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   مقاله پژوهشي  مجله دانشكده پزشكي اصفهان

 10/6/90: تاريخ پذيرش         25/3/90: تاريخ دريافت  1390هفته اول مهر ماه/149شماره/منهسال بيست و 
  

  شهر اصفهان ي هسال 18تا  11آموزان  شيوع سردرد در دانش
  

  ، 3، مريم علوي راد3، شادي بهفر2توران محمودياندكتر  ،1اميد يقينيدكتر 
   3بهاره پويا ،3راضيه قرباني

  
  

  چكيده
 ي خصوص در جامعهه ب ،اما مطالعات كمي در مورد انواع سردرد و اهميت آن ،كودكي و نوجواني است شكايات دوران ترين شايع از سردرد :مقدمه
شهر  ي ساله 18 تا 11آموزان  تعيين شيوع انواع سردرد و عوامل مرتبط با آن در دانش با هدف حاضري  مطالعه. انجام شده است ،در ايران آموزان دانش

 .انجام شداصفهان 

گيري به روش  نمونه. انجام شد هسال 18تا  11آموز  دانش 4096در شهر اصفهان بر روي  1388تا  1385 هاي سالبين مقطعي  ي اين مطالعه :ها روش
همراه و اطالعات شامل انواع سردرد، عاليم . گرفتاي از مدارس راهنمايي، دبيرستان و پيش دانشگاهي انجام  مرحلهاي يك  خوشه - اي طبقه - تصادفي

 .آوري شد جمعنامه  عوامل مرتبط با سردرد و مراجعه به پزشك از طريق مصاحبه و تكميل پرسش

آموزان دختر نسبت به  دانشدر . به يكي از انواع سردرد مبتال بودند) درصد 9/49(نفر  2047نفر دانش آموز مورد مطالعه،  4096از كل  :ها يافته
سردرد  و )P > 01/0، درصد 5/11در مقابل  27(، سردرد ميگرني )P > 01/0، درصد 4/39در مقابل  4/60(سردرد آموزان پسر، فراواني كلي  دانش

آموزان پسر نسبت به دانش آموزان دختر  دانشدر  نيز سردرد كالستر ؛بيشتر بودداري  يمعنطور ه ب )P > 01/0(، درصد 1/27در مقابل  2/33(تنشني 
آموزان  دانشدر اكثر . داري افزايش داشت يطور معنه در هر دو جنس، فراواني سردرد با افزايش سن ب). P=  01/0، درصد 0در مقابل  39/0(بيشتر بود 

بين . بيشتر بود) درصد 1/37(آموزان پسر بروز سردرد در فصل زمستان  دانشكه در  در حالي ؛بروز سردرد با فصل خاصي در ارتباط نبود) درصد 80(دختر 
 .)P > 05/0(وجود داشت داري  يمعندختر و پسر در برخي عوامل مرتبط با بروز سردرد و عاليم همراه با سردرد تفاوت  آموزان دانش

از  ها در بين آن شهر اصفهان به يكي از انواع سردرد مبتال هستند و سردرد ميگرني و تنشني ي ساله 18تا  11آموزان  دانشحدود نيمي از  :گيري نتيجه
گيري  هاي آموزشي در خصوص درمان و پيش برنامهخصوص معلمان از طريق برگزاري ه آموزان و ب دانشافزايش آگاهي . شيوع بااليي برخوردار است

  .شود ميحمالت سردرد توصيه 
  آموز، ايران دانشسردرد، ميگرن، سردرد تنشني، كودك، نوجوان،  :واژگان كليدي

 
  مقدمه
كودكي و نوجـواني   شكايات دوران ترين شايع از سردرد

 عملكـرد تحصـيلي،   قابل توجهي بر است كه تأثير منفي
طور كلـي  ه و ب فردي بين شناختي و روابط سالمت روان

نتـايج  ). 1(گـذارد   مـي آمـوزان   دانـش عملكرد اجتماعي 
در خصـوص شـيوع انـواع سـردرد، شـامل       هـا  گزارش

 )Tension headache( تنشـني  سردرد و سردرد ميگرني

در جوامع مختلف و حتـي در يـك    بر آن ثرؤم عوامل و
بـر اسـاس يـك مطالعـه در     . بوده اسـت جامعه متفاوت 
، شـيوع  هسال 18تا  11دانش آموز  1679نيجريه بر روي 

