 
  -  -  -  -  748/2  696/91  95/251  خطا

  گروهيبين 
  1  540/0  001/0  929/21  92/834  77/2504 3  گروه
  -  -  -  -  07/38  56  17/2132  خطا
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  هاي آزمايش و كنترلپيگيري در گروهآزمون و آزمون، پسميانگين نمرات سرمايه عاطفي در مراحل پيش -1شكل شماره 

  
  بحث 

درماني اثربخشي رفتار مقايسههدف اين پژوهش با 
بر درماني مبتنيشناختي متمركز بر بهبود خواب با شناخت

آگاهي و آموزش شادكامي فوردايس بر سرمايه عاطفي زنان ذهن
ها نشان داد كه رفتاردرماني شناختي يافته. انجام شدمبتال به ميگرن 

آگاهي و بر ذهندرماني مبتنيمتمركز بر بهبود خواب، شناخت
طور در مقايسه با گروه كنترل بهآموزش شادكامي فوردايس 

افزايش سرمايه عاطفي در زنان مبتال به سردرد معناداري موجب 
در مقايسه سه گروه درماني نشان داد كه سه درمان  .ندميگرني شد

. البته گروه كنترل هستنداثربخشي بر افزايش سرمايه عاطفي برابر 
ولي  ؛ي را نشان دادئآزمون و پيگيري نيز افزايش جزدر مرحله پس

شده اين افزايش چندان چشمگير و معنادار نبود. جستجوهاي انجام
كه طي آن  نددسترس قرار نداددر منابع اطالعاتي، پژوهشي را در

درماني متمركز بر بهبود خواب با شناخت درماني شناختيرفتار
آگاهي و آموزش شادكامي فوردايس بر سرمايه عاطفي بر ذهنمبتني

حال در قرار گرفته باشد. با اين مقايسهزنان مبتال به ميگرن مورد 
اي اثربخشي هريك از سه درمان و آموزش مورد مطالعات جداگانه

ه عاطفي در ايران و استفاده بر برخي متغيرهاي مرتبط با سرماي
نتايج پژوهش حاضر جهان مورد بررسي قرار گرفته است. 

رفتاردرماني شناختي متمركز بر بهبود خواب  اثربخشيخصوص در
ه سرمايه عاطفي زنان مبتال به سردرد ميگرني با نتايج مطالع بر

Kyle و مطالعه 15[ و همكاران [Cliffe ] بر مبني] 16و همكاران
بهبود بر  بر بهبود خواب رفتاردرماني شناختي متمركز اثربخشي
بر مبني] 18[و همكاران  McCrae، با نتايج مطالعه افسردگي

و  Espieبا نتايج مطالعه  و وخوخلقبر  اين درماناثربخشي 
اين بخشي بر اثرمبني] 20و همكاران [ Freeman و] 19[همكاران 

نسبي همسويي  و سالمت روان شناختيزيستي روانبهبر درمان 

در تبيين اثربخشي رفتاردرماني شناختي متمركز بر  .دهدنشان مي
توان چنين بر سرمايه عاطفي زنان مبتال به ميگرن ميبهبود خواب 

مندي از خواب مناسب و كه عدم بهرهبا توجه به اينگفت كه 
كافي، به ايجاد احساس كسالت، خمودگي و فقدان انرژي الزم 

يكي از بنابراين شود، ميمنجر هاي روزمره براي انجام فعاليت
احساس انرژي و  سطح سرمايه عاطفي و متعاقب آن يهاي ارتقاراه

. رفتاردرماني شناختي متمركز استخوابي عاطفه مثبت، درمان بي
رفتاري مانند كنترل  هايبر بهبود خواب با استفاده از تكنيك

 معيوب هايشناخت بررسيمانند  ،هاي شناختيمحرك و تكنيك
 در شناختي رايج خطاهاي خوابي و بررسيبي و خواب با مرتبط
 سازي وفاجعه هيچ، همه يا افكار مثل خوابيبي به مبتال افراد
نحوه مقابله و مديريت  ،خوابيبه افراد مبتال به بي ،خوانيذهن

دهد و هاي معيوب و خطاهاي شناختي را آموزش ميشناخت
. ]13،12[ كندبهبود خواب اين افراد كمك ميگونه به بدين

 از طريق خوابيرفتاري متمركز بر بي - درمان شناختي در همچنين
مقابله با  هايبرگرداندن توجه، روش فكر و هاي توقفتكنيك

آموزش داده  ،خوابي نقش دارندافكاري كه در بروز و استمرار بي
سازي عضالني، تنفسي و (آرام سازيآرام آموزش با واست شده 

تمركز ذهني) به ايجاد آرامش ذهني و عضالني و رفع تنش در 
سرمايه  ي]. همين امر نيز ارتقا11[ كندكمك مي جوياندرمان

