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A b s t r a c t
Background & Aim: : Feeling of low self-efficacy in management of pain and 
fear of disease progression are some of the problems that necessitates the need 
for psychological services for people with migraine headaches. Therefore, this 
study aimed to determine the effect of metacognitive therapy on the self-effi-
cacy of pain and fear of disease progression in nurses with migraine headaches
Materials and Methods: This quasi-experimental research had a pre-
test-posttest design and a control group and was carried out all nurses with mi-
graine in Tabriz, Iran during 2018-2019. In total, 30 individuals who were diag-
nosed with the disease based on ICHD-3 criteria and by receiving a score higher 
than standard deviation in the migraine headache symptom questionnaire were 
selected by purposive sampling and randomly assigned to experimental and 
control groups of 15 participants. The groups completed the pain self-efficacy 
questionnaire by Nicholas (1989) and fear of progression questionnaire by Her-
schbach (2011) as a pre-test and post-test. Group metacognitive therapy was 
performed in 10 sessions of 60 minutes (two sessions weekly for five weeks) in 
the experimental group while the control group received no intervention. Data 
analysis was performed in SPSS version 23 using multivariate and univariate 
covariance analysis.
Results:According to the results of covariance analysis, the metacognitive ther-
apy had a significant effect on the increase of self-efficacy of pain and reduce of 
fear of disease progression in nurses with migraine headaches.
Conclusion: Considering that metacognitive therapy was effective in increas-
ing the self-efficacy of pain and reducing the fear of progression in nurses with 
migraine headache, it is recommended that this therapeutic approach be consid-
ered as an effective interventional method at the hospital level
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 تاثیر درمان فراشناختی بر خودکارآمدی درد و ترس از پیشرفت بیماری در پرستاران مبتال
به سردردهای میگرنی
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چکیده: 

از  بیماری  پیشرفت  از  ترس  و  درد  مدیریت  در  پایین  خودکارآمدی  احساس  هدف:  و  زمینه 
را  به سردردهای میگرنی  مبتال  افراد  به  لزوم دریافت خدمات روان شناختی  مشکالتی هستند که 
از  تاثیر درمان فراشناختی بر خودکارآمدی درد و ترس  تعیین  ضروری می نماید. هدف پژوهش 

پیشرفت بیماری در پرستاران مبتال به سردردهای میگرنی انجام شد. 

می  باشد.  گواه  گروه  با  آزمون  پس   - پیش آزمون  نوع  از  نیمه  آزمایشی  پژوهش  بررسی:  روش 
جامعه آماری این پژوهش، کلیه پرستاران مبتال به میگرن شهر تبریز سال 98-1397 بود. 30 نفر 
انحراف معیار در پرسشنا مه سنجش  از یک  باالتر  براساس مالکهای ICHD-3 و دریافت نمره 
عالیم سردرد میگرن، تشخیص بیماری میگرن را دریافت کرده بودند، بااستفاده از روش نمونه-
گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین 
شدند. گروه های پرسشنامه های خودکارآمدی درد نیکالس )1989( و ترس از پیشرفت هرشباخ 
)2011( را به عنوان پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند.  درمان فراشناختی گروهی طی 10 جلسه 
60 دقیقه ای در گروه آزمایش اعمال شد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. داده ها بااستفاده از 

تحلیل کواریانس چندمتغیره و تک متغیره در نرم افزار SPSS.23 تحلیل شدند.

یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد درمان فراشناختی بر افزایش خودکارآمدی درد 
و کاهش ترس از پیشرفت بیماری در پرستاران مبتال به سردردهای میگرنی به صورت معناداری 

موثر می باشد.

افزایش خودکارآمدی درد و کاهش ترس از  اینکه درمان فراشناختی در  با توجه به  نتیجه گیری: 
پیشرفت بیماری پرستاران مبتال به سردردهای میگرنی تاثیر دارد، از این رو، آموزش این رویکرد 

درمانی به عنوان یک روش مداخله ای موثر در سطح بیمارستان ها توصیه می شود.  
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مقدمه:
پرستاران بزرگ ترین گروه های کاری ارائه   دهنده خدمات در 
سیستم درمانی بوده و دارای نیروی بالقوه قابل توجهی هستند که 
می توانند بر کیفیت مراقبت های بهداشتی تأثیر بگذارند و کیفیت 
پرستای نیز می تواند به طور مستقیم بر بازده سیستم سالمت جامعه 
اینکه روزانه بیشترین استرس  )1(. پرستاران به دلیل  تأثیر بگذارد 
از  به برخی  ابتال  تنیدگی شغلی را تجربه می کنند، در معرض  و 
ناتوان کننده ترین بیماری های روان تنی همچون سردردهای میگرنی 
قرار دارند )2(. سردردهای میگرنی یک اختالل حمله اي مشخص 
یا  بصري  آشفتگی هاي  بدون  یا  با  توام  سردردهاي یک طرفه،  با 
معدي روده اي مانند تهوع، استفراغ، و نورهراسی هستند که به علت 
فشار داخل جمجمه اي جریان خون بروز می کنند)3(. سردردهای 
میگرنی یکی از دالیل رایج غیبت از کار یا امتناع از فعالیت های 
شخصی یا اجتماعی در میان پرستاران محسوب می شود )4( که در 
برخی از مطالعات میزان شیوع آن در جامعه 12 ٪ )18 ٪ در زنان 