 درصـد  5/13و شيوع ميگـرن   درصد 5/19كلي سردرد 
  . )2(گزارش شده است 

شـيوع   ،سـاله  15تا  13آموزان  دانشدر تايوان و بين 
و در  )3( درصــد 6/27و ســردرد تنشــني  2/12ميگــرن 
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 درصـد  4/23ديگر شيوع سردرد ميگرنـي   ي يك مطالعه
آمـوزان   دانـش بين نيز در تركيه . )4(گزارش شده است 

شيوع سردرد ميگرني و تنشني به ترتيب  ،ساله 18تا  14
ديگـر بـين    ي و در يك مطالعـه  )5( درصد 1/5و  3/21

 9/25و  5/14بـه ترتيـب    هسـال  17تـا   15دانش آموزان 
  . )6(گزارش شده است  درصد

حــالي اســت كــه در آلمــان شــيوع ســردرد  ايــن در
سـاله بـه    15تـا   12آمـوزان   دانشميگرني و تنشني بين 

گزارش شده است كـه نسـبت    درصد 5/4و  9/6ترتيب 
  . )7( باشد ميبه ساير جوامع شيوع كمتري 

تواند مرتبط  ميعلت تفاوت زياد بين نتايج مطالعات 
ســني  ي بــا زمــان انجــام مطالعــه، تفــاوت در محــدوده

گيـري و حجـم نمونـه و     نمونـه مورد مطالعه،  هاي نمونه
ـ  ؛تر از همه روش تشخيص سردرد باشد مهم  طـوري ه ب

كه در برخي مطالعات تشخيص نهـايي سـردرد پـس از    
ــوده   ــك ب ــت پزش ــي  ويزي ــط از  و در بعض ــر فق ديگ

  .هاي استاندارد استفاده شده است نامه پرسش
در  ميات كمطالع ،و همكاران Mateenطبق گزارش 

و در كشورهاي در حال توسعه در مـورد انـواع سـردرد    
سنين مختلف انجام شده است و بيشتر اطالعات موجود 
در مورد الگوهاي اپيدميولوژيك انواع سـردرد مبتنـي بـر    

  .)8(باشد  دنيا ميمطالعات انجام شده در ساير نقاط 
كافي بـه بررسـي    ي مطالعات معدودي با حجم نمونه

و  پرداختـه  ايرانـي آمـوزان   دانـش شيوع انواع سـردرد در  
در عـين  . اطالعات كمي در اين خصوص موجود اسـت 

دهـد كـه    مـي حال، نتـايج مطالعـات انجـام شـده نشـان      
سردردهاي ميگرني و تنشـني بـه ترتيـب از شـيوعي در     

در بـين  درصـد   5/32تـا   5/5و درصد  13تا  7/1حدود 
  . )9- 13(ند هست اني برخوردارآموزان اير دانش

   گذار بر سردرد مانندثيرأتبا توجه به عوامل مختلف 

شناختي،  هاي روان استرسانواع  خانوادگي، ي سابقه
، اطالع ...اجتماعي و  - سبك زندگي، وضعيت اقتصادي

اي جهت  جامعهاز الگوي اپيدميولوژيك سردرد در هر 
مورد نياز گيري  ريزي در سطوح مختلف پيش برنامه
با در نظر گرفتن مطالعات اندك انجام شده در . است

خصوص ه ب ،مورد انواع سردرد در ايران و اهميت آن
بررسي  به حاضر ي آموزان، مطالعه دانش ي در جامعه

آموزان  شيوع انواع سردرد و عوامل مرتبط با آن در دانش
   .شهر اصفهان پرداخته است ي ساله 18 تا 11

  
  ها روش
 هـاي  سـال  بـين  حاضـر اي و مقطعـي   مشاهده ي مطالعه
آمـوزان   در شهر اصفهان بـر روي دانـش   1388تا  1385

 - گيري به روش تصادفي نمونه. انجام شد هسال 18تا  11
اي از مدارس راهنمـايي،   مرحلهاي يك  خوشه - اي طبقه

