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چکیده

Abstract
Objective: The present study aims to compare irrational beliefs,
self-efficacy, and psychological well-being in healthy
individuals and patients with migraine headaches. This study is
a cross-sectional-comparative post event. Method: The
statistical universe of this research includes all men and women
suffering from migraine headaches, and all healthy men and
women in Ardabil in 1390 (A.H). The subjects were 30 patients
suffering from migraine headaches referred to psychological,
neurological, and brain clinics selected by convenience
sampling method, as well as 30 healthy people selected by
cloning method (based on age, education level, and socialeconomic status). To collect data, the questionnaires of irrational
beliefs, self-efficacy, and psychological well-being were used.
Result: The results of multivariate analysis of variance
(MANOVA) and correlational coefficient showed that there was
a significant difference between the two groups "Migraine
sufferers and Healthy people" in terms of three variables of
"self-efficacy, irrational beliefs, and psychological well-being"
in the level of P≥0.01. Conclusion: The results showed that
most psychological problems had their roots in irrational
thoughts and beliefs about self, others and the world around. In
other words, irrational beliefs in migraine patients cause stress
and anxiety in their life, and much more difficulties in matters
concerning life.

 خود کارآمدی و، این مطالعه مقایسه باورهای غیرمنطقی:مقدمه
بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتال به سردردهای میگرنی و افراد
 این پژوهش پس رویدادی از نوع (مقطعی ـ: روش.سالم بود
 جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان و مردان مبتال به. مقایسهای) بود
0931 سردرد میگرن و کلیه زنان و مردان سالم شهر اردبیل در سال
 نفر از مبتالیان به سردرد91  آزمودنیهای پژوهش.تشکیل میدادند
میگرنی مراجعهکننده به کلینیکهای روانپزشکی و مغز و اعصاب شهر
 فرد سالم91 اردبیل بود که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و
 سطح تحصیالت و وضعیت،بود که به شیوه همتا سازی (بر اساس سن
 برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه.اجتماعی اقتصادی) انتخاب شدند
. خود کارآمدی و بهزیستی روانشناختی استفاده شد،باورهای غیرمنطقی
) و ضریبMANOVA(  نتایج تحلیل واریانس چند متغیره:یافتهها
همبستگی نشان داد که بین دو گروه میگرنی و سالم در سه متغیر خود
 باورهای غیرمنطقی و بهزیستی روانشناختی در سطح،کارآمدی
 این نتایج نشان داد: نتیجهگیری.) تفاوت معنادار وجود داردP≥1/10(
بسیاری از مشکالت روانی ریشه در باورها و افکار غیرمنطقی در مورد
 بهعبارتیدیگر باورهای غیرمنطقی. دیگران و جهان پیرامون دارد،خود
در افراد میگرنی باعث میشود که در زندگی تنش و اضطراب بیشتری
را تجربه کنند و در مسائل مربوط به زندگی دچار مشکالت بیشتری
.شوند
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مقدمه
امروزه سردرد بهصورت یکی از شکایتهای

(کاسپر و هاریسون .)7111 ،2این سردرد در آغاز

شایع افراد در آمده است و  31درصد افراد حداقل

بهصورت دورهای و مرتبط با تنیدگی (اضطراب)

یکبار در سال دچار این حمالت میشوند .این

همراه است و میتواند در شکل مزمن بهصورت

عارضه شدید و ناتوانکننده در  01درصد مردم

تقریباً روزانه رخ دهد (پنزین ،اندریسک،

جهان وجود دارد که بیشتر از یکدوم بیماران از

فریدنبرگ ،هول ،الک 2و همکاران.)7111 ،

سردرد شکایت دارند (مایزال و هوال.)7112 ،0

امروزه بر اساس تحقیقات انجام گرفته در انجمن

فراوانی جهانی این سندرم در مردان  0-6درصد و

بینالمللی سردرد ( 3)IHSبه نظر میرسد سردرد

در زنان  07-06درصد (بردلی )7110 ،7و در

میگرنی که بهصورت یکطرفه و غالباً ضربان دار

مجموعه  07-01درصد است (رونالند.)7111 ،9

تظاهر مییابد یکی از شدیدترین سردردها

سردرد خود میتواند بهصورت یک بیماری نمایان

باقدرت ناتوانکنندگی باال است (رونالند.)7111 ،

شود و یا بهعنوان یک بیماری سیستمیک یا

این بیماری امروزه عالوه بر عوارض جسمی

موضعی باشد (کریک .)7112 ،0از سوی دیگر

(سولومون و دالوف ،)7111 ،01باعث کاهش

سردرد یکی از رایجترین شکایتها در

کیفیت زندگی (اورنیش ،)7111 ،00از دست دادن

کلینیکهای عصبشناختی است .اکثر این

زمان کاری مفید (موریلو ،آرکون ،آرنجا ،آلت،

سردردها از نوع میگرن 1یا سردرد تنشی هستند.

