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Abstract
Background and objective: Aging is a progressive physiological change in an organism that leads to a decline of biological functions and o f
the organism's ability to adapt to stress. The World Health Organization has pointed out that a world-wide r ev o lutio n is t akin g p lac e in
demography. Looking at the statistics and figures, the depth, intensity and importance of this issue become more apparent. There are about 600
million older people over 60 in the world, this figure will double by 2025 and will rise to 2 billion by 2050. One of the most debilit ating a n d
prevalent diseases in the elderly is blood pressure, which imposes enormous costs on the government. High blood pressure is one of the m ost
common chronic diseases that afflicts a large population and is one of the most serious Psycho-physiological disorders which has attr acte d a
lot of thoughts. In several studies, psychological factors such as depression and anxiety were introduced as risk factors f or blo o d p r essur e .
Depression is one of the most common psychiatry diagnoses that has created a major problem for mental health with its gr o win g t rend a n d
prevalence. Among the effective therapies for depression and anxiety due to physical illnesses, stress management via cognitiv e -behav iora l
approach has been successfully applied to combine anxiety reduction methods such as muscle relaxation, cognitive rehabilitation , ef f ectiv e
coping training, exerting training and anger management to treat emotional and physical problems such as anxiety and depression, in so mnia ,
diabetes, high blood pressure, heart disease, arthritis, AIDS and cancer. Therefore, this study was conducted to evaluate the effectiveness o f
training cognitive-behavioral stress management techniques on anxiety, depression and blood pressure in elderly people.
Me thods: The design of this study was quasi-experimental with pre-test and post-test and control group. The study population consisted of a ll
the elderly people living in the nursing home of district 5 in Tehran, that were in the elderly group list in the year 1395. The sample consiste d
of 30 people from nursing home living in Mehrban Nursing Home, who were selected by simple random sampling method. I n o ther wo r ds,
after accessing the centers, due to the extensive aging centers of Tehran, one of the elderly centers of Distr ict 5 o f T ehr an ( the M ehr ba n
nursing Center) was selected, which was also the place of study. T he following tools were used to collect data: Beck Depr ession I nv en tor y
(BDI-II) and Cattel's Anxiety Scale. The experimental group was trained in cognitive-behavioral stress management approach, and the control
group received no intervention. The duration of the treatment sessions consisted of 10 sessions of 60 minutes, performed as a gr o up o n c e a
week in the Mehrban nursing home. Single Variable-Covariance Analysis (ANCOVA) was used to test the research hypotheses.
Re sult: Based on the results of the Ancova test, after neutralizing the pre-test scores, stress management training has a meaningful ef fec t o n
the anxiety (p<0.001, F(27,1)=16.099), and depression (p<0.001, F(27,1)=66.69) and blood pressure (p<0.001, F(27,1)=23 .0 62) .T her e is a
meaningful difference in average moderated scores of anxiety, depression and blood pressure between stress management trainin g group s v ia
cognitive-behavioral approach and in the control group. In other words, these findings indicate a decrease in anxiety, depressio n an d blo o d
pressure in the experimental group compared with the control group. T he extent of this effect was 45% for anxiety, 61% for dep ressio n a n d
50% for blood pressure.
Conclusion: A series of training courses presented in form of stress management in a cognitive-behavioral approach have significant positive
effects on the reduction of anxiety and depression in the elderly and thereby protecting them from the numerous side-effects o f an x iety a nd
depression. Therefore, it can be used as a useful intervention to reduce the components of depression and an x iety an d ben efit f r om it in
educational and health centers.
Ke ywords: Stress Management Techniques in Cognitive-Behavioral approach, Depression, Anxiety, Hypertension, Elderly.
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چکیده
زمینه و هدف :مسائل مربوط به سالمندان از دیرباز در جامعٔه بشری مدنظر اندیشمندان بوده است .اضطراب یکی از عوامل خطر بیماری فشارخون بوده و باعثکاهش سالمت
عمومی سالمندان با فشارخون زیاد می شود .هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخلٔه مدیریت استرس بهشیؤه شناختیرفتاری بر اضطراب و افسردگی و فشارخون
سالمندان بود.
روشبررسی :این پژوهش بهروش نیمهتجربی از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروهکنترل بود .برای انتخاب آزمودنیها از نمونهگیری دردسترس استفاده شد؛ بدین صور ت که
 ۲۷نفر از سالمندان ۶۵تا۷۵ساله جهت شرکت در پژوهش انتخاب شده و بهصورت تصادفی در گروه آزمایش ( 1۳نفر) و گروه کنترل ( 1۴نفر) قرار گرفتند .همٔه
شرکتکنندگان به وسیلٔه دستگاه فشارخون و پرسشنامه های اضطرابکتل و افسردگی بک (  )BDI-IIارزیابی شدند .در گروه آزمایش به مدت  1۰جلسه آموزش مدیریت استرس
بهشیؤه شناختیرفتاری صورت گرفت .سپس در مرحلٔه پسآزمون هر دو گروه به پرسشنامه های پژوهش پاسخ دادند .آنالیز آماری بااستفاده از نرمافزار  SPSSنسخٔه  ۲۳و
شاخص های آماری توصیفی و تحلیل کواریانس چندمتغیره (مانکوا) انجام شد.
یافتهها :نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد مداخلٔه مدیریت استرس بهشیؤه شناختیرفتاری بهگونٔه معناداری اضطراب و افسردگی و فشارخون افراد گروه آزمایش را درمقایسه با
گروهکنترل ،بهبود میبخشد (.)p ≥۰٫۰۰1
نتیجهگیری :یافتهها بیان میکند مداخلٔه مدیریت استرس بهشیؤه شناختیرفتاری میتواند بهعنوان روش رواندرمانی انتخابی و همچنین مکمل درمان های پزش کی در بیمارا ن
فشارخون درنظر گرفته شده و در کاهش اضطراب و افسردگی و فشارخون سالمندان بافشارخون زیاد مفید واقع شود؛ بنابراین ،درنظرگرفتن این نوع درمان بهعنوا ن بخ شی از
برنامٔه درمانی سالم ندان بافشارخون زیاد میتواند سودمند باشد.
کلیدواژهها :مدیریت استرس بهشیؤه شناختیرفتاری ،افسردگی ،اضطراب ،فشارخون ،سالمندان.
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اضطراب را از عوامل خطرسراز پرفشراری خرون معرفری کردنرد (.)1۲

