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چکیده
هدف این پژوهش ،تعیین تأثیر مداخله گروهی شناختی رفتاری مدیریت استرس بر افزایش سرسختی و
خودکنترلی زنان افسرده بود .این پژوهش به شیوه آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل
اجرا شد .جامعه آماری شامل کلیه بیماران زن متأهل مراجعهکننده به کلینیک روانپزشکی شهر تهران در
سال  1390بودند .نمونه پژوهش  32بیمار افسرده بود که از میان مراجعهکنندگان شناسایی و به دو گروه
آزمایش و گواه گمارده شدند .برای جمعآوری دادهها از مقیاس سرسختی ،مقیاس خودکنترلی ،مقیاس
استرس ادراکشده و پرسشنامه افسردگی استفاده گردید .نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که
مداخله گروهی شناختی رفتاری مدیریت استرس برافزایش سرسختی و خودکنترلی و کاهش افسردگی مؤثر
بوده است ( .)P>2/221با توجه به یافتههای پژوهش ،مداخله گروهی شناختی رفتاری مدیریت استرس روش
مؤثری برای ارتقاء سرسختی و خودکنترلی زنان اقسرده است.

واژگان کلیدي :مداخله شناختی رفتاری مدیریت استرس ،افسردگی ،سرسختی ،خودکنترلی

مقدمه
افسردگی یک مشکل عمده سالمت عمومی است که براساس مطالعه انجامشده در دانشکده
بهداشت عمومی دانشگاه هارواردو سازمان بهداشت جهانی یک علت پیشرو برای ناتوانی و

 .1نویسنده رابط :دانشجوی دکتری روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی eabniki@yahoo.com
 .0دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
 .3دکتری پزشکی عمومی ،کارشناس وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 .4دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
 .0دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

011

فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی شماره نوزدهم ،سال پنجم ،تابستان 44

ازکارافتادگی در جهان است و انتظار میرود در سال  ،0202به دومین علت پیشرو و برجسته
ناتوانی و ازکارافتادگی بدون دخالت هر بیماری قلبی عروقی تبدیل شود (کویینگ.)0210 ،1
افسردگی یکی از اختالالت روانی است که بر اساس چهارمین ویرایش تجدیدنظر شده
راهنمای تشخیص و آماری اختالالت روانی با عالئمی چون خلق افسرده یا از دست دادن
عالقه ،کاهش یا افزایش اشتها ،بیخوابی یا پرخوابی ،کندی روانی -حرکتی ،خستگی یا
فقدان انرژی ،احساس بیارزشی و گناه ،کاهش توانایی تمرکز و تفکر ،بی تصمیمی و افکار
تکرارشونده در مورد مرگ ظاهر میشود (انجمن روانپزشکی امریکا .)0222 ،0اختالل
افسردگی با شیوع و بروز گستردهای با حدود  12-00درصد برای زنان و  0-10درصد برای
مردان در طول عمر بهعنوان سرماخوردگی روانی از سالها پیش به خود اختصاص داده است
(سادوک و سادوک .) 0222 ،3این در حالی است که آمار موجود حاکی از افزایش
روزافزون مبتالیان به این بیماری است .پژوهشهای بالینی نشان میدهد ،زمانی که افسردگی
در فرد تثبیت میشود عواملی چون مهارتهای اجتماعی ضعیف ،واکنش افراطی به فقدان
و ارتباطات معیوب بهعنوان نگهدارنده ایفای نقش مینمایند .بهاینترتیب فرد افسرده بیشتر
احساس طردشدگی و انزوا میکند و محرکهای استرسزای محیطی نیز بر وخامت اوضاع
میافزاید (باتیا و باتیا1999 ،4؛ به نقل از عباسیان ،نجیمی ،قاسمی ،افشار و مفتاق.)1391 ،
ازجمله متغیرهای که احتمال میرود در افراد مبتالبه افسردگی پایین باشد سرسختی