 نتايج مربوط به خصوصدر همراه خواهد داشت.عاطفي را به
سرمايه عاطفي زنان  آگاهي بربر ذهندرماني مبتنياثربخشي شناخت

 هنتايج مطالع نيز نتايج مطالعه حاضر با به سردرد ميگرني مبتال
اين درمان بر  خصوص اثربخشي] در23[ و همكاران منتظري
] 24العه اسماعيلي و همكاران [با نتايج مط ،شناختيروان بهزيستي

آوري از زمره آوري (تابخصوص اثربخشي اين درمان بر تابدر
])، 6توجهي دارد [رابطه قابلمتغيرهايي است كه با سرمايه عاطفي 
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بر اثربخشي ] مبني25و همكاران [ Sengبا نتايج مطالعه 
ئم ميگرن با م ميگرن (عالئآگاهي بر عالبر ذهندرماني مبتنيشناخت

عاطفي منفي سطح سرمايه عاطفي را تنزل  هايتايجاد حال
بر مبني ]26و همكاران [ McCayو با نتايج مطالعه  دهد)مي

 .دهدنشان مي نسبي همسويي تعادل عاطفياثربخشي اين درمان بر 
آگاهي بر سرمايه بر ذهندرماني مبتنيدر تبيين اثربخشي شناخت

درماني توان گفت كه در شناختعاطفي زنان با سردرد ميگرني مي
 آگاهي با آموزش نحوه شناسايي افكار و احساساتبر ذهنمبتني

و با  هامنفي و پذيرش اين افكار بدون درگيري و نشخوار ذهني آن
 آسانيبه و ذهن به مثبت و افكار منفي ورود آموزش تكنيك اجازه

 ،هاآن به عميق توجه و قضاوت ذهن بدون از هاآن كردن خارج
فراهم افكار اين  مقابله با هيجانات منفي ناشي از مواجهه با امكان
و از اين طريق فضاي عاطفي در سطح ذهني و شناختي به شود مي

از طرف . كندسير ميسمت عواطف مثبت و تقويت سرمايه عاطفي 
با توجه به اين موضوع كه توجه به افكار منفي يكي از ديگر 

كاهش سطح سرمايه عاطفي و احساس نشاط و انرژي عوامل 
از  ع آن،كنترل افكار منفي و عواطف منفي تاب ]،6دروني است [

نهايت به احساس پرانرژي  در ،نمودهبروز افسردگي جلوگيري 
. همچنين شودمنتهي ميسرمايه عاطفي  وتبع آن شادماني بودن و به

هاي ذهني نامطلوب و با آموزش تمركززدايي از افكار و فرضيه
اين  جوياندرمانها، منفي و با گذاشتن برچسب فرضيه بر روي آن

هايي هستند كه تا داليلي منزله فرضيهبه كه افكارد نيابميدر رانكته 
عنوان فرضيه به ها مشاهده نگردد، قطعيت نيافته،براي اثبات آن

احساسات و عواطف منفي را تضعيف  . اين روند نيزمانندباقي مي
يافته شود. و در مقابل موجب تقويت سرمايه عاطفي ميكند مي

آموزش شادكامي فوردايس ديگر مطالعه حاضر حاكي از اثربخشي 
اين نتيجه در  بود.سرمايه عاطفي زنان مبتال به سردرد ميگرني  بر

بر اثربخشي ] مبني29رجبي و عباسي [مطالعه حاضر با نتايج مطالعه 
 و همكاران مهرابيبا نتايج مطالعه ، آموزش فوردايس بر شادماني

بر مبني] 32[و همكاران  خيريو  ]31[ و همكاران قضوي ]،30[
، با نتايج افسردگي كاهش بر آموزش شادكامي فوردايساثربخشي 

 اثربخشي اين روش بربر مبني] 33[ و همكاران عليزاده فرد مطالعه
بر مبني] 34[ و همكاران نوربخش و با نتايج مطالعهعالئم ميگرن 

 نسبي همسويي آوريتاب آموزش شادكامي فوردايس براثربخشي 
در تبيين اثربخشي آموزش شادكامي فوردايس بر  دهد.نشان مي

توان گفت كه سردرد ميگرني، مي دارايسرمايه عاطفي زنان 
 تغيير بيني وخوش و مثبت تفكر توسعه تكنيك آموزش
هاي كاربردي در اين بسته مثبت كه از تكنيك به منفي هايبرداشت

 ،را فراهم نموده مقابله با افسردگي امكان، ]29است [آموزشي 

و در نگرش مثبت نسبت به آينده و افزايش احساس شادماني 
تكنيك  . همچنين با آموزشهمراه داردنهايت سرمايه عاطفي را به
حال از نگراني و  زمان در زندگي تمركز بر زمان حال و