مقدمه

افسردگی ،از تشخ یصهای بس یار شایع در روانپزشکی بوده که با رونرد

امررروزه افررزایش جمع یررت سررالمندان بررهعنوان معضررلی مهرر در هررر

روبهرشد و ش یوع آن ،مشکلی اساسی برای بهداشرت روان ایجراد کررده

جامعه ای مطرح شده و تمرامی ابعراد اقتصرادی و اجتمراعی و بهداشرتی

است  .سازمان بهداشرت جهرانی پ یش ب ینری میکنرد کره ترا سرال ۲۰۲۰

را درگ ی ر ر خررود سرراخته اسررت ( .)1پروفسررور بال نشررر ،عضررو انجمررن

افسرردگی دومر ین علرت نراتوانی پرس از ب یمراری ایسرکمی قلبری باشرد

سالمندشناسری فرانسره ب ی ران کررد درحالحاضررر ،جمع یرت از موقع ی رت

( .)1۳یافتههای همهگ ی رشناسی در کشورهای مختلر

تغ یی ر حالت داده است ( .)۲با نگاهی به آمار و ارقام ،عمر و شردت و

ب ی ران میکنرد  .در سررال  1۹۹۰م ی رزان

افسرردگی در جهران ۴۷۲م یل ی رون نفرر و در ایر ران حرردود ۵م یل یرون نفررر

اهم یررت ایررن مسررهله نمایررانتر میشررود؛ به طوریکرره امررروزه حررردود

برآورد شده بود ( )1۴که ش یوع زیاد و اهم یرت اخرتالل افسرردگی را در

۶۰۰م یل یرون فررد سرالخوردٔه ب یشررتر از  ۶۰سرال در جهران وجررود دارد .

ای ران و جهان عنوان میکنرد  .همچنر ین ،مطالعرات شر یوع افسرردگی در

این رق تا سال  ۲۰۲۵بره دو برابرر خواهرد رسر ید و در سرال  ۲۰۵۰بره

ای ران نشان میدهد احتمال ابرتالی زنران بره افسرردگی (۳۰٫۵درصرد)