0

است .کوباسا1929( 6؛ کوباسا ،مدی و پاکتی )1990 ،2سرسختی را بهعنوان سازهای متشکل
از سه مؤلفه به هم وابسته شامل تعهد ،کنترل و مبارزهطلبی معرفی کردند .این سازه هنگام
مواجه فرد با شرایط و حوادث استرسزا بر تفسیرها و برداشتهای او برای سازش بهتر تأثیر
میگذارند .مؤلفه تعهد به باور فرد نسبت به اهمیت ،ارزش و معناداری فعالیتها و امور
زندگی اطالق میشود؛ مؤلفه کنترل تعیینکننده این باور است که تغییرات زندگی قابل
1. Koenig
2. American Psychiatric Association
3. Sadock&Sadock
4. Bhatia & Bhatia
5. Hardiness
6. Kobasa
7. Maddi & Puccetti
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پیشبینی و کنترلپذیر هستند؛ و مؤلفه مبارزهطلبی بیانکننده این باور است که تغییرات
زندگی واقعیتهایی معمول هستند و به منزل موقعیتها و آوردگاههایی برای مبارزه تلقی
میشوند نه تهدید (کوباسا .)1929 ،این باورها میتوانند نقش حفاظتی داشته باشند زیرا
ویژگی استرسزایی یک حادثه را کاهش میدهند و درنتیجه تأثیر عامل استرسزا بر سالمت
روانی را تحلیل میبرند (کوباسا و همکاران .)1990 ،پژوهشهای انجامشده درزمینهٔ
سرسختی طی دو دهۀ گذشته توانستهاند فرضیه کوباسا را در خصوص تأثیر مثبت این سازه
بر بهزیستی افراد در مواجهه با حوادث استرسزای زندگی را تأیید کنند (بالنی و گانلن،1
 .)1992لی1991( 0؛ به نقل از نیسی ،شهنی ییالق و فراشبندی )1394 ،در مطالعه خود دریافتند
که سرسختی روانشناختی با سازگاری بلندمدت روانی اجتماعی بیماران رابطه مثبت دارد.
تحقیقات نشان میدهند که منابع شخصی مثل سرسختی روانشناختی در غلبه بر فشار
روانی (هاماما و سولومون )0226 ،3و پیشبینی سالمت روان در استرسهای واقعی زندگی
(نریا ،استین ،متز ،کوئنن ،لوینوسکی ،زاکیل و دکل )0221 ،4مؤثر هست .نتایج پژوهشی
نشان میدهد مدیریت بهتر استرس باعث میشود که افراد در زندگی خود تعهد ،چالش و
کنترل بیشتری اعمال کنند (گادفری.)0224 ،0
نتایج پژوهشی حاکی است که افراد با سرسختی روانشناختی باال در مقایسه با افراد با
سرسختی روانشناختی پایین مدیریت بهتری در شرایط فشارزا دارند و از استراتژیهای
مقابلهای مثبتتری استفاده مینمایند (بشارت )0222 ،و سبک مقابلهای آنها کارآمدتر
میباشد (دالهایج ،گایالرد و وندام.)0212 ،6
یکی دیگر از عواملی که احتمال میرود در افراد افسرده پایین باشد ،خودکنترلی 2است.
خودکنترلی عبارت است از تعارض درون فردی بین عقل و هوس ،بین شناخت و انگیزه و