و 6 ٪ در مردان( برآورد شده است )5(.
در 53 ٪ موارد سردردهای میگرنی باعث اختالل قابل توجه 
در عملکردهای اجتماعی و فعالیت های روزمره می شود)6(. اختالل 
عملکرد  بر  آنها  ناقص  انجام  یا  روزمره  فعالیت های  انجام  در 
شکل گیری  باعث  و  می گذارد  نامطلوبی  تأثیر  پرستاران  شخصی 
احساس بی کفایتی در کنترل درد می شود )7(. احساس ناکارآمدی 
در مدیریت درد باعث بی اعتمادی پرستاران نسبت به توانایی کنترل 
درد می شود )8( و یا حتی گاهی به خودپنداره کلی و عزت نفس 
آنها آسیب می رساند )9(. مفهوم خودکارآمدی درد که ابتدا توسط 
نیکالس در سال 1989 از نظریه خودکارآمدی بندورا اقتباس شد، 
به میزان اطمینان فرد به توانایی اش برای حفظ عملکرد علی رغم 
وجود درد اشاره دارد )10(. در سال های اخیر نقش خودکارآمدی 
در تحقیقات مرتبط با درد نشان داده  شده است. برای مثال، نتایج 
بررسی های اخیر نشان داده اند که احساس خودکارآمدی منفی با 
شدت درد و ناتوانی حاصل از آن مرتبط می باشد )11(، در حالی که 
اطمینان به توانایی کنترل درد، با آستانه تحمل باالتر درد و قدرت 
تحمل بیشتر درد رابطه دارد و امکان مدیریت بهتر درد را فراهم 

می آورد)12(. 
اجتماعی  عملکردهای  در  مالحظه  قابل  تداخل  علی رغم 
به  پرستاران  برای  میگرن  بیماری  که  شخصی  فعالیت های  یا  و 
دنبال دارد، پیشرفت های اخیر در درمان این بیماری به طور قابل 
توجهی پیش آگهی آن را بهبود بخشیده است )13(. با این حال، این 
پیشرفت ها چالش جدیدی با عنوان ترس از پیشرفت بیماری را به 
وجود آورده اند؛ چرا که زندگی با بیماری های عودکننده و یا مزمن 
برای بسیاری از پرستاران ترس هایی نسبت به ابهام آینده به وجود 
می آورد و آنها را با پیچیدگی ها و عودهای مکرر بیماری، افزایش 
محدودیت در عملکرد و پیشرفت بیماری مواجه می سازد )14(. لذا، 
پرستارانی که با تهدید واقعی و مستمر ناشی از ابتال به یک بیماری 
عودکننده مواجه می شوند، به علت عدم اطمینان به آینده و یا روند 
مزمن بیماری، دچار ترس از پیشرفت بیماری می شوند )15( و در 
مواجه با رویدادهای زندگی و یا تنش های شغلی موجود در محیط 
کار بیش از اندازه نگران می شوند و یا حتی ممکن است نگرانی 

پاتولوژیک را تجربه کنند )16(.
زندگی  بر  میگرنی  سردردهای  ناخواسته  اثرات  دلیل  به 
این  تشدید  و  راه اندازی  در  استرس  نقش  و  بیمار  روان شناختی 

سردردها )17(، از اواخر دهه 1970، درمان غیرداوریی و روان شناختی 
میگرن مورد توجه محققان قرار گرفت )18(. درمان فراشناختی از 
استوار  فرض  این  بر  و  است  روان شناختی  مداخالت  این  جمله 
گرفتار  هیجانی  ناراحتی  دام  در  دلیل  این  به  افراد  که  است 
می شوند که فراشناخت های آنها به الگوی خاصی از پاسخ دهی به 
تجربه های درونی منجر می شوند که موجب تداوم هیجان منفی و 
تقویت باورهای منفی می شود )19(. این رویکرد به فرایند پردازش 
معیوب  پردازش های  و  توجه  سوگیری  و  دارد  توجه  اطالعات 
را  معیوب  فراشناختی  باورهای  با  همراه  فراشناختی  و  شناختی 
می گیرد  نظر  در  اضطرابی  اختالالت  تدوام  و  شکل گیری  علت 
کنترل  نتیجه  به عنوان  منفی  تفکرات  باورها و  بر  تاکید  با  و   )20(

فراشناختی، به دنبال شناسایی فراشناخت هایی است که در تدوام 
و تغییر شناخت ها موثر می باشند )19(. 