چاپمن و گونترنو ،)7111 ،07ایجاد اختالل در

این سردردها میتوانند خفیف و با فواصل

فعالیتهای روزمره (رابین ،پنزین ،مک کراری و

نه چندان کم و یا شدید و دیرپا باشند .سردردهای

کرای )7111 ،09و غیره میشود .بر اساس تحقیق

شدید و تکرارشونده فعالیتهای روزمره زندگی

اسمیت )7110( 00این سردردها تواناییهای افراد

را محدود میسازند ،کیفیت زندگی را تقلیل

را کاهش داده و باورهای غیرمنطقی در مورد

میدهند و باعث کاهش بهرهوری میشوند

ناکارآمدی در برخورد با مسائل مختلف اجتماعی

(کورت و کاپالن .)7112 ،6میگرن شایعترین نوع

و خانوادگی را موجب میشوند .باورهای

سردرد است که بهصورت یکطرفه و غالباً ضربان

غیرمنطقی جزء آن دسته از باورها به شمار میآیند

دار تظاهر مییابد و معموالً شامل سردرد ،تهوع،

که یا بهطور مستقیم همراه با بازتابهایی نظیر،

استفراغ و سایر نشانههای اختالل کارکرد عصبی
است که به صورتهای مختلف ظهور میکند

1.Maizels & Houle
2. Bradly
3. Ronwland
4.Grgic
5. Migraine
6. Kurt &Kaplan
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7. Kasper & Harrisons
& 8. Panzien, Andrasik, Freidenberg, Houle, Lake
etal
9. International Headache Society
10. Solomon & Dahlof
11. Ornish
12. Morillo, Alarcon, Aranaga, Aulet, Chapman &.
Conterno
13. Rabin, Penzien, McCrory & Gray
14. Smith
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اندوه ،افسردگی و خشم ظاهر میشوند یا