1. Blaney&Ganellen
2. lee
3. Hamama& Solomon
4. Neria, Steinmetz, koenen, Levinovsky, Zakin &Dekel
5. Godfrey
6. Delahaij, Gaillard &Vandam
7. Self control
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بین برنامهریزی درونی و عملکننده درونی (راچلین .)1990 ،1نتایج تحقیقات حاکی است
که بین مشکالت روانی و خودکنترلی رابطه منفی وجود دارد؛ درواقع افرادی که دارای
مشکالت روانی میباشند سطح خودکنترلی پایینتری دارند و بیشتر در معرض رفتارهای
پرخطر قرار میگیرند (آدابرادوتیر و رافنسون0220 ،0؛ ساسمن ،دنت و لیو0223 ،3؛ اهلل وردی
پور ،شفیعی ،آزادفالح و امامی.)0226 ،
درمانهای شناختی رفتاری ،بهخصوص در درمان افسردگی مؤثر بوده است؛ چراکه این
درمان با تمرکز بر افکار و اعتقادات ناسازگار که باعث آغاز و حفظ افسردگی میشوند،
باعث بهبودی افسردگی میشود (کویینگ .)0210 ،با توجه به آنچه که گفته شد به نظر
میرسد آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بتواند تأثیر مطلوب بر شاخصهای
مذکورگذاشته و بهعنوان راهکاری برای کنترل بهتر بیماری و کاهش و پیشگیری از
مشکالت و عوارض جسمی و روانی -اجتماعی این اختالل سودمند باشد .درمان شناختی-
رفتاری مدیریت استرس به خانوادهای از درمانهای مدیریت استرس اطالق میشود که بر
رویکرد شناختی -رفتاری متمرکز است .مدیریت استرس ،توانایی افراد را برای کاهش
استرس و سازگاری مناسب با موقعیتهای استرسآور افزایش میدهد .این فنها بسیار متنوع
هستند و میتواند شامل برخی روشهای رفتاری (مثل آرامسازی ،مراقبه و حساسیتزدایی
منظم) ،یا روشهای شناختی -رفتاری (مثل آموزش مهارتهای مقابلهای ،آموزش جرأت
ورزی ،ثبت افکار و بازسازی شناختی ،مدیریت زمان و مباحث آموزشی و استداللی) باشد
(لیندن.)0220 ،4
دریر ،الیوت ،فلچر و سوآنسون ،)0220( 0در تحقیقات خود نشان داده آموزش مهارت
حل مسئله باعث کاهش رفتارهای ضداجتماعی و پرخاشگری ،افزایش کنترل خود ،افزایش
سطح سالمت روانی و رضایت از زندگی میشود .نتایج پژوهشی حاکی از اثربخشی
مداخالت شناختی -رفتاری بر بهبودی این اختالل بوده است (نصرآبادی یعقوبی ،عاطف و
1. Rachline
2. Adabjaradottir and rafnsson
3. Sussman, Dent & Leu
4. Linden
5. Dreer, Elliott, Fletcher & Swanson
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احمد زاده1390 ،؛ کیمیایی ،شفیع آبادی ،دالور و صاحبی1390 ،؛ آقایی ،عابدی و جمالی
پاقلعه .)1391 ،همچنین نتایج پژوهشی نشان میدهد که مداخلههای شناختی -رفتاری بر
باورهای خودکارآمدی تأثیر دارد و باعث افزایش آن میشود (رمزای و روستاین0222 ،1؛
نیجمی.)0229 ،0
مطالعات مختلف نشان داده است که آموزش مهارتهای اجتماعی و ارتباطی ،حل
مسأله ،ابراز وجود و کنترل هیجانی مانند تکنیک آرامسازی و کنترل خشم در درمان
افسردگی نقش مهمی دارند (آلبری ،ویسانی ،آفیدانی ،اوتوالنی و رویینی .)0229 ،3در
بررسی فراتحلیل دیگری نیز روی نوجوانان میزان اثر درمانهای شناختی -رفتاری ،در حد
متوسط بیان شد (کلین ،راچل ،جاکوبس و مارک .)0222 ،4کالرگ و بک )0229( 0به این
نتیجه رسیدند که رفتار درمانی شناختی در درمان افسردگی نقش مؤثر دارد؛ اما دو بررسی
فراتحلیل میزان تأثیر درمانهای شناختی -رفتاری درمانهای روانشناختی بر نشانههای
افسردگی ،در حد پایین گزارش شد (دیمت ،دیکر ،اسچوورز و جانگی0222 ،6؛ وان
استارتن ،گریدیس ،وردونک دی لیو ،اندرسون و سوجیپرز.)0212 ،2
عباسیان و همکاران ( )1391در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که آموزش مدیریت
استرس بر اساس راهبردهای شناختی -رفتاری به بیماران مبتالبه افسردگی ،با افزایش توانایی
بیماران در برخورد با رویدادهای استرسزای زندگی ضمن کاهش فشار روانی سبب بهبود
عالئم افسردگی شده است.
با توجه به شیوع اختالل افسردگی که  20درصد موارد بستری در بیمارستانهای روانی
را تشکیل میدهد (هاوتون و همکاران1992 ،؛ به نقل از نصرآبادی یعقوبی و همکاران،
 ،)1390احتمال ابتال بیشتر زنان به افسردگی نسبت به مردان (کاویانی و همکاران1391 ،؛ به
نقل از آقائی و همکاران ،)1391 ،تأثیر منفی این اختالل بر جنبههای مختلف زندگی فرد،
1. Ramsay & Rostain
2. Nijmei
3. Albieri, Visani, Offidani, Ottolini&Ruini
4. Klein,Rachel, Jacobs & mark
5. Calark & Beck
6. deMaat, Dekker, Schoevers& de Jonghe
7. Van Starten, Geraedts, Verdonck-de leeuw, Anderson &Cuijpers
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فقدان پژوهش در مورد اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری مدیریت استرس بر سرسختی و
خودکنترلی ،استفادة از نتایج این پژوهش در محیطهای درمانی و مشاورهای و فراهمسازی
زمینهای برای تحقیقات بعدی ،انجام این پژوهش ضروری است .این پژوهش درصدد
پاسخگویی به این سؤال است که آیا مداخله گروهی شناختی -رفتاری مدیریت استرس بر
سرسختی و خودکنترلی افراد افسرده مؤثر هست؟