  . گرفتدبيرستان و پيش دانشگاهي انجام 
 60(سـردرد از مطالعـات گذشـته     يتخمينـ شيوع با 
 3و دقـت بـرآورد    درصـد  95سـطح اطمينـان   ، )درصد
 1024) دختر و پسر(حجم نمونه براي هر گروه ، درصد

 ،گيـري  نمونـه شد و با توجه به روش  در نظر گرفتهنفر 
بـرآورد  نفـر   2048نهايي براي هر جنس  ي حجم نمونه

پـرورش،   و آمـوزش  ي پس از مراجعـه بـه اداره  . دگردي
 مقطـع تحصـيلي و ليسـت    هـر  در آمـوزان  دانـش  تعداد

ـ   24 ومشـخص   مدارس بـه تفكيـك ناحيـه    ه مدرسـه ب
 ي و در هـر مدرسـه همـه    شد صورت تصادفي انتخاب

  . وارد مطالعه شدند آموزان دانش
و اطالعات از طريق مصاحبه توسط كارورز تكميـل  

مـورد اسـتفاده    ي نامه پرسش. آوري شد جمعنامه  پرسش
در اين طـرح شـامل دو قسـمت مربـوط بـه اطالعـات       

و اطالعات مربوط به سردرد ) سن و جنس(دموگرافيك 
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 المللي سـردرد  بينشاخص انجمن  نمره بر اساس شامل
)International headache society( ــيات ، خصوصـ

سردرد و عاليم همراه با آن و عوامل مـرتبط بـا سـردرد    
 و در دخترها، عوامل شروع كننـده  فصل، عادت ماهيانه(

نامه توسط  اعتبار صوري پرسش. بود) مراجعه به پزشك
ييـد  أت) Neurology(اعصـاب  داخلي نفر متخصص  10

ــد ــايي پرســش. ش ــا   پاي ــق مصــاحبه ب ــه از طري  40نام
تأييـد شـد    Split Half از روشبا اسـتفاده  آموز و  دانش

)82/0  =Cronbach's alpha .(  
ــا داده ــتفاده از  ه ــا اس ــونب ــاري  آزم ــاي آم  tو  2ه

افـزار   نـرم در  )OR(نسـبت شـانس    ي همچنين محاسبه
SPSS ــخه  ,.version 16, SPSS Inc( 16ي  نسـ

Chicago, IL( سـطح  . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
   .در نظر گرفته شد 05/0 بيشتر ازآماري دار  يمعن

  
  ها افتهي

نفـر   2047مطالعـه،  آموز مـورد   دانشنفر  4096از كل 
. به يكي از انـواع سـردرد مبـتال بودنـد    ) درصد 9/49(

فراواني كلي سردرد به تفكيك جنس و به تفكيك نوع 
مشـاهده  . نشـان داده شـده اسـت    1سردرد در جدول 

، فراواني كلي سـردرد آموزان دختر  در دانش كه شود مي
  آمـوزان   نسبت به دانشسردرد تنشني  و سردرد ميگرني

   .بيشتر بودداري  يمعنطور  هبپسر 
به طـور   آموزان پسر دانشفراواني سردرد كالستر در 

امـا   ،آموزان دختر بيشـتر بـود   دانشنسبت به  داري معني
در فراوانــي ســردرد داري  معنــيبــين دو گــروه تفــاوت 

  . يا سردرد مزمن روزانه وجود نداشتو  ارگانيك
فراواني كلي سـردرد در سـنين مختلـف بـه تفكيـك      

در هر دو جنس، . است قابل مالحظه 2جنس در جدول 
افـزايش  داري  معنيطور ه فراواني سردرد با افزايش سن ب

 17آمـوزان دختـر در سـن     دانشطوري كه در ه ب ؛شتدا
 18آمـوزان پسـر در سـن     دانشو ) درصد 9/78(سالگي 
  .مشاهده شدبيشترين فراواني ) درصد 60(سالگي 

دو  كيـ بروز سردرد با عوامل مختلف به تفك ارتباط
در خصوص ارتباط بروز . است دهآم 3جنس در جدول 
آموزان دختـر و پسـر تفـاوت     دانش نيب ،سردرد با فصل