متغیرهایی که ممکن است افراد میگرنی با آن

بهصورت درونی و لحظهای تظاهر میکنند و

درگیر باشند بهزیستی روانشناختی است .امروزه،

حاصل آنها عدم تحرک و بیعالقگی به کار و

دیدگاه جدیدی در علوم وابسته بهسالمت بهطور

فعالیت است .باورهای منطقی را جزء آن دسته از

اعم و در روانشناسی بهطور اخص در حال

باورهایی میدانیم که بازتاب آنها به شکل منطقی

شکلگیری است .در این دیدگاه علمی ،بر روی

ظاهر میشود .هر فردی در زندگی خود در

جنبههای مثبت سالمتی و بهزیستی و نیز توضیح

زمانهای مختلف با یکی از این دو نوع باور

و تبیین ماهیت بهزیستی روانشناختی تمرکز

مواجه میشود (جان بزرگی و نوری.)0927 ،

میشود (ریف و سینگر ،0332 ،1انتونوسکی،

سولومون )7112( 0در پژوهشی به این نتیجه

 ،0322استرامپفر؛ زنجانی طبسی0929 ،؛ به نقل از

رسید که این باورها بهعنوان مجموعهای از

کهکی .)0920 ،از این منظر سالمت روانی داشتن

معیارهای بسیار باال یا پایین برای عملکرد هستند

ویژگیهای مثبت مانند روابط اجتماعی موفق،

که با خود ارزیابیهای منفی ،انتقادات و سرزنش

عزتنفس و احساس کارآمدی است و وظیفه

7

روانشناس ،مطالعه این ویژگیهای و کمک به

( )7111باورهای غیرمنطقی باال با شادکامی کمتر،

ارتقاء آنها است (رایان ،دکی ،7110 ،سلیگمن،

اضطراب بیشتر و رضایتمندی زندگی کمتر

0332؛ به نقل از میکائیلی منیع .)0922 ،جزء

ارتباط دارد .ابی )0339( 9در پژوهشی نشان داد

ضروری خوب زندگی کردن ازنظر دانشمندان

که باورهای غیرمنطقی و درماندگی آموختهشده از

احساس بهزیستی روانی درونی است که در آن

مؤلفه های مؤثر در پیدایش اختالل جسمانی

هر شخص زندگیاش را دوست داشته باشد

سازی ،سندرم خستگی مزمن و انواع سردردها

(دینر ،لوکاس و اویشی7111 ،؛ به نقل از کهکی،

میباشند .به اعتقاد هیوزر )7111( 0افراد مبتال به

 .)0920ریف ( )0323با تأکید بر اینکه سالمت

سردرد میگرنی نسبت به افراد سالم از باورهای

مثبت چیزی فراتر از فقدان بیماری است (ریف و

غیرمنطقی ،سرزنش و عیبجویی افراطی از خود

سینگر ،)0336 ،وی پیشنهاد کرد بهزیستی

و دیگران برخوردار هستند .یوسفی ( )0920در

روانشناختی به آنچه فرد برای بهزیستی به آن نیاز

پژوهشی به این نتیجه رسید که باورهای

دارد ،اشاره میکند (در مقابل ایده بهزیستی ذهنی

غیرمنطقی ،کمالگرایی ،اضطراب و افسردگی در

که به احساس بهزیستی اشاره میکند) .عاملی،

افراد مبتال به میگرن نسبت به افراد عادی به میزان

باقریان ،سرآوردی و اکبری ( )0921در پژوهشی

بیشتر دیده میشود و این بیماران از بهزیستی

نشان دادند که افراد میگرنی نسبت به افراد عادی

روانشناختی پایینی برخوردار هستند .یکی از

بهزیستی

خود همراه میباشند .بر اساس پژوهش زینیپ

1. Solomon
2. Zeynep
3. Abby
4. Hueser

از

رضایت

زندگی،

شادکامی،

روانشناختی و عاطفه منفی بیشتری برخوردار
5. Ryff & Singer
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بر خود است که تحلیل تجارب شخصی ،تفکر

( )7101افراد مبتال به میگرن در مقایسه با افراد

دربارۀ تفکر و درنتیجه ،اصالح تفکر شخصی

گروه گواه در مقیاسهای عاطفه منفی ،غمگینی،

میسر میشود؛ از راه این توانایی است که

نارضایتی از زندگی و عدم کارآمدی نمره باالتر

باورهایی در مورد توانمندی خود (همان باورهای

داشتند بیلی )7111( 7در پژوهشی به این نتیجه

خود کارآمدی) شکل میگیرند .خود کارآمدی،

رسید که نوجوانان مبتال به میگرن نسبت به

مهمترین و آخرین سازۀ نظری دیدگاه شناخت

همساالن عادی خود تصویر منفیتری نسبت به

اجتماعی است و امروزه ،به یکی از مهمترین

خود و از بهزیستی روان شناختی پایین تری

محورهای پژوهشی بدل شده است .منظور از

برخوردار بودند .تحقیق مک گراس)7113( 9

خود کارآمدی یا خودبسندگی ،میزان اطمینانی

بیانگر این است که افراد مبتال به میگرن ،بیماران

است که هر فرد به توانایی خود درزمینۀ اجرای

سرطانی ،افراد در حال گذر از مراحل زندگی،

مجموعهای از کارها یا انجام یک تکلیف خاص

موضوعات شغلی و انسجام خانوادگی از بهزیستی

ابراز مینماید (پینتریچ و دی گروت ،)0331( 6به

ذهنی پایین و سالمت روانی کمتری برخوردار

نقل از جلیلی و حسینچاری .))0923( ،خود

بودند .لیوبومیرسکی و دیکیر هوف )7101( 0به

کارآمدی ممکن است با عناوین مختلفی همچون

برونگرایی،

شایستگی ادراکشده ،سبک اسنادی و باورهای

وظیفهشناسی و سبکهای مقابلهای اطمینان به

کنترلپذیری بیان میشود ،ولی باید توجه داشت

خود پیشبینی کننده مثبت بهزیستی روانشناختی

منظور از خود کارآمدی ،پاسخ به این پرسش

و روان رنجور خویی و سبک مقابلهای درمانده

است که «آیا میتوانم این کار را انجام دهم؟».