روش پژوهش
این پژوهش به شیوه آزمایشی و با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل اجرا شد.
جامعه آماری شامل کلیه بیماران زن متأهل  00-02ساله مراجعهکننده به کلینیک
روانپزشکی در شهر تهران در سال  1390بودند .در این پژوهش از روش نمونهگیری در
دسترس استفاده شد .بهاینترتیب که  32بیمار افسرده ،از میان بیماران مراجعهکننده به
کلینیک روانپزشکی که دارای نمره باال در پرسشنامه افسردگی بودند از طریق مصاحبه
بالینی انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند.
جهت جمعآوری دادهها از ابزار زیر استفاده شد:
 -1مصاحبه بالینی :نوعی مصاحبه تشخیصی که در آن درمانگر سؤاالتی را طراحی میکند
تا او را به هدف درمانی نزدیک کند .در این پژوهش بهمنظور تشخیص افسردگی ،بر اساس
معیارهای  DSM-IV-TRمصاحبه تشخیصی ساختیافته توسط پژوهشگر انجام شد.
–2مقیاس سرسختی :این مقیاس اولین نسخه آن در سال  1994توسط کوباسا و همکارانش
طراحی و هنجاریابی شده است و در سال  1320توسط قربانی به فارسی ترجمهشده و روایی
صوری و محتوایی آن تأییدشده است .این مقیاس داری  02آیتم است و سه مؤلفه تعهد
(سؤاالت  42 ،44 ،41 ،39 ،39 ،30 ،09 ،06 ،03 ،02 ،12 ،14 ،11 ،9 ،1و  ،)02کنترل
(سؤاالت  40 ،40 ،30 ،34 ،31 ،09 ،00 ،00 ،19 ،16 ،13 ،12 ،2 ،0 ،4 ،3و  )49و
مبارزهجویی (سؤاالت  46 ،43 ،42 ،32 ،36 ،33 ،32 ،02 ،04 ،01 ،19 ،10 ،10 ،9 ،6 ،0و
 )49بر اساس مقیاس لیکرت چهارگزینهای از نمره صفر (اصالً درست نیست) تا ( 3کامالً
درست است) میسنجد .نمرات  39ماده از آزمون (مواد  6تا  01و  09تا  )02بهصورت وارونه
در نظر گرفته میشوند .بیگی فرد (1329؛ به نقل از ایزدی طامه )1399 ،با استفاده از آلفای
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کرونباخ اعتبار علمی پرسشنامه را برای مؤلفههای تعهد  ،2/90کنترل  2/21و چالش  2/06به
دست آورد و ضریب آلفای کرونباخ کل آن  2/99محاسبهشده است .مجیدیان (1393؛ به
نقل از علیپور ،صحرائیان ،علیاکبری و حاجی آقابابائی )1392 ،پایایی این مقیاس را به ترتیب
 2/00 ،2/22و  2/00و برای کل مقیاس  2/20گزارش کردند.
 -3مقیاس تجدیدنظر شده خودکنترلی :برای سنجش خودکنترلی از مقیاس خودکنترلی
گراسمیک 1و همکاران ( )1993استفاده شد این مقیاس ،در اصل یک پرسشنامه  04مادهای
است که برای سنجش وضعیت خودکنترلی فرد مورداستفاده قرار میگیرد .پاسخدهنده بر
روی یک مقیاس لیکرت  2درجهای (=1کامالً موافق=2 ،کامالً مخالف) به گویه های آن
پاسخ میدهد .اسپنسر )0220( 0ضریب همسانی درونی آن را با کاربرد روش آلفای کرونباخ،
 2/90گزارش نموده است .اهلل وردی و همکاران ( )0226در پژوهش بر روی دانش آموزان
دبیرستانی شهر تهران ضریب آلفای آن را  2/92را به دست آوردهاند.
 -4مقیاس استرس ادراکشده :این مقیاس توسط کوهن کامراک و ملمرستیک 3در سال
 1993ساختهشده است .این مقیاس  14آیتم دارد و هر آیتم بر اساس یک مقیاس لیکرتی
پنجدرجهای (هیچ ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) پاسخ داده میشود .مقیاس استرس
ادراکشده دو خرده مقیاس ادراک منفی از استرس و ادراک مثبت از استرس را میسنجد.
ضرایب پایایی همسانی درونی مقیاس از طریق ضریب آلفای کرونباخ در دامنهای از 2/94
تا  2/96بهدستآمده است و دو عامل  03/0درصد واریانس را تبیین کردند .در پژوهش
میمورا و گریفیتس )0224( 4ضریب آلفای کرونباخ عامل اول  2/23و عامل دوم  2/90بود.
صفایی و شکری ( )1393در پژوهش خود ضریب همسانی درونی این مقیاس را 2/26
گزارش کردند و روایی محتوا و تطابق فرهنگی این مقیاس را نیز تأیید کردند .بهروزی،
شهنی ییالق و پورسپید ( )1391در پژوهش خود ضرایب روایی سازه این پرسشنامه با استفاده
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از محاسبه همبستگی ساده با یک سؤال مالک محقق ساخته  2/63محاسبه کردند که در
سطح  2/20معنیدار بود.
 -5پرسشنامه افسردگی بک :یک پرسشنامه  01قسمتی است که نشانههای تعریفشده
افسردگی ازجمله غمگینی ،احساس گناه ،از دست دادن عالقه ،کنارهگیری اجتماعی و افکار
خودکشی را مورد ارزیابی قرار میدهد (جوهری فرد .)1394 ،همه پرسشها بر اساس مقیاس