دوم یل یارد نفر افزایش مییابد ( .)1ایرن افرزایش در کشرورهای درحرال

برر یش از مررردان (1۶٫۷درصررد) اسررت ( .)1۵دربررارٔه چنرردعلتی بودن

توسعه بس یار شدیدتر از کشورهای توسعهیافته خواهد بود و کشرور مرا،

افسردگی تواف وجود دارد و شواهدی ن یز ارائه شده مبنی بر اینکره نبرود

ای ران ن یز از این نظر مستثنی نبروده و درصرورت نداشرتن برنامرهریزی و

حمایررت اجتمررراعی و صررم یمی بودن برررا افرررراد مهرر زنررردگی ،نقرررش

توجرره برره ایررن مسررهله ،در آینررده ای نهچنرردان دور ،مشررکالت ناشرری از

چشمگ ی ری در شکلگ ی ری افسردگی ایفا میکند (.)1۶،1۷

افزایش جمع یت سالمندان گریبانگ ی ر کشور مرا میشرود ( .)۳جمع یرت

از م یان درمانهای مؤثر بر افس ردگی و اضرطراب ناشری از ب یماریهرای

افراد ب یشتر از  ۶۰سال در ای ران براساس آخرین سرشرماری عمرومی در

جسمی ،مدی ریت استرس بهش یؤه شناختیرفتاری برا اسرتفاده از ترک یرب

سرال  1۵۸۴۹۸۰۴ ،1۳۹۵نفررر اسرت ک ره ۸٫۲درصرد کررل جمع ی رت را

روشهای کاهش اضطراب مثل آرم یردگی عضرالنی ،بازسازیشرناختی،

تشررک یل میدهررد و درمقایسرره بررا نتررایج سرشررماری سررال  1۳۹۰رونررد

آموزش مقابلٔه مؤثر ،آموزش ابرازگری و مدی ریت خشر  ،توانسرته اسرت

افزایشی داشته است ( .)۴این امر سررعت پ ی رشردن جمع یرت ایر ران را

با موفق یت در درمان مشرکلهای ه یجرانی و جسرمی ما ننرد اضرطراب و

ب یان میکند  .باتوجه به این روند رشد سریع و اینکه افرراد سرالخورده برا

افسردگی ،بیخوابی ،دیابت ،فشارخون زیاد ،ب یمراری قلبری ،آرتریرت،

انتقرال تجربرره ،نقررش مهمری در خررانواده و جامعرره ایفرا میکننررد ،لررزوم

ایردز و سرررطان ،برهکار گرفترره شرود  .ای رن روش وقتری بهشررکل گروه ری

توجه به ایرن قشرر بر یش از پر یش مشرهود اسرت ( .)۵ه زمران برا آغراز

برگزار شود ،از نظر وقت و هزینه به صرفهتر است (.)1۸،1۹

سرررالمندی ،افرررراد بهتررردریج برخررری از کارکردهرررای ف یزیولوژیرررک و

پررژوهش چررن و همکرراران برراعنوان اثرررات آمرروزش مرردی ریت اسررترس

روانی اجتمررراعی خرررود را از دسررررت میدهنرررد ( .)۶از ب یماریهررررای

مبتنی برر ذهن آگراهی برر نشرانههای اضرطراب و افسرردگی و فشرارخون

ناتوانکننده و شایع در سالمندان ،ب یماری فشارخون بوده کره هزینرههای

س یسرتول یک در دانشرجویان پرسرتاری چ ین ری مشرخص کررد کره تمرررین

هنگفتری را بره دو لررت تحم یرل میکنرد  .فشررارخون زیراد از ب یماریهررای

مدی ریت استرس مبتنی بر ذهن آگراهی برا کراهش اضرطراب و فشرارخون

مررزمن بس یارشرررایع اسرررت کررره جمررع کث یررر ری را گرفترررار سررراخته و از

همراه است؛ اما ب ین افسردگی دو گروه تفاوت معناداری مشراهده نشرد

اختاللهای روانی ف یزیولوژیکی بسر یار جردی بهشرمار مریرود کره افکرار

( .)۲۰حم ید ن یرز از تحق یر خرود نت یجره گرفرت کره مردی ریت اسرترس

زیادی را بهخود جلب کرده است ( .)۷سال یانه دهها هزار نفرر مسرتق یماً

بهشر یؤه شرناختیرفتاری باعررث کراهش اضرطراب زنرران میشرود و ای رن

در اثررر ایررن ب یمرراری میم ی رنررد و م یل یونهررا نفررر بررهعلت ب یماریهررای

کاهش تا دوازده ماه همچنان مشرهود میمانرد ( .)۲1مرالی و همکراران

بهوجودآمده از این وضع یت ،ازجمله تصرلب شرریانها و حمرالت قلبری

در مطالعرره ای باهرردف اثربخشرری آمرروزش مرردی ریت اسررترس بهشرر یؤه

و سکته ،دچرار مشرکالت جردی میشروند  .ب یمراری پرفشراری خرون در

شناختیرفتاری بر اضطراب و افسرردگی و اضرطراب ب یمراران افسررده

جامعررٔه ای ران ری حرردود 11درصررد ش ر یوع دارد ( .)۹سررازمان بهداشررت

دریافتند کره برنامرٔه آمروزش مردی ریت اسرترس بهشر یؤه شرناختیرفتاری

جهانی تخم ین میزند حدود ۶۰۰م یل یون نفر در دن یا مبتال بره پرفشراری

باعث کاهش افسردگی و اضطراب و استرس میشود ( .)۲۲باتوجره بره

خون هستند و ساالنه ۵٫۷م یل یرون نفرر درنت یجرٔه ابرتال بره آن و عروار

نترایج پرژوهش نجراتی و همکراران باهردف اثربخشری آمروزش گروهری

حاصل از آن جان خرود را از دسرت میدهنرد ( .)1۰اگرچره فشرارخون

استرسزدایی مبتنی بر ذهن آگاهی و یوگرای آگاهانره برر سربک زنردگی و

اساس ری علررت شناختهشررده ای نرردارد ،برره نظر میرسررد از اختاللهررای

مهارتهای مقابله ای و فشارخون س یستول ی ک و دیاستول ی ک ب یمراران برا

بس یارشایع است که تحتترثث ی ر اضرطراب بروده و تمایرل بره مزمنشردن

فشررارخون زیرراد مشررخص شررد کرره آمرروزش اسررترسزدایی مبتنی بررر

دارد ( .)۹بهعبارتدیگر ،به نقش عواملی مانند ژنت یرک و رژیر غراایی

ذهن آگرراهی و آمرروزش آگاهانررٔه یوگررا بررر سرربک زنرردگی و راهبردهررای

ازجمله سرطوح زیراد نمرک و کمبرود پتاسر ی  ،درجرٔه غلظرت چربیهرای

مقابلرررره ای ه یجانمرررردار و مسررررهلهمدار و فشررررارخون دیاسررررتول یک و

اشباعشده ،کلسترول ،تریگل یس ی رید و سطوح کر مرواد معردنی در برروز

س یسرتول یک اثرربخش هسرتند  .نتررایج مداخلره نشران داد بر ین م ی رانگ ین

فشارخون زیاد ،اشاره شده است؛ بااینحرال براوجود اطالعرات حاصرل

نمرات پ یش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنتررل تفراوت معنراداری

از نحررؤه افررزایش فشررارخون ،اضررطرابزاهای روانشررناختی بررهعنوان

وجود داشت (.)۲۳

مهمترین علت مطرح هستند (.)11

درمجموع باتوجه به اینکه افزایش فشارخون مهمترین مسرهلٔه بهداشرت

در پژوهشهررای مختلفرری ،عوامرررل روانشررناختی ماننررد افسرررردگی و

۲
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انفجاری جمع یت کودکان بهسوی وضع یت انفجاری جمع یت زنان پ ی ر