تخفیف  در  فراشناختی  درمان  کارآیی  اخیر  دهه  دو  طی 
نشانه های اختالالت اضطرابی و خلقی در برخی از مطالعات به 
تایید تجربی رسیده است )21(، برای مثال، Johnson و همکاران، 
فراشناختی  درمان  مقایسه  به  تصادفی  کنترل شده  مطالعه  یک  در 
اولیه  با تشخیص  بیمار  بر روی 90  و درمان شناختی - رفتاری 
اختالل استرس پس از سانحه، اختالل اضطراب اجتماعی، اختالل 
پرداختند.  گذرهراسی  بدون  و  گذرهراسی  با  وحشت زدگی 
براساس یافته های این مطالعه مشخص شد که به طور کلی هر دو 
درمان در بهبود نشانه های اختالل استرس پس از سانحه، اختالل 
اضطراب اجتماعی، اختالل وحشت زدگی با گذرهراسی و بدون 
گذرهراسی موثر بودند. اما، تفاوت معناداری از مرحله پیش آزمون 
نسبت به پس آزمون از درمان فراشناختی نسبت به درمان شناختی 
- رفتاری وجود داشت، چنانچه درمان فراشناختی تاثیر بیشتری 
در بهبود مشکالت ناشی از اختالالت نام برده داشت. در حالی 
که طی پیگیری یک ساله تاثیر درمان شناختی - رفتاری نسبت به 
درمان فراشناختی در ابزارهای مذکور بیشتر بود )Hagen .)22 و 
همکاران، نیز در یک آزمایش کنترل شده تصادفی با لیست انتظار 
برای  فراشناختی  درمان  کارآیی  بررسی  به  ماهه  پیگیری شش  با 
افسردگی بزرگساالن پرداختند. براساس یافته ها مشخص شد که 
درمان فراشناختی در مقایسه با لیست انتظار تأثیر بیشتری در بهبود 
نشانه های افسردگی و اضطرابی داشت و این نتایج در پیگیری 6 
ماهه نیز پایدار باقی ماند )21(. با توجه به این تحقیقات، تاکنون در 
خصوص بررسی تأثیر رویکرد فراشناختی بر روی بیماری میگرن 
به ویژه در کشور ما مطالعه ای صورت نگرفته است. لذا، پژوهش 
خودکارآمدی  بر  فراشناختی  درمان  تاثیر  تعیین  هدف  با  حاضر 
درد و ترس از پیشرفت بیماری در پرستاران مبتال به سردردهای 

میگرنی انجام شد.
روش بررسی: 

این پژوهش نیمه آزمایشی بود که با استفاده از طرح پیش آزمون 
- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش 
دربرگیرنده کلیه پرستاران مبتال به میگرن شهر تبریز در سال 98-
نیمه تجربی  و  تجربی  در طرح هاي  اینکه  به  توجه  با  بود.   1397
براي افزایش اعتبار درونی، در هر یک از گروه ها حداقل بایستی 
15 نفر حضور داشته باشند )23(، در این پژوهش تعداد 30 نفر که 
براساس مالک های سومین نسخه طبقه بندی بین المللی اختالالت 
سردرد )ICHD-3( طبق تشخیص نورولوژیست و دریافت نمره 

علی خادمی و همکاران. تاثیر درمان فراشناختی بر خودکارآمدی درد و ترس از پیشرفت بیماری در پرستاران مبتال به سردردهای میگرنی
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معیار در پرسشنامه سنجش عالیم سردرد  انحراف  از یک  باالتر 
میگرن، تشخیص بیماری میگرن را دریافت کردند، با استفاده از 
روش  از  استفاده  با  و  شده  انتخاب  هدفمند  نمونه گیری  روش 
کنترل  گروه  و  آزمایش  گروه  در  فرد(  و  )زوج  ساده  تصادفی 
تقسیم تصادفی  از  پیش  نفر در هر گروه( جایگزین شدند.   15(
نظیر  دموگرافیک  ویژگی های  لحاظ  به  شرکت کننده  افراد  کلیه 