لیکرت ( 2تا  )3نمرهگذاری میشود و نمره کل فرد از راه جمع تمامی پرسشها ،دامنهای از
 2تا  63به دست میآید .پایایی این پرسشنامه را از راه ضریب همسانی درونی برحسب آلفای
کرونباخ  2/94و همبستگی بهدستآمده از روش تصنیف بر اساس پرسشهای زوج و فرد،
برابر  2/22گزارششده است (کاظمی1390 ،؛ به نقل از جوهری فرد.)1394 ،
روش اجرای پژوهش :با رعایت مالحظات اخالقی و بیان اهداف پژوهش و کسب
اجازه از افراد مراجعهکننده به کلینیک روانپرشکی ،رضایت آنها جهت شرکت در این
پژوهش جلب شد .سپس آزمون افسردگی توسط افراد نمونه تحقیق تکمیل شد و آزمودنی-
های دارای نمرد باال در پرسشنامه افسردگی شناسایی و مورد مصاحبه بالینی قرار گرفتند.
سپس بیماران افسرده بهصورت تصادفی در گروه آزمایش و گواه گمارده شدند .ضمن
توجیه آزمودنیها و بیان اهداف پژوهش ،از آزمودنیها درخواست شد تا در دوره درمان
این اختالل شرکت نمایند .قبل از شروع روش آموزشی هر دو گروه موردمطالعه تحت پیش-
آزمون قرار گرفتند و از آنها درخواست شد تا پرسشنامههای موردنظر را تکمیل نمایند.
گروه آزمایش تحت مداخله شناختی رفتاری مدیریت استرس قرار گرفت .مدت جلسات
درمانی شامل  10جلسه  92دقیقه بود و بهصورت گروهی و در هفته یکبار اجرا میگردید.
کارگاه مداخله شناختی رفتاری مدیریت استرس بهصورت طراحیشده است که سه عامل
دانش ،نگرش و مهارت ،هر سه در فعالیتهای کارگاهی موردتوجه قرار گیرند و روی آنها
کار شود .اصول برگزاری این کارگاه همانند سایر کارگاههای ارتقا بهداشت روانی مبتنی بر
نظریه یادگیری فعال بزرگساالن است .در این پژوهش آموزش شناختی رفتاری مدیریت
استرس در  10جلسه بهصورت زیر آموزش داده شد:
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جلسه اول :اجرای پیشآزمون ،برقراری ارتباط ،اهداف کارگاه ،مفهومسازی مشکل
(تعریف استرس)
جلسه دوم :آشنایی با عالئم جسمانی ،روانی ،رفتاری استرس و اضطراب ،تقویت رابطه
مبتنی بر همکاری
جلسه سوم :بحث و بررسی مشکالت ناشی از استرس و اضطراب در زندگی روزمره،
آموزش شیوههای مقابله با استرس
جلسه چهارم :بحث و بررسی در مورد شیوههای مقابله با استرس ،آموزش و تمرین فن
آرام بخشی عضالت
جلسه پنجم :شناسایی افکار خود آیند منفی ،خطاهای شناختی و مرور تکالیف جلسه قبل
جلسه ششم :بحث و بررسی در مورد افکار خود آیند منفی و آموزش چگونگی توقف
فکر و جایگزین کردن افکار خودآیند مثبت بهجای افکار منفی
جلسه هفتم :بحث و بررسی در مورد فن توقف فکر (ولپی) و به خود دستور دادن
(مایکنبام) ،آموزش بازسازی شناختی
جلسه هشتم :بحث و بررسی در مورد مطالب بازسازی شناختی ،آموزش مدیریت خود و
برنامهریزی فعالیتها
جلسه نهم :آموزش شیوه حل مسا له و تمرین آن در جلسه.
جلسه دهم :مرور آموزشهای شیوههای حل مسا له ،آموزش مدیریت خشم و بحث و
نتیجهگیری مطالب ارائهشده
جلسه یازدهم :آموزش مهارت ا براز وجود و قاطعیت بهصورت تئوری و عملی
جلسه دوازدهم :جمعبندی مطالب مربوط به جلسات آموزشی و اجرای پسآزمون
در این مطالعه ،برنامه مداخله شناختی رفتاری مدیریت استرس به استناد به راهنمایی آموزش
کارگاهی مدیریت استرس فتی و همکاران  1392میباشد.
در طی این جلسات گروه کنترل تحت هیچگونه مداخلهای قرار نگرفت .پس از اتمام دوره
آموزش از گروه تحت درمان و گروه کنترل پسآزمون به عمل آمد و سپس دادههای
جمعآوریشده با روش آزمون تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
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یافتهها پژوهش
میانگین و (انحراف معیار) سنی افراد شرکتکننده در پژوهش ( 09/9و  )6/20بود،
بهطوریکه میانگین (انحراف معیار) سن در گروه آزمایش ( 32/66و  )2/39و در گروه
کنترل ( 09/93و  )4/30بود.
همچنین  03/3درصد ( 9نفر) از بیماران گروه آزمایش تحصیالت دیپلم 42 ،درصد (6
نفر) لیسانس و  6/2درصد ( 1نفر) دکترا بودند و  42درصد ( 6نفر) از بیماران گروه کنترل
تحصیالت دیپلم 6/2 ،درصد ( 1نفر) فوقدیپلم 42 ،درصد ( 6نفر) لیسانس و  13/3درصد
( 0نفر) دارای تحصیالت فوقلیسانس بودند.
جدول  .1میانگین و انحراف متغیرهای موردمطالعه در پیشآزمون و پسآزمون گروههای کنترل و
آزمایش
گروه کنترل
متغیر