دختـر   آموزان دانشدر اكثر  كه يطور هب ؛بود يدار يمعن
 يدر حـال  ؛نبـود  ارتبـاط  در يخاص فصل با سردرد بروز
آموزان پسر بروز سردرد در فصـل زمسـتان    در دانش كه
   .كمتر بودو در فصل بهار  شتريب

 بيشـترين  خـوابي  كـم  و اسـترس  خسـتگي،  كـل،  در
 نيبــهمچنــين، در . داشــت ســردرد بــروز بــا را ارتبــاط
درصد موارد بـروز سـردرد بـا     4/17دختر،  آموزان دانش
  .ارتباط داشت يقاعدگ

  

  اصفهان شهر ي هسال 18 تا 11 آموزان دانش فراواني انواع سردرد به تفكيك جنس در .1جدول 

  نوع سردرد
  آموزان دانشكل 

  تعداد) درصد(
  دختر

  تعداد) درصد(
  پسر

  تعداد) درصد(
 ي اطمينان محدوده

 Cl:درصد  95
P 

  > 0001/0  35/2) 6/2–0/2(  808) 4/39(  1239) 4/60(  2047) 9/49(  كل انواع سردرد

  3130/0  84/0) 1/1–6/0(  94) 4/4(  80) 9/3( 174) 2/4(  سردرد مزمن روزانه

  > 0001/0  83/2) 3/3–3/2(  237) 5/11(  554) 27( 791) 3/19(  ميگرن

  > 0001/0  2/1) 5/1–1/1(  557) 1/27(  681) 2/33( 1238) 2/30(  سردرد تنشي

  3670/0  6/0) 3/2–1/0(  6) 29/0(  4) 2/0( 10) 25/0(  سردرد ارگانيك

  0030/0  - 8) 39/0( 0) 0( 8) 2/0(  سردرد كالستر
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  اصفهان شهر ي هسال 18 تا 11 آموزان دانش فراواني كلي سردرد در سنين مختلف به تفكيك جنس در .2جدول 
  پسر  دختر  آموزان دانشكل   

سن 
  )سال(

  فراواني نسبي
  )درصد(

  فراواني كلي
  )درصد(

  فراواني نسبي
  )درصد(

  فراواني كلي
  )درصد(

  فراواني نسبي
  )درصد(

  فراواني كلي
  )درصد(

11  )9/25 (556/144 )7 (144 )8/32 (225/74  )6 (74  )1/21 (331/70 )7/8 (70 

12  )29 (520/151 )4/7 (151 )9/33 (218/74  )6 (74  )5/25 (302/77 )5/9 (77 

13  )4/41 (497/206 )1/10 (206 )7/52 (237/125  )1/10 (125  )2/31 (260/81 )0/10 (81 

14  )1/47 (508/243 )9/11 (243 )9/64 (258/154  )4/12 (154  )6/35 (250/89 )0/11 (89 

15  )1/60 (572/348 )0/17 (348 )2/72 (331/239  )3/19( 239  )2/45 (241/109 )5/13 (109 

16  )7/63 (523/333 )3/16 (333 )1/70 (302/212  )1/17 (212  )7/54 (221/121 )9/14 (121 

17  )9/68 (477/329 )0/16 (329 )9/78 (252/199  )1/16 (199  )7/57 (225/130 )1/16 (130 

18  )1/66 (443/293 )3/14 (293 )0/72 (225/162  )1/13 (162  )60 (218/131 )2/16 (131 

*P 0001/0 <  0001/0 <  0001/0 <  
*Chi-Square test 

  
  اصفهان شهر ي هسال 18 تا 11 آموزان دانش ارتباط بروز سردرد با عوامل مختلف در .3جدول 

 وزانمآدانشكل  
 تعداد)درصد(

 دختر
 تعداد)درصد(

  پسر
 P*  تعداد) درصد(

  فصل

 24) 9/2( 18)5/1( 42)2(  بهار

0001/0 <  
 145) 9/17( 61)9/4( 206)10( تابستان

 150) 5/18( 54)4/4( 204)9/9(  پاييز

 300) 1/37( 115)3/9( 415)2/20( زمستان

 189) 3/23( 991)80( 1180)6/57( بدون ارتباط

 2250/0 320) 6/39( 457)9/36( 777)38(  خستگي

  > 0001/0 177) 9/21( 538)4/43( 715)35(  استرس
 0110/0 243) 30( 440)5/35( 683)3/33(  خوابي كم