تحصیالت، سن و وضعیت اقتصادی – اجتماعی همسان شدند.
معیارهای ورود به پژوهش شامل دریافت تشخیص بیماری 
بین المللی  طبقه بندی  نسخه  سومین  مالک های  براساس  میگرن 
یک  از  باالتر  نمراه  دریافت  و   )ICHD-3( سردرد  اختالالت 
انحراف معیار در پرسشنامه سنجش عالیم سردرد میگرن؛ نداشتن 
اختالل جدی پزشکی همزمان که در جریان پژوهش اختالل ایجاد 
تحصیالت  سال؛   40 الی   20 بین  سنی  دامنه  زن؛  جنسیت  کند؛ 
الی   5 حداقل  کار  سابقه  دارای  ارشد؛  کارشناسی  تا  کارشناسی 
امضای  و  پژوهش  در  شرکت  برای  افراد  موافقت  و  سال   15
رضایت نامه کتبی بود. به عالوه، دریافت آموزش درمان فراشناختی 
قبل از ورود به پژوهش و یا دریافت سایر مداخالت روان شناختی 
یا  روان پریشی  قبیل  از  شدید  روانی  اختالل  بودن  دارا  همزمان؛ 
اختالالت شخصیت براساس پنجمین راهنمای آماری و تشخیصی 
اختالت روانی )DSM-5( و تشخیص روانشناس؛ مصرف دارو 
به دلیل تداخل در مداخالت روان شناختی؛ عدم همکاری یا عدم 
پرسشنامه  سؤاالت  به  پاسخ  عدم  و  پیاپی  جلسه   1 در  حضور 
مالک های خروج از پژوهش را تشکیل می دادند. پس از انتخاب 
براي  کار  اجراي  چگونگی  و  روش  پژوهش،  نهایی  گروه هاي 
به  شد.  کسب  آنها  رضایت  و  توضیح  شرکت کنندگان  تک تک 
در  همکاري  براي  موافقت  فرم  اخالقی،  اصول  رعایت  منظور 
پژوهش توسط آنها تکمیل شد و پژوهشگر به آنها این اطمینان 
نتایج  و  آموزشی  جلسات  در  شده  ارائه  مطالب  کلیه  که  داد  را 

پرسشنامه ها محرمانه خواهد بود.
درمان  معرض  در  آزمایش  گروه  پژوهش،  اجرای  منظور  به 
مداخله ای  هیچ گونه  کنترل  گروه  و  گرفت  قرار  فراشناختی 
دریافت نکرد. گروه های مورد بررسی طی دو مرحله پیش آزمون 
و پس آزمون توسط ابزارهای پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند. 
به  آزمایش  گروه  از  آموزشی  مفاهیم  انتقال  از  جلوگیری  برای 
انجام شد  کنترل، مداخله در دو شیفت متفاوت )صبح و عصر( 
به  جلسات  طی  مطرح شده  آموزشی  مطالب  بازگویی  عدم  بر  و 

شرکت کنندگان تاکید شد. 
زیر گردآوری  ابزارهای  به وسیله  پژوهش  این  در  اطالعات 

شد: 
پرسشنامه سنجش عالیم سردرد میگرن: این پرسشنامه توسط 
در  میگرن  سردرد  عالیم  ارزیابی  برای   1376 سال  در  نجاریان 
شده  ساخته  پزشکی  و  روان شناختی  متون  براساس  دانشجویان 
لیکرت چهار درجه ای  دارد که در یک طیف  است و 25 سوال 
سپهریان   .)24( می شود  نمره گذاری  اوقات(  اغلب  تا  هرگز  )از 
این  پایایی کل  اقدم، در پژوهشی  الرضایی  آذر، اسدنیا و موسی 
پرسشنامه را در یک نمونه 280 نفری با استفاده از ضریب آلفای 

کرونباخ 0/87 و ضریب بازآزمایی آن 0/76 گزارش کردند )25(.
Nich- توسط پرسشنامه  این  درد:  خودکارآمدی   پرسشنامه 
olas در سال 1989 برای ارزیابی شخص از توانایی خود برای 
و  است  شده  طراحی  درد  وجود  با  فعالیت ها  از  گروهی  انجام 
 )6-0( درجه ای  هفت  لیکرت  طیف  یک  در  که  دارد  سوال   10

نمره گذاری می شود. نمرات کل پرسشنامه در دامنه ای از صفر تا 
باالتر نشان دهنده احساس خودکارآمدی  نمرات  قرار دارد و   60
باالتر می باشد )Nicholas .)10 پایایی پرسشنامه را با استفاده از 
روش آلفای کرونباخ 0/92 گزارش کرد )10(. در پژوهش پوالدی 
ری شهری، نجاریان، شکرکن و مهرابی زاده، پایایی کل پرسشنامه با 
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/81، ضریب بازآزمایی 0/77 و 

روش دونیمه سازی 0/78 به دست آمد )26(.
Her- توسط پرسشنامه  این  پیشرفت.  از  ترس   پرسشنامه 
ترس  ارزیابی  منظور  به   2011 سال  در  همکاران  و   schbach
از پیشرفت بیماری بر روی نمونه ای از بیماران مبتال به سرطان، 
رماتیسم، میگرن و دیابت طراحی شده است و دارای 43 سوال 
و 5 خرده مقیاس واکنش عاطفی، خانواده، شغل، از دست دادن 
خودمختاری و مقابله با اضطراب می باشد که در یک طیف لیکرت 
پنج درجه ای )1-5( نمره گذاری می شود. نمره کل این پرسشنامه 
مقابله  مقیاس  به جز خرده  مقیاس ها  نمرات خرده  کلیه  با جمع 
و   Herschbach مطالعه  در   .)27( می شود  محاسبه  اضطراب  با 
پایایی  همکاران، همسانی پرسشنامه 0/95 گزارش شده است و 
بازآزمایی آن در طول بیش از سه هفته 0/94 برآورد شده است 
خرده  در  پرسشنامه  پایایی  دهشیری،  و  منافی  پژوهش  در   .)27(

دادن  دست  از  شغل،  خانواده،  عاطفی،  واکنش  مقیاس های 
خودمختاری با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/86، 
0/72، 0/76، 0/71 و برای کل پرسشنامه 0/91 به دست آمد )14(.