پیشبینی کنندههای منفی بهزیستی روانشناختی

محمد پور ( )0929در پژوهشی گزارش کرد که

بودند .یکی از متغیرهایی که مبتالیان به

افراد مبتال به میگرن از خود کارآمدی پایینتری

سردردهای میگرنی با آن درگیر هستند خود

نسبت به افراد عادی برخوردار هستند .شیرزادی،

کارآمدی پایین است .خود کارآمدی ازجمله

مهرابی زاده و حقیقی ( )0920بیان کردند که

متغیرهایی است که ارتباط آن با سردردهای

سردردهای میگرنی و تنشی با خود کارآمدی

میگرنی مورد بررسی قرار گرفته است .نظریۀ

پایین ،کمالگرایی افراطی ،اضطراب و افسردگی،

(،)0326

سالمت روانی مختل مرتبط است.طبق نتایج ارائه

منحصربهفردترین ویژگی انسان را توانایی خود

شده توسط وارن )7101( 2تنشهای مزمن عصبی،

اندیشی میداند ،زیرا از راه این نوع تفکر متمرکز

فقدان مهارتهای کارآمد پیشبینی کننده خود

بودند .بر اساس تحقیق برید جز و هارنیش

نتیجه

این

شناخت

دستیافتند

اجتماعی

که

باندورا

1

کارآمدی پایین برای مقابله با استرس است که
1. Bridges, K. R., & Harnish
2. Bili
3. McGrath
4. Lyubomirsky & Dickerhoof
5. Bandura
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زمینهساز بروز سردردهای میگرنی است .در
6. Pintrich & Degroot
7. Warren
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مجموعه سوابق پژوهشی نشان میدهد که ارتباط

نمونهگیری ،فهرست ی از کلیه مراکز درمانی اردبیل

معنیداری بین باورهای غیرمنطقی ،خطاهای

تهیه شد و سپس از میان آنها دو کلینیک

شناختی ،ناکارآمدی ،غمگینی ،اضطراب و

بهقیدقرعه انتخاب شدند در ابتدا برای اجرای

افسردگی با سردردهای میگرنی وجود دارد .با

نمونهگیری کل پروندههای موجود در مراکز که

توجه به شیوع باال این بیماری ،هزینههای سنگین

مربوط به بیمارانی بود که اخیراً تشکیل پرونده

مرتبط با درمان میگرن و خألهای پژوهشی در این

داده بودند ،مورد بررسی قرار گرفت و فهرستی از

زمینه و به دلیل اینکه تاکنون پژوهشی در این

آنها تهیه گردید و با آنها تماس گرفته شد و

زمینه در نمونههای ایرانی انجامنشده است،

ضمن توجیه اهداف پژوهش از آنها خواسته شد

استفاده از نتایج این پژوهش در جهت ارتقای

در پژوهش شرکت کنند سپس از این میان  91فرد

سطح عملکرد شغلی ،تحصیلی و خانوادگی افراد

مبتال به میگرن و همچنین  91فرد سالم به شیوه

مبتال به این سردردها ،اکتشافی محسوب میشود

همتا سازی بر اساس سن ،سطح تحصیالت و

و اهمیتی مضاعف مییابد؛ بنابراین با توجه به

وضعیت اجتماعی اقتصادی انتخاب شدند .در

سوابق پژوهشی میتوان استنباط کرد که باورهایی

مورد انتخاب  61نفر نمونه ( 91نفر برای هر

بهزیستی

گروه) باید اشاره کرد که در روش علی ـ

روانشناختی در بیماران مبتال به سردردهای

مقایسهای باید هر زیرگروه حداقل  01نفر باشد و

میگرنی و افراد عادی متفاوت است.

برای اینکه نمونه انتخابشده نماینده واقعی

غیرمنطقی،

خود

کارآمدی

و

جامعه باشد و اعتبار بیرونی باالیی داشته باشد
روش

تعداد نمونه  61نفر ( 91نفر برای هر گروه) در

با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش ،این

نظر گرفته شد (دالور .)0931،در پژوهش حاضر

پژوهش پس رویدادی و از نوع مقطعی ـ مقایسهای

جهت جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر

است .وجود و عدم وجود میگرن متغیر مستقل و

استفادهشده است:

باورهای غیرمنطقی ،خود کارآمدی و بهزیستی

آزمون باورهاى غیرمنطقی جونز ( :)IBTاین

روانشناختی متغیرهای وابسته مطالعه محسوب

آزمون براى اندازهگیری و سنجش عقاید

میشوند.