 8710/0 186) 23( 281)7/22( 467)8/22(  ضربه به سر

  > 0001/0 264) 7/32( 136)11( 400)5/19(  كار با رايانه
  > 0001/0 153) 9/18( 120)7/9( 273)3/13(  خواب زياد

  > 0001/0 162) 20( 98)9/7( 260)7/12( تماشاي تلويزيون
 0330/0 117) 5/14( 139)2/11( 256)5/12(  گرسنگي

 0020/0 117) 5/14( 124)4/19( 241)8/11(  برخي از بوها

 0130/0 67) 3/8( 68)5/5( 135)6/6(  ورزش

 0840/0 57) 7( 64)2/5( 121)9/5(  سرفه

 0070/0 47) 8/5( 41)3/3( 88)3/4(  برخي غذاها

 8230/0 9) 1/1( 12)1( 21)1(  داروهابرخي 

  -  - 215)4/17( -  قاعدگي
*Chi-Square test 
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  اصفهان شهر ي هسال 18 تا 11 آموزان دانش عاليم همراه با اپيزودهاي سردرد در .4جدول 

  
  وزانمآ دانشكل 

  تعداد) درصد(
  دختر

  تعداد) درصد(
  پسر

  تعداد) درصد(
*P 

  0080/0 280) 6/34( 360) 1/29( 640) 3/31(  حساسيت به صدا

  > 0001/0 146) 18( 328) 5/26( 474) 1/23(  خوابي بي

  > 0001/0 144) 8/17( 313) 3/25( 457) 3/22(  اختالل ديد

 6470/0 116) 3/14( 168) 6/13( 284) 9/13(  اشك ريزش

 0190/0 125) 4/15( 147) 9/11( 276) 3/13(  استفراغو تهوع

  > 0001/0 79) 7/9( 81) 5/6( 160) 8/7(  بي حسي

  > 0001/0 85) 5/10( 62) 5( 147) 2/7(  احساس گرسنگي

 0070/0 71) 7/8( 70) 6/5( 141) 8/6(  سفتي گردن

  > 0001/0 80) 9/9( 54) 4/4( 134) 5/6(  احتقان بيني
*Chi-Square test 

 
 4جـدول  عاليم همراه بـا سـردرد در دو جـنس در    

 اپيـزود  بـا  همراه عاليم ترين شايع. نشان داده شده است
خوابي و اختالل ديد  صدا، بي به سردرد شامل حساسيت

آمـوزان دختـر و    خوابي و اختالل ديد در دانش بي .بود
استفراغ، و  حساسيت به صدا، احساس گرسنگي، تهوع

آمـوزان   حسي و سفتي گردن در دانـش  احتقان بيني، بي
  . مالحظه شد پسر بيشتر

 3/23(نفـر   289 ،دختر مبتال بـه سـردرد   1239از 
) درصـد  9/26(نفر  218 ،پسر مبتال 808و از ) درصد

در هنگام سـردرد بـه پزشـك مراجعـه كـرده بودنـد       
)0660/0  =P(.  
  

  بحث
تعيين شـيوع انـواع سـردرد و     ،حاضر ي هدف از مطالعه

 ي سـاله  18 تـا  11آمـوزان   دانـش عوامل مرتبط با آن در 
طبق نتايج ايـن مطالعـه، شـيوع كلـي     . شهر اصفهان بود

 4/39و  4/60سردرد در دختـران و پسـران بـه ترتيـب     
و شيوع سردرد ميگرني و تنشني در دختـران بـه    درصد

و  5/11و در پسران به ترتيب  درصد 2/33و  27ترتيب 
  . بود درصد 1/27

ــده در خصـــوص الگـــوي   ــام شـ مطالعـــات انجـ
آموزان در ايـران محـدود    ر دانشاپيدميولوژيك سردرد د

 2226بـر روي   خسـروي الهـي و   آيـت  ي مطالعه. است
در شـيراز نشـان داد   ) سـال  13تا  6( دبستاني آموز دانش

 5/5و  7/1 كه شيوع سردرد ميگرني و تنشني به ترتيـب 
دسـت آمـده در   ه است كه بسيار كمتر از شيوع ب درصد
  ). 9(باشد  مي حاضر ي مطالعه