افسرردگی را در جوامررع مختلر

شر یوع متفراوت

کشررنده میشررود و ازآنجاکرره اسررترس و اضررطراب و

تفسر ی ر شرود  .همچنر ین بایرد یرادآور شرد کره نمررٔه ترازشرده بر ین ۴ترا۶

عمومی در کشورهای مختلر

افسررردگی ،فشررارخون را تشرردید میکنررد ،مررداخالت روانشررناختی در

ب یررانگر درجررٔه متوسررط اضررطراب و نمررره ای برر ین ۰تررا ۳نشرراندهندٔه

کراهش ای رن مؤلفررهها میتوانررد زم ینهسرراز ک یف ی رت زنرردگی و بهزیسررتی

شخصی آر ام ،بلغمی ،راحت و تنشزدوده است  .نمرره  ۷یرا  ۸شخصری

روانشناختی و ه یجانی و اجتماعی سرالمندان شرود  .ایرن امرر ضررورتی

را نشرران میدهررد کررره ممکررن اسرررت برره طور مشرررخص روان آزرده ای

برای انجام این پژوهش شد  .ازسویدیگر با پژوهشهرایی از ایرن قب یرل

مضطرب باشد و باالخره نمرٔه  ۹یا  1۰فردی است کره بهوضروح خرواه

دق یر تر از وضرع یت

برررهمنظور اصرررالح موقع یرررت خرررود و خرررواه برررهجهت مشرررورت یرررا

اضطراب و افسردگی در سرالمندان دسرت یافرت و عوامرل تهدیدکننردٔه

رواندرمانگری به کمک ن یاز دارد  .اعتبار این پرسشرنامه برهروش آلفرای

آن را بازشررناخت و راهبردهررای مررؤثر را طراحرری کرررد؛ بنررابراین ایررن

کرونبا محاسبه و ضریب آلفای برای اضطراب  ۰٫۵۹ب یران شرد  .ایرن

پررژوهش بررهمنظور اثربخشرری آمرروزش تکن ی کهررای مرردی ریت اسررترس

پرسشرررنامه توسرررط دادسرررتان در سرررال  1۳۶۹ترجمررره و ویژگیهرررای

بهش یؤه شناختیرفتاری بر اضطراب و افسردگی و فشرارخون سرالمندان

روانسنجی آن محاسبه شد  .ضرریب آلفرای کرونبرا ایرن پرسشرنامه در

صورت گرفت .

مطالعٔه رسولی و همکراران در سرال  ۰٫۷۷ ،۲۰1۳بهدسرت آمرد (.)۲۶

منجربرره عرروار

و بهدست آوردن اطالعات الزم میتوان به توص ی

2

در پژوهش حاضر ،ضریب همبسرتگی پرسشرنامٔه اضرطراب کترل برابرر

روش بررس ی

 ۰٫۴۴بوده که معنادار است (.)p >۰٫۰۰1

طررررح ایرررن پرررژوهش ن یمرررهتجربی و از نررروع گروههرررای نرررابرابر برررا

بعد از هماهنگی و کسب مجوز از خانرٔه سرالمندی مهربران ،برا رعایرت

پ یش آزمونپس آزمون با گروه کنترل برود  .جامعرٔه آمراری ایرن پرژوهش را

مالحظات اخالقی و ب یان اهرداف پرژوهش و برا آگاهسرازی سرالمندان و

تمرامی سررالمندان سرراکن در خانررٔه سررالمندان منطقررٔه پررنج شررهر تهررران

مرب یان و کسب اجازه از آنها ،رضایت سالمندان بررای شررکت در ایرن

تشرک یل دادنررد کرره در سررال  1۳۹۵در ل یسرت گررروه سررالمندان بودنررد .

پرژوهش جلررب شرد  .سررپس سررالمندان دارای مرال

نمونٔه مطالعهشده  ۲۷نفر ،گروه آزمایش ( 1۳نفرر) و گرروه کنتررل (1۴

ورود برره مطالعرره،

مق یرراس افسررردگی بررک و اضررطراب کتررل را تکم یررل کردنررد  .از برر ین

نفر) از سالمندان ساکن در خانٔه سرالمندان مهربران بودنرد کره برهروش

سالمندان با نمرٔه ب یشتر  ۲۷نفر به صورت تصرادفی انتخراب شرده و در

نمونهگ ی ری دردسترس انتخاب شدند  .بهعبارتدیگر بعد از دسرتیابی

گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتنرد  .ضرمن توج یره آزمودنیهرای نمونرٔه

برره مراکررز مرردنظر بررهعلت گسررتردگی مراکررز سررالمندی شررهر تهررران

تحق ی و ب یان اهداف پژوهش ،از سالمندان درخواست شد ترا در طرول

به صورت دردسترس یکی از مراکز سالمندی منطقرٔه پرنج تهرران (مرکرز

دورٔه آمروزش مردی ریت اسررترس بهشر یؤه شررناختیرفتاری شررکت کننررد .

سالمندی مهربان) انتخاب شد کره مکران مطالعره ن یرز برود  .مع یارهرای

قبررل از شررروع روش آموزش ری در هررر دو گررروه مطالعهشررده پ یش آزمررون

ورود به پژوهش شامل دامنٔه سنی ۶۵ترا ۷۵سرال و نداشرتن اختاللهرای

انجام و از آنها درخواست شد تا پرسشرنامههای مردنظر را متناسرب برا

روان ری شرردید ( براسرراس پرونرردٔه موجررود در مراکررز) و داشررتن سررط

ویژگیهررای خررود تکم یررلکرده و تاحرردامکان سررؤالی را برردون جررواب

تحص یالت حداقل س یکل بود  .مع یارهای خروج از مطالعره ن یرز عبرارت

نگاارند  .سپس گروه آزمایش تحرت آمروزش مردی ریت اسرترس بهشر یؤه

بررود از غ یبررت در جلسررههای آموزشرری ،داشررتن آس یبشررنوایی شرردید،

شرناختیرفتاری قرررار گرفرت و گررروه کنترررل هر یچ مداخلرره ای دریافررت

ب ینررایی ،اختاللهررای ه یجررانی و روان ری شرردید و داشررتن اختاللهررای

نکرررد  .مرردت جلسررات درمررانی شررامل  1۰جلسررٔه ۶۰دق یقرره ای بررود و

شرناختی کره منجربره وقفرٔه آموزشری شرود ( براسراس پرونردٔه موجررود در

به صورت گروهی و هفته ای یک بار در خانٔه سالمندی مهربان اجرا شرد .