غیرمنطقى ساختهشده است .این آزمون در سال

جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعه آماری

 0362توسط جونز تهیه گردید .اکثر تحقیقاتى که

این پژوهش کلیه بیماران زن و مرد مبتال به میگرن

پیرامون رابطه عقاید و باورهاى غیرمنطقى با

مراجعهکننده به کلینیکهای روانپزشکی و مغز و

کنشهای رفتارى و عاطفى درزمینه درمان عقالنى

اعصاب و کلیه زنان و مردان سالم شهر اردبیل در

ـ عاطفى صورت گرفته است ،از این آزمون

سال  0931است که برای انتخاب آنها از روش

استفاده نمودهاند .جونز ( 0362به نقل از احتشام

نمونهگیری در دسترس استفاده شد .در ابتدا برای

زاده ،برنا و یوسفی )0931 ،اعتبار  IBTرا 1/37
00
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گزارش کرد و پایایی هر یک از مقیاسهای

پرسشنامه را  1/27گزارش نمودند .پژوهشهای

دهگانه آن را از  1/66تا  1/22به دست آورد.

دیگر نیز در داخل و خارج کشور حکایت از

میانگین پایایى همه زیرمقیاسهاى آن نیز 1/20

اعتبار مناسب آزمون داشتند براتی بختیاری

گزارششده است .ترگسلر و کارست (0327؛

( )0921ضریب اعتبار را  ،1/23بوسچر و اسمیت

7

احتشام زاده ،برنا و یوسفی )0931 ،گزارش

( ،1/20 )0332رجبی ( 1/27 )0921و مسعود نیا

نمودند که پایایی کل آزمون  1/22و اعتبار زیر

( 1/20 )0926گزارش نمودهاند .ضرایب آلفای

مقیاسهای آن  1/01تا  1/31است  IBTاز ده

کرونباخ و پایایی باز آزمایی این مقیاس به ترتیب

قسمت شامل  011عبارت ساختهشده است .هر

 1/20و  1/62گزارششده است .همچنین بین

قسمت مربوط به یکى از باورهاى غیرمنطقى

خود کارآمدی و اضطراب همبستگی 1/60

است.

عبارات

آزمون

بهصورت

لیکرت

بهدستآمده است (براتی بختیاری.)0921 ،

پنجدرجهای است .آزمودنى هر عبارت را خوانده

مقیاس بهزیستی شناختی :این پرسشنامه بهوسیله

و موافقت یا عدم آن را از بهشدت مخالف تا

داینر )0321( 9بهعنوان ابزاری برای سنجش

بهشدت موافق مشخص میکند .جهت نمرهگذاری

بهزیستی شناختی ساختهشده است؛ که دارای سه

بهطرف غیرمنطقى بودن است .یعنى نمره کمتر

زیر مقیاس عاطفه مثبت و منفی ،افسردگی ـ

نشاندهنده منطقیتر بودن فرد است .نمرهگذاری

شادکامی و رضایت از زندگی است .داینر و

از  0تا  1است .در پایان نمرات فرد را در هر

همکاران ( )0321آلفای کرونباخ این پرسشنامه را

خرده مقیاس جمع کرده تا نمره کل فرد به دست

 1/22و پایایی باز آزمایی آن را  1/27گزارش

آید .تحقیقات متعددى روایى این آزمون را مورد

نمودهاند .بیانی ،کوچکی ،گودرزی و احمدی

تأیید قرار دادهاند .تقی پور ( )0921با استفاده از

( ) 0926نیز پایایی و اعتبار این مقیاس بهزیستی

یک نمونه  016نفری از دانشجویان دانشگاه عالمه

شناختی و مؤلفههای آن را  1/62اعالم کردند.

طباطبایى ،پایایی این آزمون را به روش آلفاى

روش اجرا :در گردآوری اطالعات موردنیاز از

کرونباخ  1/20ارائه کرد.

روش مصاحبه برای تشخیص افراد مبتال به

مقیاس خود کارآمدی :این پرسشنامه بهوسیله

سردرد میگرنی و پرسشنامه استفاده شد .بعد از

شرر و آدامز )0329( 0بهعنوان ابزاری برای تعیین

تهیه فهرست اسامی افراد مبتال به سردرد میگرنی

عمومی

و انتخاب و جلب رضایت آنها پرسشنامهها در

ساختهشده است .این مقیاس  02آیتم دارد.

اختیار آنها قرار گرفت و از آنها خواسته شد که

آزمودنی به هر آیتم بر اساس یک مقیاس

بهدقت سؤاالت را بخوانند و پاسخهای موردنظر

پنجدرجهای از «کامالً مخالفم» تا «کامالً موافقم»

را متناسب با ویژگیهای خود انتخاب نمایند و

پاسخ میدهد .شرر و همکاران ضریب اعتبار

سؤالی را تا حد امکان بیجواب نگذارند اطالعات

1. Schere & Adams

2. Bosscher & Smit
3. Diener

درجات
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بهصورت فردی و در مراکز مربوطه جمعآوری

شرکتکننده در پژوهش به ترتیب  11درصد شغل

شد .اطمینان بخشی در مورد محرمانه ماندن

آزاد و  01درصد شاغل در مشاغل دولتی بود.