 اســاس بــر آمــوزان دانــش ابتــدا آنــان، ي در مطالعــه
ــين انجمــن معيارهــاي ــال ســردرد المللــي ب  ندشــد غرب

 ،سـپس  و) ه نشده استگزارشي از نتيجه غربالگري اراي(
 تحـت  متخصص پزشك به سردرد توسط مشكوك افراد

گرفتنــد و ســپس  قــرار بــاليني ي شــرح حــال و معاينــه
   .)9(تشخيص سردرد صورت گرفت 

آلمــان نيــز كــه تشــخيص پــس از  در يا در مطالعــه
شيوع سردرد ميگرنـي و تنشـني    ،ويزيت متخصص بود

 5/4و  9/6سـاله بـه ترتيـب     15تا  12آموزان  بين دانش

www.mui.ac.ir



  و همكاران اميد يقيني  سال شهر اصفهان 18تا  11شيوع سردرد در دانش آموزان 

  1051  1390 اول مهرهفته / 149شماره /  29سال  –مجله دانشكده پزشكي اصفهان 

 ي همچنـين، محـدوده   .)7(گزارش شـده اسـت    درصد
تـا   6 )9( خسـروي الهـي و   آيت ي سني افراد در مطالعه

 11حاضر   ي كه در مطالعه در حالي ؛سال بوده است 13
سال بود و طبق نتايج هر دو مطالعه، شيوع سردرد  18تا 
 بررسيدر  حالي كه رد ؛است بوده شتريب باالتر نيسن در
 آمـوز  دانـش  1965و همكاران در شـهر رشـت،    قرانيقا

ــتاني ــا 14 دبيرس ــاله 18 ت ــطر از س ــه پرســش قي  ي نام
 شـيوع  و گرفتنـد  قـرار  يبررسـ  مورد ميگرن تشخيصي

  ). 11( بوددرصد  8/8جامعه  نيا در يميگرن سردرد
در ديگر توسـط ميرزايـي    ي همچنين در يك مطالعه

شيوع سردرد ميگرني و افت عملكرد ناشـي از   ،شهركرد
بــا اســتفاده از بــه ترتيــب دختــر دبيرســتاني  550آن در 
نتايج طبق . بررسي شد MIDASو  HISهاي  نامه پرسش

از  درصــد 3/13 مشــخص شــد كــه   ايــن بررســي 
  . )12(داشتند ميگرن آموزان  دانش

ــه از      ــات ك ــن مطالع ــردرد در اي ــواع س ــيوع ان ش
 ،نامه براي تشخيص سردرد استفاده كـرده بودنـد   پرسش

  . كمتر بود حاضر ي نسبت به مطالعه
 2213بــر روي آبــاد  خــرمبهرامــي در  ي در مطالعــه

نتـايج بـه    ،نامه آموز دبيرستاني با استفاده از پرسش دانش
از افـراد مـورد    درصـد  4/44دست آمده نشـان داد كـه   

 30مطالعه داراي سردرد بودند و شيوع سردرد ميگرنـي  
بــود كــه در خصــوص  درصــد 4/14و ســردرد تنشــني 

بيشـتر   انجـام شـده   ي سردرد ميگرني بـا نتـايج مطالعـه   
  . )13(همخواني داشت 

توانـد   مـي ها بين مطالعات داخل كشور  تفاوتعلت 
گيري، حجـم نمونـه و    نمونه ي ن انجام مطالعه، نحوهزما

عوامـل خطـر سـردرد در شـهرهاي     تفاوت در فراوانـي  
در تمام مطالعـات گذشـته،   ي تقريببه طور . مختلف باشد

چه در ايران و چه در ساير كشـورها، شـيوع سـردرد در    
  آموزان پسر بوده است و  دانشآموزان دختر بيشتر از  دانش

  . )6- 9- 15(با افزايش سن افزايش پيدا كرده است 
طبــق شــواهد موجــود، شــروع ســردرد ميگرنــي در 

اسـت،  ) سالگي 10(زودتر از دختران ) سالگي 7(پسران 
شـيوع  ) شـروع مدرسـه  (سـالگي   7بنابراين قبل از سن 