خواهد چه كه در آينده اتفاق هاي افراد نسبت به آنمشغوليدل
افتاد و احساس پشيماني و يا حسرت نسبت به وقايعي كه در 

فرد صورت . بدين]30[ شودگذشته اتفاق افتاده است، جلوگيري مي
با احساس  ،از احساسات و هيجانات منفي رهايي يافته جودرمان

پردازد و همين امر انرژي و عاطفه مثبت به زندگي در زمان حال مي
 تكنيكهمچنين  .شودمياطفي در آنان موجب افزايش سرمايه ع

 جوياندرمانموجب افزايش دانش  شادكامي براي شدنقائل ارزش
سالمت  اهميت شادكامي و نقش آن در ارتقايخصوص در

 زمينهاين روندها همگي . ]31[ شودشناختي ميجسماني و روان
 بر اثربخشي هرعالوه سرمايه عاطفي را فراهم خواهند نمود. يارتقا
ي كه از سه درمان و آموزش در مطالعه حاضر، نكته بسيار مهمّ يك

 توجهي شود، برابري اثربخشي درمان شناختينبايد نسبت به آن بي
آگاهي بر ذهندرماني مبتنيخوابي، شناخترفتاري متمركز بر بي -

و آموزش شادكامي فوردايس بر افزايش سرمايه عاطفي در زنان 
برابري اثربخشي، خود گوياي آن است كه  مبتال به ميگرن بود. اين

توان به هاي متنوع و موازي مياز مسيرها و با استفاده از تكنيك
افزايش نيرو و توان و نشاط عاطفي زنان مبتال به ميگرن براي 

رفتاري  - شناختي ها ياري رساند. درمانافزايش كيفيت زندگي آن
ها و افكار و تصورات خوابي با تغيير باورها، نگرشمتمركز بر بي

بر درماني مبتنيخوابي، شناختدر مورد بي ناكارآمد و منفي
آگاهي از طريق تمركز بر زمان حال و دوري از قضاوت منفي ذهن

نسبت به رخدادهاي پيرامون و در متن مشكالت معطوف به سردرد 
ميگرني و احساسات مرتبط با آن و آموزش شادكامي فوردايس نيز 

تر از ظرفيت شادماني و پيامدهاي آن كه هرچه مطلوب با استفاده
هاي خود موجب تغيير تمركز از درد و تبعات آن به سمت جنبه

سطح سرمايه عاطفي توانند شود، هريك ميمثبت ديگر زندگي مي
زنان مبتال به ميگرن را افزايش دهند. اين اثربخشي برابر سه 

ضر، ظرفيت، گستره و آموزش و درمان مورد استفاده در مطالعه حا
امكان استفاده از رويكردهاي آموزشي و درماني متنوع و مختلف را 

هاي ها و آموزشامكان استفاده از درمان ،خوبي مستند نمودهبه
جايگزين را به تناسب شرايط و نيازهاي زنان مبتال به ميگرن فراهم 

  د.كنمي
  

   گيريهنتيج

شناختي متمركز بر بهبود رفتاردرماني  اثربخشيبا توجه به 
آگاهي و آموزش شادكامي بر ذهندرماني مبتنيخواب، شناخت



  ، ...مقايسه اثربخشي رفتاردرماني شناختي متمركز بر بهبود
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پيشنهاد بر افزايش سرمايه عاطفي زنان مبتال به ميگرن،  فوردايس
هاي رويكرد هاي روانپزشكي، دورهشود كه در كلينيكمي

بر درماني مبتني، شناخترفتاردرماني شناختي متمركز بر بهبود خواب
تناسب تمايل و شرايط به و آموزش شادكامي فوردايس  آگاهيذهن

اين از طريق درمانگران مجرب براي زنان مبتال به سردرد ميگرني 
هاي پژوهش در پايان الزم است تا به محدوديت .شود استفادهزنان 
 ،ميگرن تعداد نمونه كم و تمركز نمونه پژوهش بر زنان مبتال به شامل

عدم  وسال  55تا  18مطالعه در دامنه سني  موردقرار داشتن زنان 
. با شود اشارهكنندگان اقتصادي شركت - كنترل پايگاه اجتماعي

سه درمان و اثربخشي كه شود پيشنهاد مي مذكورتوجه به موارد 
در مردان مبتال به ميگرن و همچنين بر روي  ،مورد اشارهآموزش 

  سال نيز انجام شود. 55تا  18زنان خارج از دامنه سني 
  

  تشكر و قدرداني
ه با همكاري زنان مبتال به ميگرن ك وسيله از كليهبدين

اجراي اين پژوهش را فراهم نمودند، صميمانه  زمينه و امكان ،خود
  .شودمي تشكر و قدرداني
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