اطالعات و آزادی انتخاب برای شرکت در

همچنین وضعیت تحصیلی افراد شرکتکننده به

پژوهش از نکات اخالقی رعایت شده این

ترتیب  6/2درصد بیسواد 90/2 ،درصد دیپلم،

پژوهش بود .پس از جمعآوری اطالعات ،دادهها

 92/9درصد فوقدیپلم 02/9 ،درصد لیسانس و 1

با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری

درصد فوقلیسانس و باالتر بودند .همچنین

( )MANOVAمورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.

میانگین و انحراف معیار افراد برحسب وضعیت
تأهل به ترتیب  06/66درصد مجرد و 29/90
درصد نیز متأهل بودند.

یافتهها
میانگین و انحراف معیار وضعیت شغلی افراد

جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای خود کارآمدی ،باورهای غیرمنطقی و بهزیستی روانشناختی
گروه سالم

گروه میگرنی
متغیر

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

خود کارآمدی

53/35

5/04

70/67

5/67

باورهای غیرمنطقی

64/607

0/67

74/55

5/06

بهزیستی روانشناختی

65/75

0/36

645/76

7/56

همانطور که در جدول  0مشاهده میشود

میانگین و انحراف معیار نمرات افراد سالم در

در افراد میگرنی میانگین (و انحراف معیار) نمرات

خود کارآمدی (60/26و  ،)9/26باورهای

خود کارآمدی ( 71/19و  ،)9/01باورهای

غیرمنطقی

بهزیستی

غیرمنطقی ( 21/006و  )0/26و بهزیستی

روانشناختی (012/39و  )6/92است.

61/99

(و)7/00

و

روانشناختی ( 27/69و  )0/12است .همچنین
جدول  .2اطالعات مربوط به شاخصهای اعتباری آزمون واریانس چند متغیری
اثر

آزمون

ارزش

F

DF

درجات

P

آزادی خطا

گروه

اثر پیالیی

4/77

6/67

7

35

4/44

المبدای ویکلز

6/67

4/446

7

35

4/44

اثر هوتلینگ

6/67

655/05

7

35

4/44

بزرگترین ریشه روی

6/67

655/05

7

35

4/44
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همانطور که در جدول  7مالحظه میشود

این مقدار در سطح ( )p≥1/10معنیدار است .این

سطوح معناداری همه آزمونها قابلیت استفاده از

نتایج نشان میدهند ،بین دو گروه میگرنی و سالم

تحلیل واریانس چند متغیری را مجاز میشمارد.

در متغیرهای وابسته تفاوت معناداری وجود دارد.

مقدار المبدای ویکلز برابر با ( )1/112است که

جدول  .3تحلیل واریانس چند متغیره در دو گروه میگرنی و سالم در متغیرهای خود کارآمدی ،باورهای غیرمنطقی و
بهزیستی روانشناختی
منبع
مدل

متغیرها

SS

DF

MS

F

P

خود کارآمدی

55466/66

6

55466/66

66/05

4/44

باورهای غیرمنطقی

666666/46

6

666666/46

67/66

4/44

بهزیستی

66776/53

6

66776/53

746/57

4/44

روانشناختی
گروه

خود کارآمدی

55466/66

6

55466/66

66/05

4/44

باورهای غیرمنطقی

666666/46

6

666666/46

67/66

4/44

بهزیستی

66776/53

6

66776/53

746/57

4/44

روانشناختی

همانطور که در جدول  9مالحظه میشود

پژوهش نشان داد که بین افراد مبتال به میگرن و

بین افراد مبتال به میگرن و افراد سالم ازلحاظ خود

سالم ازنظر باورهای غیرمنطقی تفاوت معناداری

کارآمدی ،باورهای غیرمنطقی و بهزیستی

وجود دارد .نتایج بهدستآمده از پژوهش ضمن

روانشناختی در سطح ( )P≥1/10تفاوت

تأیید تحقیقات دیگر مثل (سولومون7112 ،؛

معناداری وجود دارد .بهاینترتیب میانگین

اسمیت7110 ،؛ فرنچ و همکاران7112 ،؛ گتچل و

باورهای غیرمنطقی در افراد میگرنی باالتر از افراد

ترک0920 ،؛ پنزین7111 ،؛ بریدجز و هارنیش،

سالم است .همچنین افراد میگرنی به خاطر داشتن

 )7101با آنها همسو است و حاکی از آن است

سردرد و ناتوانی آنها در شرکت در فعالیتهای

که بین افراد مبتال به میگرن و افراد سالم ازلحاظ

روزانه و تفریح از خود کارآمدی و بهزیستی

باورهای غیرمنطقی تفاوت وجود دارد .بیتردید

روانشناختی پایینتری برخوردارند.