مراکرز) .همچن ر ین بررا کنترررل عرواملی ماننررد سررط اقتصررادی اج تماعی

درنهایت دادههای گردآوریشرده برا اسرتفاده از نرم افرزار  SPSSنسرخٔه

آزمودنیها که احتما الً باعث تفراوت آنهرا میشرود و گمرارش تصرادفی

 ۲1و با روش آمار توص یفی ماننرد محاسربٔه فراوانری ،درصرد ،م یرانگ ین،

این تفاوت کنترل شد  .برای جمع آوری دادهها از ابزارهای زیر ر اسرتفاده

انحراف مع یار و روش آمرار اسرتنباطی تحل یرل کوواریرانس تر متغ ی ری

شد .

(  )ANCOVAتحل یل آماری شد .

پرسشنامٔه افسرردگی برک  :ایرن پرسشرنامه را برک و همکراران در سرال

بهمنظور رعایت مالحظات اخالقی ،بره مسرهوالن مراکرز و خانوادههرای

 1۹۶1برای سنجش شدت افسردگی تدوین کردنرد کره در سرال 1۹۹۶

آزمودنیهای شرکتکننده در پرژوهش اطم ینران داده شرد کره اطالعرات

تجدیدنظر شد  .این مق یراس شرامل  ۲1مراده اسرت و هرر مراده نمرره ای

بهدسرت آمده از پررژوهش به صررورت محرمانرره و بی نررام اسررتفاده شررده و

ب ین صفرتا ۳میگ ی رد  .برک و همکراران روایری ه زمران ایرن مق یراس را

بهجهت حفظ اسرار شخصی و تجاوزنکردن به حری خصوصی افرراد،

 ۰٫۷۹و پایرایی بازآزمررایی آن را  ۰٫۶۷گرزارش کردنررد ( .)۲۴در ای ر ران

نتایج در سط کلی (م یانگ ین) گروهها گزارش شود ون یرز بررای مقاصرد

قاس زاده و مجتبایی و ابراه ی خانی ضرریب آلفرای کرونبرا را  ۰٫۸۷و

درمررانی در اخت یررار روانشناسرران و روانپزشررکان و مراکررز آمرروزش و

ضریب بازآزمایی ر ا  ۰٫۷۴ب یان کردند کره نشراندهندٔه اعتبرار و پایرایی

درمرانی سرالمندان قررار گ یر رد  .همچن ر ین ،دربرارٔه نبرودن زیران ناش ری از

مناسب این پرسشنامه برای فرهنگ ای رانی است (.)۲۵

شرررکت در پررژوهش ،اطالعررات کامررل در اخت ی رار شرررکتکنندگان قرررار

مق یرراس اضرررطراب کتررل  :پرسشرررنامٔه اضررطراب کترررل پرسشرررنامه ای

گرفت  .آنها میتوانستند هرر زمران کره بخواهنرد از ادامرٔه همکراری برا

 ۴۰آی تمی بوده و شامل سؤالهایی است که مردم روزمرره برا آن سررو کرار

پژوهشرگر ،اجتنرراب ورزنرد  .در پای ران پررژوهش ن یرز کارگرراهی سررهروزه

دارند  .ایرن آزمرون نمررٔه کرل اضرطراب و اضرطراب پنهران یرا آشرکار و

برای گروه کنترل برگزار و دربارٔه رفتارهرا و مهارتهرای اسرترسزدایی

م یزان هوشمندی یرا هوشرمندنبودن فررد را درمقابرل اضرطراب خرویش

۳
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جهران بروده کره درصرورت درمان نشردن

مشخص میکند و ارزش آن بایرد در پرترو تجربرٔه برال ینی دربرارٔه آزمرون

اخت یارشان قرار گرفت .

آنها .

خالصٔه محتوای جلسات آموزشی بهشرح ذیل بود .

جلسرٔه هفررت  :آمرروزش خررودزاد همرراه بررا تصوی رسررازی و خودالقررایی،

جلسرٔه اول  :معرفری و آشرنایی اعضررا ،ب یران مفهروم اسرترس و آرم ی ردگی

مراقبٔه نور خورش ید همراه با خودزادها ،آموزش ابرازگری .

عضالنی تدریجی برای  1۶گروه ماه یچه ای .

جلسٔه هشت  :مراقبٔه ،تمرین مراقبٔه مانترا و حمایت اجتماعی .

جلسررٔه دوم  :آرم یرردگی عضررالنی ترردریجی برررای  ۸گررروه ماه یچرره ای و

جلسٔه نه  :مراقبٔه شمارش ترنفس ،انجرام یکری از تمرینهرای آرم یردگی

استرس و آگاهی .

جلسات قبل .

جلسرٔه سروم  :ترنفس دیرافراگمی و تمررین ،آرم یردگی عضرالنی تردریجی

جلسٔه ده  :مرور تمرینهای جلسٔه قبرل ،اختترام آمروزش و نوشرتن نامرٔه

برای چهارگروه ماه یچه ای ،تصوی رسرازی و آرم یردگی و ارتبراط افکرار و

خداحافظی .

ه یجانها .
جلسٔه چهارم  :آرم یدگی عضالنی تدریجی منفعل همراه برا تصوی رسرازی

یافتهها

باتوجه به جدول  1یافتههای جمع یتشناختی شامل سن و سط

مکان خاص ،تفکر منفی و تحریفات شناختی .

تحص یالت سالمندان شرکتکننده در پژوهش آمده است .

جلسٔه پنج  :آموزش خرودزاد ،جرایگزینی افکرار منطقری و گامٰهرای آن و
تفاوت ب ین خودگویی منطقی و غ ی رمنطقی .