پیشآزمون
میانگین

انحراف
معیار

گروه آزمایش
پسآزمون

میانگین

انحراف
معیار

پیشآزمون
میانگین

انحراف
معیار

پسآزمون
میانگین

انحراف
معیار

سرسختی

03/22

10/96

46/42

12/02

04/62

10/60

122/26

11/46

خودکنترلی

06/96

3/02

04/03

3/04

09/26

3/00

32/93

0/31

استرس
ادراکشده

19/03

0/92

02/03

0/42

19/92

1/96

11/22

1/06

منفی
استرس
ادراکشده

12/26

0/99

2/23

3/40

9/33

0/94

02/96

0/36

مثبت
افسردگی

43/96

0/11

49/33

4/09

40/46

9/30

9/92

0/13

در جدول شماره  1میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و پسآزمون بیماران افسرده
و گروه کنترل در متغیرهای سرسختی؛ خودکنترلی و استرس ادراکشده ارائهشده است.
قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس چند متغیری جهت رعایت فرضهای
آن ،از آزمون لون استفاده شد .بر اساس آزمون لون و عدم معنیداری آن برای همه متغیرها،
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شرط برابری واریانسهای بین گروهی رعایت شده است .نتایج آزمون المبدای ویلکز نشان
داد که اثر گروه بر ترکیب مؤلفههای موردمطالعه معنیدار میباشد (،F =1/34 ،P>2/221
 =2/230المبدای ویلکز) .آزمون فوق قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا)
را مجاز شمرد .نتایج نشان داد که حداقل بین یکی از متغیرهای موردبررسی در بین دو گروه
موردبررسی تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  .2نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) برای مقایسه تفاضل پیشآزمون -پسآزمون
نمرات متغیرهای موردمطالعه در دو گروه کنترل و آزمایش
متغیر وابسته

SS

df

MS

F

P

سرسختی

00002/93

1

00002/93

141/32

2/221

خودکنترلی

1116/32

1

1116/32

20/12

2/221

استرس ادراکشده منفی

924/92

1

924/92

112/14

2/221

استرس ادراکشده مثبت

1602/63

1

1602/63

103/20

2/221

افسردگی

10292/13

1

10292/13

064/23

2/221

نتایج جدول شماره  0نشان میدهد بین میانگین نمرات سرسختی (،)F=141/32
خودکنترلی ( ،)F=20/12استرس ادراکشده منفی ( ،)F=112/14استرس ادراکشده مثبت
( )F=103/20و افسردگی ( )F=064/23بین گروههای آزمایش و کنترل تفاوت معناداری
وجود دارد ( .)P< 2/221بهعبارتدیگر ،این یافته بیانگر افزایش سرسختی ،خودکنترلی و
استرس ادراکشده مثبت کاهش استرس ادراکشده منفی و افسردگی در گروه آزمایش
نسبت به گروه کنترل هست.