بسیاری از مشکالت روانی ریشه در باورها و
افکار غیرمنطقی در مورد خود ،دیگران و جهان

نتیجهگیری و بحث

پیرامون دارد .این باورها دارای هدفها یا

هدف پژوهش حاضر مقایسه باورهای غیرمنطقی،

خواستههایی هستند که به شکل اولویتها و

خود کارآمدی و بهزیستی روانشناختی در بیماران

ترجیحهایی ضروری نمود پیدا میکنند و در

مبتال به سردردهای میگرنی و افراد سالم بود نتایج

صورت برآورده نشدن موجب آشفتگی فکری
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میشوند .به اعتقاد نظریهپردازان (الیس7111 ،؛

که افراد میگرنی از خود کارآمدی پایینتری

شفیع آبادی ،)0920 ،شمار زیادی از واکنشهای

برخوردار هستند .درواقع خود کارآمدی با افزایش

نامطلوب و اختاللها ،ناشی از باورها و تفکرات

رفتارهای مربوط به حرفه و شغل و انجام کارهای

غیرمنطقی و غیرعقالنی است و تا زمانی که

روزانه عملکرد فرد را در زندگی افزایش مییابد و

اینگونه افکار تداوم یابند ،مشکالت مربوط به

سپس با کاهش استرس و اضطراب ،رضایت از

ارتباط ،پذیرش و همراهی با دیگران ادامه خواهند

زندگی و بهزیستی بیشتری را در افراد موجب

یافت .بدین ترتیب ،بسیاری از مشکالت انسانی را

میشود ،منتها در افراد میگرنی به دلیل سردردهای

میتوان زاده باورها و تفکرات خیالی و بیمعنای

مکرر استرس و اضطراب بیشتری را تحمل میکنند،

انسان دانست .طبقهبندیهای گوناگونی از افکار و

بنابراین در بیشتر موقعیتها خود کارآمدی

باورهای ناکارآمد و غیرمنطقی در زمینههای

پایینتری از خود نشان میدهد .داشتن استرس

مختلف روابط فردی و اجتماعی ارائه شدهاند .این

در افراد ،ممکن است باعث شود که آنها برای

گوناگونی بیانگر این است که عوامل و زمینههای

فرار از استرس و تنش به افراد دیگر و درمانهای

مختلف زیستشناختی ،اجتماعی ،فرهنگی و

مختلف روی میآورند و همین وابسته شدن از

روانشناختی میتوانند به باورها و افکار

خود کارآمدی آنها میکاهد .ازآنجاکه ادراک

غیرمنطقی متعددی بی انجامد .برای نمونه الیس

استرس منفی در افراد میگرنی و ادراک استرس

(7111؛ محمد پور ،)0929 ،معتقد است که انسان

مثبت در افراد سالم ،بیشتر بوده است میتوان

این استعداد را دارد که طرز تفکر و باورهای

گفت که افراد سالم درک درست و مثبتی از

غیرمنطقی را از والدین یا عوامل فرهنگی کسب

استرس دارند .این ادراک موجب قبول وجود

کند .به اعتقاد صاحبنظران دیگر نیز جوامع و

استرس در زندگی شده و باعث میشود که آنان

خانوادهها از گرایش به ایجاد انواع باورهای

برای مقابله با مشکالت راهبردهای مثبت و

منطقی و غیرمنطقی با یکدیگر متفاوتاند.