جدول  . 1آماره های توصیفی سن و سط تحصیالت در گروههای مطالعهشده
آزمایش

کنترل

تحصیالت

سط

آزمایش

کنترل
تعداد

درصد

تعداد

درصد

سن

تعداد

درصد

تعداد

درصد

۶

۴۲٫۸۵

۵

۳۵٫۷1

۶۵تا۶۸

۵

۳۵٫۷1

۴

۲۸٫۵۷

سیکل

۴۲٫۸۵

۶

۴۲٫۸۵

۶۹تا۷۲

۵

۳۵٫۷1

۵

۳۵٫۷1

دیپل

۶

۲

1۴٫۲۸

۷۳تا۷۶

۴

۲۸٫۵۷

۴

۲۸٫۵۷

فوق دیپل و باالتر

۲

1۴٫۲۸

1۳

1۰۰

کل

1۴

1۰۰

1۳

1۰۰

کل

1۴

1۰۰

قبل از تحلیل داده های مربوط به فرضیهها ،برای اطمینان از برقراری

خطی بودن ،ه خطی چندگانه ،همگنی واریانسها و همگنی شیبهای

مفروضه های تحلیل کوواریانس ،به بررسی آنها پرداخته شد.

رگرسیون همگی بررسی و تثیید شد

بدینمنظور پنج مفروضٔه تحلیل کوواریانس شامل ،نرمال بودن دادهها،
.
جدول  . ۲شاخص های توصیفی متغیرهای اضطراب و افسردگی و فشارخون در پیش آزمون و پس آزمون بهتفکیک گروه بههمراه نتایج آنال یز
کوواریانس
متغیر
اضطراب
افسردگی
فشارخون

گروه

پس آزمون

پیش آزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

۳۸٫۵۳

۴٫۶۴

۳۷٫۸۴

۵٫۲۸

کنترل

۳۵٫۷1

۴٫1۵

۳۵٫۷1

۶٫۰۶

آزمایش

1۵٫۹۲

1۵٫۲۵

۶٫۴۶

۳٫1۷

کنترل

1۳٫۵۰

۹٫۹۸

1۸٫۳۵

1۳٫1۴

آزمایش

1۲۰٫۰۹

11٫۲۸

11۷٫۹۴

۹٫۰۸

کنترل

1۲۰٫۳۲

11٫۸۳

1۲۴٫۰۹

1۲٫۹۸

مقایسٔه پس آزمون
مقدار F

مقدار p

اتا

1۶٫۰۹۹

>۰٫۰۰1

۰٫۴۵1

۶۶٫۶۶۹

>۰٫۰۰1

۰٫۶1۲

۲۳٫۰۶۲

>۰٫۰۰1

۰٫۵۰1

در جدول  ۲میانگین و انحراف معیار نمرٔه پیش آزمون و پس آزمون

تثثیر برای اضطراب  ۰٫۴۵و برای افسردگی  ۰٫۶1و برای فشارخون

اضطراب و افسردگی و فشارخون گروه های آزمایش و کنترل ارائه شده

 ۰٫۵۰بهدست آمد .

است.

4

براساس نتایج حاصل از آزمون آنکوا ،پس از تعدیل نمرات

بحث

هدف پژوهش حاضر اثربخشی آمروزش تکن یکهرای مردی ریت اسرترس

پیش آزمون ،آموزش مدیریت استرس بهشیؤه شناختیرفتاری بر

بهش یؤه شناختیرفتاری بر اضطراب و افسردگی و فشرارخون سرالمندان

اضطراب در مرحلٔه پس آزمون (1( =1۶٫۰۹۹ ،p >۰٫۰۰1و )F )۲۷

بود  .در این پژوهش باتوجه بره اهرداف تحق یر دو فرضر یه مطررح شرد .

و افسردگی (1(=۶۶٫۶۹ ،p >۰٫۰۰1و  ) F)۲۷و فشارخون

دررابطرره بررا فرضرر یٔه اول ،یافتررههای پررژوهش نشرران داد کرره آمرروزش

(1(=۲۳٫۰۶۲ ،p >۰٫۰۰1و  ) ۲۷سالمندان اثر معناداری داشت.

تکن یکهررای مرردی ریت اسررترس بهش ر یؤه شررناختیرفتاری بررر اضررطراب

بهعبارتدیگر ،این یافته ها بیانگر کاهش اضطراب و افسردگی و

سالمندان مؤثر است ( .)p ≥۰٫۰۰1برهعبارتدیگر ایرن آمروزش باعرث

فشارخون در گروه آزمایش درمقایسه با گروه کنترل است .میزان این

۴
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با آنهرا بحرث شرد  .درهم ینراسرتا یر کجزؤه آموزشری ته یره شرده و در

جلسٔه شش  :تمرین خودزاد ،مقابلٔه کار آمد و ناکارآمرد ،تعریر

۳

و انرواع

نتررایج بررا یافتررههای پژوهش ری دیگررر ه خرروانی دارد  .ازجملرره برره ایررن

متمرکررز اسررت  .بهخصرروص هنگررام کررار بررا سررالمندانی کرره احسرراس

پژوهشهرا میترروان اشرراره کرررد  :مطالعرات چررن و همکرراران ( )۲۰کرره

افسردگی و ناام یدی میکنند (.)۲۷

دریافتنررد تمرررین مرردی ریت اسررترس مبتنی بررر ذهن آگرراهی بررا کرراهش

همچن ین دررابطه با فرض یٔه دوم ،یافترههای پرژوهش ب یران کررد آمروزش

اضطراب و فشارخون همراه است؛ اما ب ین افسرردگی دو گرروه تفراوت

تکن یکهررای مرردی ریت اسررترس بهش ر یؤه شررناختیرفتاری بررر افسررردگی

معناداری وجود ندارد  .مطالعٔه حم ید ( )۲1کره مشرخص شرد مردی ریت

سالمندان مؤثر است ( .)p ≥۰٫۰۰1برهعبارتدیگر ایرن آمروزش باعرث

استرس بهش یؤه شناختیرفتاری باعث کراهش اضرطراب زنران میشرود .