حـدود  امـا در  ، سردرد در پسران بيشتر از دختران است
ختـران بـيش از   سالگي شيوع سردرد در د 14 تا10سن 

  . )14- 15(شود  ميپسران 
همچنـين نشـان    خسرويالهي و  آيت ي نتايج مطالعه

 غيـر  خـواب  الگـوي  و خـانوادگي  مثبت ي داد كه سابقه
 و ميگـرن  بـه  مبتاليان براي عوامل خطر ترين مهم طبيعي
 خـانوادگي  ي سابقه كه طوريه ب ؛باشد مي تنشني سردرد
ترتيب  به را تنشني سردردو  ميگرن به ابتال شانس ،مثبت

 عـالوه بـر آن الگـوي   . دهـد  ميبرابر افزايش  9/2و  4/8
 تنشـي  سردرد و ميگرن به ابتال شانس طبيعي غير خواب

نتايج . )9(دهد  ميافزايش  4/4و  6/5 با برابر ترتيب به را
دهد كـه عوامـل    ميمطالعات مختلف در اين زمينه نشان 

در سـردرد ميگرنـي دخيـل     به ميزان قابل توجهي ژنتيك
عوامل محيطي شايد  تنشني سردرد به مبتاليان در .هستند
 خواب و الگوي آموز دانش خانواده در تنش وجود :مانند

هاي  برنامهدر نتيجه، . باشدبا سردرد در ارتباط  غير طبيعي
زدايـي، ايجـاد الگـوي     تنشاي در جهت آموزش  مداخله

تـنش در   خـواب طبيعـي و بهداشـت خـواب و كـاهش     
 انواع تسكين در ثريؤم نقش توانند ميآموز  دانشخانواده 
 سـردرد  از حمـالت  گيـري  پيش در و باشد داشته سردرد
  ).9(شود  واقع مؤثر

ــين      ــردرد در ب ــواع س ــاالي ان ــيوع ب ــود ش ــا وج ب
آگـاهي معلمـان    ،طبق شواهد موجـود  و بر آموزان دانش

ــا  آمــوزان دارنــد در ايــن  دانــشكــه ارتبــاط نزديكــي ب
قـايقران و همكـاران در يـك    . خصوص مطلوب نيست

تعيين ميزان آگاهي معلمـان مقـاطع تحصـيلي    مطالعه به 
  شـهر رشـت   )  دبسـتان، راهنمـايي و دبيرسـتان   (گانه  سه
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  . ه سردرد ميگرني پرداختندنسبت ب
از واحـدهاي مـورد    درصـد  43آگـاهي  طبق نتـايج،  

در حـد متوسـط و    صددر 7/39پژوهش در حد ضعيف، 
 درصــد 50كمتــر از . در حــد خــوب بــوددرصــد  3/17

هاي آن  كه آغاز حمله  معلمان از شايع بودن ميگرن و اين
  . )16(ست، آگاه بودند ا  بيش از همه در سنين نوجواني

 يرو بــر انيــچراغو  يالهــتيــآ يمطالعــه طبــق
 24، )نفر 538( شيراز شهر ابتدايي مدارس آموزگاران

 بـه درصـد مبـتال    10 تنشـي،  سـردرد  بهدرصد مبتال 
 - ميگرنـي  تـوأم  سـردرد  به مبتالدرصد  2/5 و ميگرن
  . بودند تنشي

ميگـرن  كه در بين آموزگاران نيـز   جالب اين ي نكته
 افسردگي، با تنشي سردرد و طبيعي غير خواب الگويبا 
 سـردرد  و اجتمـاعي  كـاركرد  در اخـتالل  و بودن هلأمت
 در اختالل و افسردگي طبيعي، غير خواب الگوي با مأتو

   ).17(داشته است  رابطه اجتماعي كاركرد
رسـد كـه طراحـي و اجـراي      مـي در نتيجه، به نظـر  

تواند هـم بـراي    ميهاي آموزشي براي آموزگاران  برنامه
آمـوزان مفيـد باشـد و     دانشخود آموزگاران و هم براي 

آموزگـار بـا سـردردش    برخـورد   ي كه نحوه تر اين مهم
آمـوز بـا    دانـش برخـورد   ي تواند الگويي براي نحـوه  مي