مفیدی را به کار ببرند؛ اما افراد میگرنی به دلیل

باورهای غیرمنطقی افراد میگرنی باعث میشود که

درک منفی از استرس ،همیشه از راهبرهای منفی

در زندگی تنش و اضطراب بیشتری را تجربه کنند

برای مقابله با استرس استفاده میکنند و بهنوعی

و در مسائل مربوط به زندگی دچار مشکالت

بهجای مقابله مثبت با استرس به راهبردهای منفی

بیشتری شوند .همچنین بین افراد مبتال به میگرن و

روی میآورند و به همین دلیل خود کارآمدی

افراد سالم ازنظر خود کارآمدی تفاوت معناداری

پایین دارند .همچنین بین افراد میگرنی در مقایسه

وجود دارد این نتایج با تحقیقات پیشین ازجمله

با افراد سالم از بهزیستی روانشناختی پایینتری

(فرنچ و همکاران7112 ،؛ پنزین7111 ،؛ جورج،

برخوردارند نتایج این تحقیق ضمن تأیید

7112؛ کانن ،رانک و هونکوپ7112 ،؛ وارن،

تحقیقات پیشین با نتایج پژوهشهای (ریف،

 .)7101همسو است .نتایج این پژوهش نشان داد

0332؛ اسمیت7110 ،؛ کانن و همکاران7112 ،؛
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کوال و پریچارد7119 ،؛ نایو و نیو جنسن،

مؤلفه این مدل است به معنی داشتن رابطه

 .)7101همسو است و حاکی از آن است که افراد

باکیفیت و ارضاء کننده با دیگران است .افراد با

میگرنی از بهزیستی روانشناختی پایینتری

این ویژگی عمدتاً انسانهایی مطبوع ،نوعدوست و

برخوردارند .بهزیستی روانشناختی ذهنی الگوی

توانا در دوست داشتن دیگران هستند و میکوشند

ریف و همکارانش ( )0332با هدف تأکید بر

رابطه گرم بر اساس اعتماد متقابل با سایرین ایجاد

بهداشت روانی مثبت ارائه گردید .بر اساس این

کنند ولی افراد میگرنی در این مؤلفه مشکل دارند.

الگو ،بهزیستی روان شناختی از  6بعد تشکیل

مؤلفه هدفمندی در زندگی به مفهوم دارا بودن

میشود که عبارت است از پذیرش خود ،رابطه

اهداف درازمدت و کوتاهمدت در زندگی و

مثبت با دیگران ،خودمختاری ،زندگی هدفمند ،رشد

معنیدار شمردن آن است این حس به فرد امکان

شخصی و تسلط بر محیط .ازآنجاکه افراد مبتال به

میدهد تا نسبت به فعالیتها و رویدادهای

میگرن به دلیل سردردهای مکرری که دارند تسلط

زندگی عالقه نشان دهد و به شکل مؤثر با آنها

بر محیط و خودمختاری خود را از دست میدهند

درگیر شود .تسلط بر محیط ،مؤلفه دیگر این مدل

و در پذیرش خود مشکل پیدا میکنند و این

به معنی توانایی فرد برای مدیریت زندگی و

مسائل دستبهدست هم میدهند و سالمت

مقتضیات آن است .بر این اساس فردی که

عمومی شخص را پایین میآورند و بهزیستی

احساس تسلط بر محیط داشته باشد ،میتواند

روانشناختی شخص را کم میکنند .مؤلفه پذیرش

ابعاد مختلف محیط و شرایط آن را تا حد امکان

خود به معنی داشتن نگرش مثبت به خود به معنی

دستکاری کند ،تغییر دهد و بهبود بخشد.

داشتن نگرش مثبت به خود و زندگی گذشته

ناراحتیهای زندگی مثالً ابتال به میگرن میتوانند

خویش است .اگر فرد در ارزشیابی استعدادها،

موجب به وجود آمدن نشانگانی مانند اضطراب و

تواناییها و فعالیتهای خود در کل احساس

افسردگی شوند و از این طریق ابعاد بهزیستی

رضایت و در رجوع به گذشته احساس خشنودی

روانشناختی را مختل میکند .بیتردید وجود

کند ،کارکرد روانی مطلوبی خواهد داشت؛ که

افراد مبتال به میگرن میتواند بهمثابه رویدادی

متأسفانه افراد مبتال به میگرن در این زمینه مشکل

نامطلوب موجب ایجاد تنیدگی شود و بهزیستی

دارند مؤلفه خودمختاری به احساس استقالل،

روانشناختی را کاهش دهد.

خودکفایی و آزادی از هنجارها اطالق میشود.
فردی که بتواند بر اساس افکار ،احساسات و

سپاسگزاری

باورهای شخصی خود تصمیم بگیرد ،دارای

بدینوسیله محققان بر خود الزم میدانند از کلیه

ویژگی خودمختاری است .در حقیقت توانایی فرد

مسئولین بیمارستانها و کلینیکهای شهر اردبیل

برای مقابله با فشار اجتماعی به این مؤلفه مربوط

که ما را در امر این پژوهش یاری دادند نهایت

میشود .داشتن ارتباط مثبت با دیگران ،دیگر

سپاسگزاری را داشته باشند.
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