کاهش افسردگی گروه آزمایش درمقایسه با گروه کنترل شده اسرت  .ایرن

مالی و همکاران ( )۲۲ن یرز دریافتنرد برنامرٔه آمروزش مردی ریت اسرترس

نتررایج بررا یافتررههای پژوهش ری دیگررر ه خرروانی دارد  .ازجملرره برره ایررن

بهش ر یؤه شررناختیرفتاری ،افسررردگی و اضررطراب و اسررترس را کرراهش

پژوهشهرا میترروان اشرراره کرررد  :مطالعرات چررن و همکرراران ( )۲۰کرره

میدهد و نجاتی و همکاران ( )۲۳مبنی بر اینکره آمروزش اسرترسزدایی

دریافتنررد تمرررین مرردی ریت اسررترس مبتنی بررر ذهن آگرراهی بررا کرراهش

مبتنی بررر ذهن آگررراهی و آمرروزش آگاهانرررٔه یوگرررا بررر سررربک زنررردگی و

اضطراب و فشارخون همراه است؛ اما ب ین افسرردگی دو گرروه تفراوت

راهبردهای مقابله ای ه یجانمدار و مسهلهمدار و فشرارخون دیاسرتول ی ک

معناداری وجود نداشت  .حم ید ( )۲1که عنوان کررد ،مردی ریت اسرترس

و س یستول ی ک اثربخش هستند .

بهشرر یؤه شررناختیرفتاری باعررث کرراهش اضررطراب زنرران میشررود  .در

در تب یرین ایرن نت یجرره میتروان اظهرار داشررت کره در تمرینرات مرردی ریت

پژوهش مالی و همکراران ( )۲۲ن یرز مشرخص شرد کره برنامرٔه آمروزش

استرس بهش یؤه شناختیرفتاری از ب یمار خواسته نمیشود کره نشرانههای

مرردی ریت اسررترس بهشرر یؤه شررناختیرفتاری ،افسررردگی و اضررطراب و

اضطراب را در خود ایجاد کند؛ بلکه مشاهدٔه بردون داوری حسهرا کره

استرس را کاهش میدهد؛ نجاتی و همکاران ( )۲۳ن یز نشان دادند کره

طب ی عتاً بروز یافته ،تحرت ترغ یرب قررار میگ یر رد  .ازسرویدیگر میتروان

آمروزش اسرترسزدایی مبتنی برر ذهن آگراهی و آمروزش آگاهانرٔه یوگرا برر

ب یان کرد آمروزش مردی ریت اسرترس بهشر یؤه شرناختیرفتاری برا تشروی

سرربک زنررردگی و راهبردهرررای مقابلرره ای ه یجانمررردار و مسرررهلهمدار و

افراد به تمرین مکررر توجره روی محرر هرای خنثری و آگراهی هدفمنرد

فشارخون دیاستول ی ک و س یستول یک اثربخش هستند .