بحث و نتیجهگیري
هدف پژوهش حاضر ،مطالعه اثربخشی مداخله شناختی -رفتاری مدیریت استرس برافزایش
سرسختی و خودکنترلی و کاهش افسردگی زنان متأهل افسرده بود.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مداخله شناختی رفتاری مدیریت استرس برافزایش
سرسختی بیماران افسرده تأثیر معنیداری دارد .این یافته در راستای نتایج پژوهشهای دیگر
(برای مثال گادفری0224 ،؛ دالهایج و همکاران )0212 ،مبنی بر اثربخش بودن مداخله
شناختی رفتاری مدیریت استرس بر افزایش سرسختی در بیماران افسرده هست .با توجه به
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اینکه ازلحاظ روان پویایی ،سرسختی یکی از عناصر شخصیت است که همه افراد به درجاتی
از آن برخوردارند و همچون سایر ساختارها یا صفات شخصیتی همواره در حال تغییر و تحول
هست (حسن شاهی و دارایی ،)1394 ،میتوان این احتمال را داد که این درمان از طریق
کاهش افسردگی باعث افزایش سرسختی نیز خواهد شد.
از طرف دیگر در تبیین این یافته میتوان گفت که درمان مدیریت استرس به شیوه
شناختی رفتاری با تمرکز بر مؤلفههای تعهد ،کنترل و مبارزهجویی باعث افزایش سرسختی
میشود .درواقع این درمان با ایجاد ارزیابیهای واقعبینانه و شناخت مناسب سبب میشود که
فرد روشهای مقابله مطلوبی را در جهت رفع یا مهار عامل استرسزا استفاده نمایند .درواقع
این درمان با تغییر شناخت فرد نسبت به خود و تواناییهای خود باعث میشود که فرد
احساس بیگانگی از خود را رها و احساس ارزشمند بودن داشته باشد و این بهنوبه خود باعث
افزایش احساس تعهد و مهار در فرد میشود .همچنین با آموزش راهبردهای مقابلهای مطلوب
و جایگزین کردن راهبردهای مسئله مدار بهجای هیجان مدار در بیماران افسرده سبب تلقی
مبارزهجویی در آنها میشود؛ بهطوریکه افراد مشکالت زندگی را میدانی برای مبارزه و
رشد تلقی کنند و در برابر رویدادها حالت درماندگی و تسلیم نشاند ندهند (حسن شاهی و
دارایی .)1394 ،نتایج پژوهشی نیز نشان میدهد که چنانچه استرس مدیریت شود و
مهارتهای مقابلهای مؤثر فراهم شود ،فرد قادر خواهد بود تا با نیازها و چالشهای زندگی
خود به شیوه بهتری کنار آید و در زندگی خود تعهد ،چالش و کنترل بیشتری اعمال میکنند
(گادفری.)0224 ،
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که مداخله شناختی رفتاری مدیریت استرس بر افزایش
خودکنترلی در بیماران افسرده تأثیر معنیداری دارد .این یافته در راستای نتایج پژوهشهای
دیگر (برای مثال دریر و همکاران0220 ،؛ نیجمی0229 ،؛ رمزای و روزتامین0222 ،؛ آلبری
و همکاران )0229 ،مبنی بر اثربخش بودن مداخله شناختی رفتاری مدیریت استرس
برافزایش خودکنترلی در بیماران افسرده هست .در تبیین این یافته میتوان گفت که آموزش
مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری با آموزش صحیح راهبردهای مقابلهای سبب می-