بازآزمایی  روش  از  پایایی  تعیین  برای  حاضر  پژوهش  در 
نفر   15 توسط  مذکور  پرسشنامه های  منظور  این  به  استفاده شد؛ 
پژوهش  نمونه های  با  یکسان  مشخصات  دارای  که  پرستاران  از 
بودند، تکمیل و به فاصله 7-10 روز بعد مجدداً پرسشنامه توسط 
همان افراد تکمیل و سپس ضریب همبستگی آن ها محاسبه شد. 
میگرن،  سردرد  عالیم  سنجش  پرسشنامه های  همبستگی  ضریب 
به ترتیب 0/70، 0/77 و  از پیشرفت  خودکارآمدی درد و ترس 
0/75 به دست آمد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها نیز پس 
از مطالعه و بررسی 3 تن از اساتید دانشکده روانشناسی و علوم 

تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز مورد تأیید قرار گرفت.
به   ،)19(  Wells درمانی  پروتکل  براساس  فراشناختی:  درمان 
آزمودنی های گروه آزمایش در طی 10 جلسه 60 دقیقه ای )هفته ای 
دو جلسه به مدت 5 هفته( به صورت گروهی طی جلسات زیر ارائه 
می شود )ضمن اینکه مرور تکالیف خانگی منزل و تعیین تکالیف 
جدید از جلسه دوم به بعد، در طول کلیه جلسات انجام شد در 

علی خادمی و همکاران. تاثیر درمان فراشناختی بر خودکارآمدی درد و ترس از پیشرفت بیماری در پرستاران مبتال به سردردهای میگرنی

mailto:marzeyehloripoor@yahoo.com
mailto:marzeyehloripoor@yahoo.com


382

تابستان 1398. دوره 8 . شماره 2

علی خادمی و همکاران. تاثیر درمان فراشناختی بر خودکارآمدی درد و ترس از پیشرفت بیماری در پرستاران مبتال به سردردهای میگرنی

این پژوهش سطح معناداری 0/05 در نظر گرفته شد و داده های 
گردآوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی شامل میانگین 
و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل آزمون مجذور کای، تحلیل 
کواریانس تک متغیره و چندمتغیره در نرم افزارSPSS.23  مورد 

تجزیه  و تحلیل قرار گرفتند. 

یافته  ها
در این پژوهش 30 پرستار شرکت کردند که میانگین و انحراف 
معیار سنی آن ها در گروه های دریافت کننده درمان فراشناختی و 
کنترل به ترتیب 27/56±9/05 و 29/33±8/42 بود. در جدول 2 

ویژگی های دموگرافیک گروه ها مورد مقایسه قرار گرفته اند. 

جدول1. پروتکل درمانی فراشناختی

محتواجلسات

جلسه اول
تدوین فرمول بندی موردی، معرفی مدل و آماده سازی، اجرای آزمایش فرونشانی فکر، چالش با باورهای مربوط به 

کنترل ناپذیری، تمرین ذهن آگاهی انفصالی، معرفی تکنیک به تاخیر انداختن نگرانی.
تکلیف خانگی: تمرین ذهن آگاهی انفصالی و به تاخیر انداختن نگرانی.

ادامه آماده سازی، اجرای تکنیک اسناد مجدد کالمی و رفتاری در مورد باورهای کنترل ناپذیری.جلسه دوم
تکلیف خانگی: ادامه به تاخیر انداختن نگرانی و آشنایی با آزمایش از دست دادن کنترل.

جلسه سوم
چالش با باورهای کنترل ناپذیری با ارائه شواهد مخالف، اجرای آزمایش از دست دادن کنترل در جلسه، بررسی و 

متوقف کردن کنترل غیرانطباقی و رفتارهای اجتنابی.
تکلیف خانگی: ادامه به تاخیر انداختن نگرانی و وارونه سازی رفتارهای اجتناب از نگرانی و آزمایش از دست دادن 

کنترل.

جلسه چهارم
ادامه چالش با باورهای مربوط به کنترل ناپذیری در صورت لزوم، چالش با باورهای مربوط به خطر، تالش برای از 

دست دادن کنترل و صدمه زدن به خود از طریق آزمایش نگرانی.
تکلیف خانگی: القای نگرانی برای آزمودن خطرات.

جلسه پنجم
چالش با باورهای مربوط به خطرناک بودن نگرانی، اجرای آزمایش چالش با باورهای مربوط به خطر در جلسه 

درمان.
تکلیف خانگی: آزمایش های رفتاری برای چالش با باورهای مربوط به خطر.