ناسـازگار بـا    ي سردردش باشد و بـدين ترتيـب مقابلـه   
تواند منجر به رفتارهاي بهداشـتي   ميسردرد در آموزگار 

  .آموز شود دانشنادرست در 
آوري  جمـع  ي حاضـر،  محدوديت مطالعه ترين مهم

ـ  ؛بـود نامـه   اطالعات بر اساس پرسـش  كـه   طـوري ه ب
تشخيص سـردرد، نـوع آن و عوامـل مـرتبط بـا آن از      

تري را  دقيقطريق مصاحبه و ويزيت پزشك اطالعات 

  . دهد مي ارائه
با اين وجود، بسياري از مطالعـات انجـام شـده در    

مشابه استفاده كرده بودند  روشنقاط مختلف جهان از 
. كـرد  مـي نتايج را فـراهم   ي و اين روش امكان مقايسه

شود در مطالعات آينـده پـس از غربـالگري     ميپيشنهاد 
تـر اطالعـات    آوري دقيـق  جهـت جمـع   ،آمـوزان  دانش

  .مصاحبه و ويزيت پزشك صورت گيرد
  
  گيري نتيجه

 11آمـوزان   دانشطبق نتايج اين مطالعه، حدود نيمي از 
شهر اصفهان به يكي از انواع سردرد مبتال  ي ساله 18تا 

بودند كه شيوع سـردرد ميگرنـي و تنشـني بـه ترتيـب      
شـيوع   ي نشـان دهنـده   و اين بود درصد 2/30و  3/19

  . باشد ميآموزان  دانشباالي اين مشكل در بين 
خصوص معلمـان  ه آموزان و ب دانشافزايش آگاهي 
آموزش هاي آموزشي با هدف  برنامهاز طريق برگزاري 

ــا آن و مــداخالت ســاده   ي بيمــاري، عوامــل مــرتبط ب
هــاي  روشرفتــاري ماننــد اصــالح الگــوي خــواب و 

گيـري حمـالت    تواند در درمان و پـيش  ميزدايي  تنش
انجــام . آمــوزان كمــك كننــده باشــد دانــشســردرد در 

مطالعــات بيشــتر در خصــوص اثربخشــي ايــن گونــه  
  .شود ميمداخالت توصيه 

  
  و قدرداني تشكر

ه باز مديريت محترم آموزش و پرورش استان اصفهان 
همكاري در اجـراي ايـن طـرح و از دكتـر علـي       دليل

ايـن گـزارش    ي خاطر همكاري در تهيهه غالمرضايي ب
  .آيد تقدير به عمل مي
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Abstract 

Background: Headache is one of the most common complaints in childhood and adolescence. However, 
few studies have been conducted concerning different types of headaches and their importance, 
particularly among Iranian students. The present study aimed to determine the prevalence of various 
types of headaches and their related factors among 11 to 18-year-old students of Isfahan, Iran. 

Methods: This cross-sectional study was performed on 4096 students who aged 11 to 18 years old 
during 2006-09. Stratified, cluster random sampling was used to select student from junior high schools, 
high schools, and pre-university schools in Isfahan. Required data including types of headaches, 
comorbid symptoms, and factors related to headaches were collected by referring to a physician through 
interviewing and completing a questionnaire. 

Findings: Out of 4096 subjects, 2047 (49.9%) had headaches. The frequency of total headaches, 
migraine headaches, and tension headaches were significantly higher among girls compared to boys 
(60.4% vs. 39.4%;  P < 0.01; 27% vs. 11.5%; P < 0.01; and 33.2% vs. 27.1%; P < 0.01, respectively). 
On the other hand, cluster headache was more common in male students than in females (39% vs. 0%; 
P = 0.01). In both sexes, the frequency of headache significantly increased with increasing age. While 
in most of female students (80%), the incidence of headache was not associated with a certain season, 
in male students, the incidence of headache was higher in winter (37.1%). There was a significant 
difference between female and male students in some factors related to the incidence of headache  
(P < 0.05).  
Conclusion: Approximately half of 11 to 18-year-old students of Isfahan suffer from one of the types 
of headaches among which migraine and tension headaches had a high prevalence. Enhancing the 
awareness and knowledge of the students and teachers through holding educational programs about 
how to treat and prevent headache attacks is recommended. 
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