درقبررال جس ر و ذهررن ،افررراد استرسرری را از اشررتغال ذهن ری بررا افکررار

در تب یین این نتایج میتوان گفت آنچه مردم را از لحرا روانری دربر ابرر

تهدیدکننرده و نگرانکننرده دربرارٔه عملکردشرران رهرا و ذهرن آنهررا را از

افسررردگی آسرر یبپای ر میکنررد ،توانررایی دسترسرری آسرران برره افکررار و

حالرت اتومات ی رک خررارج میکنررد ( .)۲۲برهعبررارتدیگر ،ای رن روش بررا

خاطرههرررا و نگرشهرررای منفررری بررروده هنگامیکررره خلررر ضرررع ی

و

افرزایش آگراهی فرررد از تجرب یرات لحظررٔه حرال و برگردانرردن توجره بررر

نشخوارهای فکری دربرارٔه افکرار و خاطرههرا و حسهرای بردنی منفری

س یست شناختی و پردازش کارآمدتر اطالعات ،باعث کراهش نگرانری و

اسررت ( .)۲۸افررراد افسرررده برره طور مررداوم و مکرررر از افکررار منفرری و

برانگ یختگی ف یزیولوژی ک و اضطراب میشود ( .)۲۰ب ی ر عق یده داشت

انتقادی درقبال خود بهمنظور تالش برای تغ یی ر حالت ه یجانی اسرتفاده

که تنهرا توجره ب یمارگونره اسراس نشرانههای اضرطراب بروده و افرزایش

میکنند  .متثسفانه فکرکردن به این شکل ،ی عنی سرعی بررای حرل مشرکل

کنتررل توجرره بایسررتی در کرراهش اضرطراب مررؤثر باشررد  .تکن ی کهررای

احساسها ،فقط مشرکل را بردتر میکنرد و منجربره احسراس شکسرت و

مدی ریت اسرترس بهشر یؤه شرناختیرفتاری اساسراً تکن ی کهرای افرزایش

درنت یجرره افسررردگی میشررود  .نشررخوار افکررار تررثث ی ری ندارنررد؛ زیرر را

توجه هستند که در درمان ب یمراران مبرتال بره اسرترس و اضرطراب مف یرد

احساسها بخشی از وجود انسان هستند  .افکرار منفری ،باعرث میشرود

واقع میشوند (.)۲۷

فرد نوعی حس منفی و تنبلری را تجربره کنرد  .مردی ریت اسرترس بهشر یؤه

در تب یین دیگر این یافترهها میتروان گفرت مسرائل مررتبط برا سرالمندی،

شررناختیرفتاری کمررک میکنررد تررا افررراد بب یننررد ذهررن چقرردر راحررت

ب یماریهررای جسررمانی و انجررام درمانهررای دارویرری تررو م بررا عرروار

به ص رورت ناآ گرراه و خودکررار عمررلکرده و منجربرره ایجرراد چرخررههای

س یسررتمی هسررتند کرره در کوتاهمرردت ی را درازمرردت ک یف یررت زنرردگی و

فکررری منفرری و درنت یجرره افسررردگی ب یشررتر میشررود  .آگرراهی از ایررن

نگرررش آنهررا را برره آینررده بررهخطر می انرردازد  .مطالعررات انجامشررده در

عادتهرای ذهررن قردرت آنهررا را کراهش میدهررد ( .)۲۷روی کردهررای

سرالمندان عنروان میکنررد شردت عالئ ر و فشرارهای روح ری برر ام ی رد و

مردی ریت اسررترس بهشر یؤه شررناختیرفتاری و ذهن آگراهی ،تمرکززدایرری

نگرش به زندگی تثث ی ر دارد  .درواقع داشتن ب یمراری جسرمانی ،اسرتقالل

ب یمرراران را از قضرراوت روی افکررار و ه یجانهررا و احساسررات برردنی

و توانرایی فررد را برررای شررکت مرؤثر در اجتمرراع تهدیرد کرررده و او را

ناراحتکننده تسه یل میکند  .در ایرن روش بره ب یمراران افسررده آمروزش

بهسروی احسراس فقردان و شایسررتگی و اطم ینان نداشرتن از خرود سرروق

داده میشود که افکرار و احسراسهای خرود را بردون قضراوت مشراهده

میدهد که این عامل خود از مع یارهای افرزایش اضرطراب و افسرردگی

کننررد و آنهررا را وقررایع ذهن ری سرراده ای بب یننررد کرره می آینررد و میرونررد؛

است ( .)۲۲مردی ریت اسرترس بهشر یؤه شرناختیرفتاری در کوتاهمردت

بهجای آنکه آنها را قسمتی از خودشان یا انعکاسری از واقع یرت درنظرر

سررالمندان را قررادر میسررازد کرره نگرر رش خررود و اطراف یرران را دربررارٔه

بگ ی رند  .این واکنش پ یشگ ی رانه درمقابل افکرار و احسراسهای منفری بره

سرالمندی برهعنوان مرحلره ای انکارناپرای ر و ترثث ی ر آن برر زنردگی تنظ ر ی

ب یماران کمک میکند تا بعد از تجربٔه ه یجانهرای منفری بره سررعت بره

کنند  .درواقع هدف آنها افزایش توانایی مقابله با موانرع ایجادشرده در

حالت تعادل قبلی برسند (.)۲۲

اثر سالمندی و کنترل موف جنبههای عملی زنردگی همرراه برا سرالمندی

در تب یرین دیگرر ایرن نترایج میتروان دو بُعرد را بررای کراهش افسررردگی

است  .ممکن است الزم باشد درمانگران زمان ب یشرتری از درمران را بره

سررالمندان مطرررح کرررد  .اول اینک ره افررزایش فعال یتهررای لررات بخش

۵
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کاهش اضطراب گروه آزمایش درمقایسه با گروه کنترل شده اسرت  .ایرن

موضوعاتی اختصاص دهند که ب یشرتر روی تجربرٔه ه یجانهرای مثبرت

۵

بهعلت آموزش تکن یکهرای مردی ریت اسرترس بهشر یؤه شرناختیرفتاری
به طور مستق ی باعث کاهش افسرردگی میشرود و دوم اینکره شررکت در

مجموعه

دورٔه آمررروزش گروهررری مررردی ریت اسرررترس بهشررر یؤه شرررناختیرفتاری،

آموزش هایی که درقالب مدیریت

استرس

بهشیؤه

شناختیرفتاری ارائه میشوند ،اثرات مثبت درخورتوجهی بر کاهش

بازسرازی شررناختها و باورهررای فرررد بهخصرروص دربررارٔه سررالمندی و

اضطراب و افسردگی سالمندان دارد و بدینوسیله آنها را از عوار

مشکالت مرتبط و درنت یجره کراهش م یرزان اسرترس را برههمراه خواهرد

بیشمار اضطراب و افسردگی حفاظت میکند؛ بنابراین میتواند

داشررت کرره ای رن موضرروع میتوانررد موجررب کرراهش افسررردگی ناشرری از

بهعنوان مداخله ای سودمند برای کاهش مؤلفههای افسردگی و
اضطراب کاربرد داشته باشد و در مراکز آموزشی و بهداشتی مفید

در کاهش افسرردگی سرالمندان میتروان بره فنرون انتقرادی و روشهرای

واقع شود .

تغ یی ر ر باورهررا اشرراره کرررد کرره بهگونرره ای مررؤثر در کرراهش اضررطراب و

6

افسرردگی کراربرد دارنرد ()۲۸؛ زیر را رویکررد شرناختی اذعران م ریدارد

تشکر و قدردانی

از تمامی مسهوالن و سالمندان خانٔه سالمندی مهربان منطقٔه پنج در

حالتهای تنشزا همچون اضطراب و افسردگی اغلرب بهوسر یلٔه تفکرر

شهر تهران که ما را در انجام این پژوهش یاری دادند ،تشکر و

در پررردازش دادههررا،

قدردانی میشود .

شدت مییابد  .این رویکرد بر این باور است که افراد بهگونه ای انتخابی
به دادههای ه خوان با باورهای قبلی توجه میکنند (.)۲۳

۶
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سالمندی بهعنوان پدیرده ای فرردی و اجتمراعی ،شرود ( .)۲۲همچنر ین

سررویمندانه و افراطرری ،تررداوم و از راه تحریرر
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