ادامه چالش با باورهای مربوط به خطر، تاکید بر معکوس کردن هرگونه راهبردهای غیرانطباقی باقی مانده. تکلیف جلسه ششم
خانگی: آزمایش های رفتاری برای چالش با باورهای مربوط به خطر.

جلسه هفتم
چالش با باورهای مثبت درباره نگرانی در صورت رسیدن میزان اعتقاد بیمار به باورهای منفی به صفر.

 تکلیف خانگی: اجرای راهبردهای عدم تناسب و سایر آزمایش های رفتاری برای چالش با باورهای مثبت درباره 
نگرانی.

ادامه چالش با باورهای مثبت، اجرای راهبرد عدم تناسب در جلسه درمان.جلسه هشتم
تکلیف خانگی: آزمایش های رفتاری )مانند آزمایش افزایش و کاهش سطح نگرانی(.

جلسه نهم
کار بر روی معکوس کردن عالیم باقی مانده، اجرای راهبرد عدم تناسب در جلسه درمان، ادامه چالش با باورهای 

مثبت، شروع کار بر روی برنامه جدید.
تکلیف خانگی: درخواست از بیمار برای نوشتن برگه خالصه درمان.

جلسه دهم
کار بر روی برنامه درمان )پیشگیری از عود(، تقویت برنامه های جایگزین و توضیح روش آن با مثال، برنامه ریزی 

برای جلسات تقویتی، شروع کار بر روی برنامه جدید.
تکلیف خانگی: مشخص کردن کاربردهای مداوم درمان.
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لحاظ  به  بین گروه ها  چنانچه در جدول 2 مالحظه می شود 
 - اقتصادی  وضعیت  و  تحصیالت  )سن،  دموگرافیک  متغیرهای 
اجتماعی( تفاوت معنی داری وجود ندارد. آماره توصیفی متغیرهای 
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خودکارآمدی درد و ترس از پیشرفت بیماری در گروه های مورد 
مطالعه طی مراحل ارزیابی در جدول 3 درج شده است. 

جدول 2. مقایسه ویژگی های جمعیت شناسی گروه های آزمایش و کنترل برحسب ویژگی های دموگرافیک

متغیرگروه

کنترلآزمایش
p

)فراوانی( درصد)فراونی( درصد

سن

25-206/7 )1(-

0/330
30-266/7 )1(6/7 )1(
35-3166/7 )10(53/3 )8(
40-3620/0 )3(40/0 )6(

تحصیالت
)9( 60/0)6( 40/0کارشناسی

0/352 )6( 40/0)9( 60/0کارشناسی ارشد

وضعیت اقتصادی - اجتماعی

)9( 60/0)12( 580/0-10 سال

0/064

)6( 40/0)3( 1020/0-15 سال
)1( 6/7)1( 6/7ضعیف
)10( 66/7)7( 46/7متوسط
)3( 20/0)1( 6/7خوب

)1( 6/7)6( 40/0خیلی خوب
p>0/05, χ2

 جدول 3. آماره توصیفی متغیرهای خودکارآمدی درد و ترس از پیشرفت بیماری در گروه های درمان فراشناختی و کنترل طی مراحل 
ارزیابی

پس آزمونپیش آزمونگروه هامتغیرها

درمان فراشناختیخودکارآمدی درد
میانگین±انحراف معیارمیانگین±انحراف معیار

2/46±15/334/03±27/60
14/26±14/932/01±2/54کنترل 

66/33±82/737/38±5/84درمان فراشناختیترس از پیشرفت بیماری
78/20±79/537/19±7/77کنترل 

و  میانگین  نمرات  می شود،  مشاهده   3 درجدول  چنانچه 
انحراف معیار گروه های مورد مطالعه )درمان فراشناختی و کنترل( 
در  بیماری  پیشرفت  از  ترس  و  درد  متغیرهای خودکارآمدی  در 
مرحله پیش آزمون نسبتا به هم نزدیک بود، در حالی که در مرحله 
پس آزمون نمرات میانگین و انحراف معیار متغیرهای خودکارآمدی 
گروه  برخالف  آزمایش  گروه  بیماری  پیشرفت  از  ترس  و  درد 
کنترل به ترتیب افزایش و کاهش یافته است. به منظور آزمون این 
تفاوت بین گروه های آزمایش و کنترل از تحلیل کواریانس تک 

متغیره استفاده شد. 
همگنی واریانس های متغیرهای خودکارآمدی درد و ترس از 

پیشرفت بیماری به ترتیب با استفاده از آزمون لوین به ترتیب با 
مورد   )p=0/552  ،F=4/443( و   )p=0/065  ،F=4/632( مقادیر 
تایید قرار گرفت. همگنی ماتریس کواریانس با استفاده از آزمون 
ام باکس و نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای خودکارآمدی درد 
ویلک  شاپیرو  آزمون  از  استفاده  با  بیماری  پیشرفت  از  ترس  و 
از  می توان  لذا،  گرفت.  قرار  تأیید  مورد   )p<0/05( مقادیر  با 
کردن  خارج  از  پس  کرد.  استفاده  چندمتغیره  کواریانس  تحلیل 
کواریانس  تحلیل  روش  به  کنترل  متغیرهای  و  پیش آزمون  اثر 
چندمتغیره، اثر معناداری برای عامل عضویت گروهی وجود دارد 
ویکلز،  المبدای  )F=)23،3(59/655 ،p=0/001، 0/114=ضریب 
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1=ضریب اتا(؛ بدین معنا که بین گروه های مورد مطالعه حداقل در 
یکی از متغیرهای خودکارآمدی درد و ترس از پیشرفت بیماری 
تفاوت معناداری وجود دارد. از این رو، از تحلیل کواریانس تک 

متغیره استفاده شد که نتایج حاصل از آن در جدول 4 درج شده 
است.

جدول 4. نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره در متغیرهای خودکارآمدی درد و ترس از پیشرفت بیماری

منبع متغیر
تغییرات

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
سطح Fمجذورات

توان ضریب اتامعنا داری
آزمون

خودکارآمدی 
درد

33/673133/6733/3600/0790/422پیش آزمون
1222/82211222/822122/0340/0010/831گروه
250/5092510/020خطا
14764/0030کل

ترس از 
پیشرفت 
بیماری

131/7611131/7611/5720/2220/226پیش آزمون
1053/31811053/31812/6560/0020/330/926گروه
2095/7912583/832خطا
160248/0030کل

فراشناختی  درمان  می شود،  مالحظه   4 جدول  در  چنانچه، 
)25،1(=122/03  ،p=0/001( درد  خودکارآمدی  متغیرهای  بر 
بیماری  پیشرفت  از  ترس  و  اتا(  0/83=ضریب   ،M=27/61  ،F
اتا(  0/33=ضریب   ،M=66/47  ،F)25،1(=12/65  ،p=0/001(
در پرستاران مبتال به سردردهای میگرن تاثیر معناداری دارد. لذا، 
درمان فراشناختی منجر به افزایش 83 درصدی خودکارآمدی درد 
آزمایش  گروه  بیماری  پیشرفت  از  ترس  درصدی   33 کاهش  و 
آزمون  توان  مرحله پس آزمون شده ند.  در  کنترل  به گروه  نسبت 
نیز  پژوهش  این  در  آمده  دست  به  یک  به  نزدیک  یا   1 با  برابر 
نشان دهنده حجم نمونه آماری مناسب برای این چنین نتیجه گیری 

است.
بحث 

بر  فراشناختی  درمان  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش  نتایج 
خودکارآمدی درد و ترس از پیشرفت بیماری در پرستاران مبتال به 

سردردهای میگرن موثر است. 
مشکالت  بر  فراشناختی  درمان  کارآیی  که  پژوهشی  هرچند 
باشد،  بیماری میگرن بررسی کرده  به  بیماران مبتال  روان شناختی 
راستای  در  پژوهش  این  از  حاصل  یافته های  اما،  نشد،  مشاهده 
بر  فراشناختی  تاثیر درمان  قرار می گیرد که نشان دهنده  مطالعاتی 
اختالالت اضطرابی و یا افسردگی هستند. برای مثال، Johnson و 
همکاران، هم راستا با یافته های این پژوهش، نشان دادند که درمان 
سانحه،  از  پس  استرس  اختالل  نشانه های  بهبود  در  فراشناختی 
با گذرهراسی  اختالل وحشت زدگی  اجتماعی،  اضطراب  اختالل 
و بدون گذرهراسی موثر می باشد )Hagen .)22 و همکاران، نیز 
در مطالعه ای کارآیی درمان فراشناختی بهبود نشانه های افسردگی 
و اضطرابی بزرگساالن با پیگیری شش ماهه نشان دادند که این 
یافته ها نیز هم راستا با یافته های ما می باشد )21(. به عالوه، حسینی 
این  به  حاضر،  پژوهش  یافته های  با  هم راستا  نیز  همکاران،  و 
نتیجه دست یافتند که درمان فراشناختی تأثیر معناداری در کاهش 

نشانه های اختالل اضطراب فراگیر دارد )28(. 
نشان  پژوهش  این  یافته هاي  از  مستخرج  بالیني  تلویحات 
مي دهد، درمان فراشناختي با آموزش روش های مختلف در طول 
ناسازگار  سبک هاي  قطع  براي  زمینه  ایجاد  با  درمانی،  جلسات 
تفکر، تفکر مبتنی بر نگرانی را بهبود می بخشد و با بهبود باورهای 
افکار  با  جدیدی  رابطه  تا  می کند  کمک  بیماران  به  فراشناختی 
خود شکل دهند و آنها را قادر می سازد تا فراشناخت هایی را که 
شیوه ناسازگارانه تفکرات منفی تکرارشونده را فزونی می بخشند، 
تعدیل نمایند )20(. در عین حال، این فرصت را برای آنها فراهم 
می آورد که به گونه ای مؤثر و متفاوت از شیوه هاي شناختي صرف 
با باورهاي ناکارآمد خود روبه رو شوند و در نتیجه، خودکارآمدی 

درد  را افزایش و ترس از پیشرفت بیماری را کاهش دهند.
به بیان دیگر، درمان فراشناختی بر این اصل استوار است که 
به  خاصی  فکری  سبک  فعال سازی  اثر  بر  روان شناختی  اختالل 
وجود می آید که سندرم شناختی - توجهی نامیده می شود و شامل 
توجه  متمرکز شدن  اندیشناکی،  و  نگرانی  به شکل  مستمر  تفکر 
روی منابع تهدید و رفتارهای مقابله ای است. نشانگان توجهی- 
ناکارآمد  نقش  ایفاي  تهدید،  ارزیابی  بر  تمرکز  دلیل  به  شناختی 
باورهاي  و  ارزیابی ها  می توانند  که  اطالعاتی  فراهم سازي  در 
اشتباه را اصالح کنند و یافتن منابع توجهی جدید به منظور ارائه 
پاسخ هاي سازگار، ایجاد سوگیري در پردازش هاي خودکار سطح 
پایین تر نظام شناختی و در پی داشتن پیامدهاي محیطی و بین فردي 
مورد  روان شناختی  آرام بخشی  راه  در  مانعی  عنوان  به  مشکل زا، 
تعدیل  نظري،  تحلیل  این  براساس   .)29( است  گرفته  قرار  توجه 
شناختی در رویکرد فراشناختی با تاکید بر چالش با اعتبار نگرانی 
و افکار منفی و تعدیل نشانگان توجهی- شناختی و تغییر در سبک 
شناخت باعث بهبود خودکارآمدی درد و کاهش ترس از پیشرفت 

بیماری در پرستاران می شود.
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نتیجه گیری
باید توجه داشت که پژوهش حاضر نیز همچون هر پژوهشی 
روی  بر  تنها  مطالعه  این  است.  بوده  روبرو  محدودیت هایی  با 
پرستاران شهر تبریز انجام شد، لذا قدرت تعمیم یافته های پژوهش 
به سایر نمونه ها را کاهش می دهد. از دیگر محدودیت های پژوهش 
می توان به نمونه گیری هدفمند و استفاده از طرح نیمه آزمایشی و 
همچنین تک بعدی بودن ارزیابی متغیرهای پژوهش )برای مثال، 
ارزیابی عالیم میگرن صرفا با یک ابزار( اشاره کرد. به عالوه، عدم 
انجام پیگیری نیز از جمله محدودیت های اساسی این پژوهش بود. 
بنابراین، پیشنهاد می شود که سایر محققان عالقمند به این حوزه 
سایر  پرستاران  بین  در  را  پژوهش  این  در  بحث  مورد  موضوع 
نمونه گیری  با  آزمایشی  سایر طرح های  از  و  دهند  انجام  شهرها 
در  را  بحث  مورد  مداخله  تاثیر  همچنین،  کنند.  استفاده  تصادفی 
دوره های نسبتا بلندمدت مورد پیگیری قرار دهند تا میزان ثبات 
ابزارهای  سایر  از  به عالوه،  زمان مشخص شود.  در طول  نتایج 
خودگزارشی و یا مصاحبه برای گردآوری اطالعات استفاده کنند.
با توجه به اینکه درمان فراشناختی در افزایش خودکارآمدی 
به  مبتال  پرستاران  بیماری  پیشرفت  از  ترس  کاهش  و  درد 
رویکرد  این  آموزش  رو،  این  از  دارد،  تاثیر  میگرنی  سردردهای 
درمانی به عنوان یک روش مداخله ای موثر در سطح بیمارستان ها 

توصیه می شود.  
کاربرد یافته های پژوهش در بالین

اختیار  در  می تواند  بالین  در  پژوهش  این  از  حاصل  نتایج 
مدیران پرستاری قرار گیرد تا با درک اهمیت سردردهای میگرنی 
منظور  به  و  شغلی  محیط های  در  پرستاران  کاری  وضعیت  در 
جلوگیری از بروز صدمات جبران ناپذیری که بی توجهی به این 
بیماری بر پرستار، بیمار و یا حتی در سطوح گسترده تر بر سیستم 
تخفیف  جهت  در  الزم  تمهیدات  کرد؛  خواهد  تحمیل  مراقبتی 

سطح  ترتیب  بدین  و  دارند  مبذول  میگرن  بیماری  نشانه های 
توانمندی و بازدهی پرستاران در بیمارستان ها را ارتقا بخشند.

مالحظات اخالقي
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مقاله رعایت شده است. شرکت کنندگان اجازه داشتند هر زمان که 
مایل بودند از پژوهش خارج شوند. همچنین همه شرکت کنندگان 
در جریان روند پژوهش بودند. اطالعات آنها محرمانه نگه داشته 

شد.
حامي مالي
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مشارکت نویسندگان
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