شود که افراد حس کنترل درونی باالیی داشته باشند .بهعبارتدیگر ،حس کارآمدی و
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کفایت باال در این بیماران آنها را بهسوی خودکنترلی مناسب سوق میدهد .بهطورکلی،
این افراد با تکیهبر احساس کارآمدی و کفایت کافی در کنترل موقعیتهای استرسزا،
بیماری را کنترلپذیر دانسته ،اثرهای منفی عاطفی آن را کمتر برآورد میکنند (استانتون و
همکاران .)0222 ،همچنین احساس کنترل شخصی باعث اعتقاد بهکفایت منابع درونی و
بیرونی برای مقابله با الزامهای بیماری میشود .کفایت منابع بهنوبه خود باعث حس خود
قوی و توانمند و خود هدایتگری میشود؛ بنابراین ،این افراد از راهبردهای مقابلهای مؤثر
مانند خود آشکارسازی و جستجوی اطالعات استفاده میکنند و بهتبع آن ،کمتر عالئم
آشفتگی عاطفی را نشان میدهند (اسچور و اسچور .)0229 ،1آگاهی از استرس و آموزش
راهبردهای مقابله با استرس ،سازگاری افراد را باال میبرد و ارزیابی شناختی نقش شایان
توجهی در این زمینه دارد (الزاروس و فولکمن.)1994 ،0
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که مداخله شناختی رفتاری مدیریت استرس بر بهبود
استرس ادراکشده در بیماران افسرده تأثیر معنیداری دارد .این یافته در راستای نتایج
پژوهشهای دیگر (برای مثال لیندن0220 ،؛ آلبری و همکاران0229 ،؛ عباسیان و همکاران،
 )1391مبنی بر اثربخش بودن مداخله شناختی رفتاری مدیریت استرس بر بهبود استرس
ادراکشده در بیماران افسرده هست  .در تبیین این یافته باید به آموزش مدیریت توجه در
این مداخله اشاره کرد .مدیریت توجه از دیگر علتهای اثربخشی این روش آموزشی در
کاهش عالئم روانی و متابولیک هست .درواقع مدیریت توجه به همراه احساس ارزش و
شایستگی فرد ،باعث استفاده از راهبردهای مقابلهای میشود که تغییر موقعیت یا افزایش
امکانات شخصی را هدف قرار میدهند (بشارت و شالچی .)0222 ،بهطورکلی ادراک مثبت
بیماری که با ادراک کنترل بر بیماری و عالئم و عواطف توام با آن همراه است ،موجب
عمل به اقدامات درمانی مناسب میشود که بهبودی حاصل از این امر خود به ادراک مثبتتر
میانجامد (میجر ،ساینیما ،بیجسترا ،ملنبرگ و والترز.)0220 ،3

1. Schore & Schore
2. Lazarus & Folkman
3. Meijer, Sinnema, Bijstra, Mellenbergh & Wolters
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ازآنجاکه گستره وسیعی از رفتارها میتواند بر استرس تأثیر بگذارد ،میتوان با یادگیری
مهارتهای الزم ،پیشروی بیماری را کنترل کرد (آندرس ،کیکول ،گالسر و گالسر،1
 )1994و با تغییر در سیستم ارزیابی فرد ،سطح استرس ادراکشده او را تغییر داد (هولمز،0
 .)1926بنابراین مدیریت استرس این امکان را به افراد و بیماران میدهد که با تغییر در سیستم
ارزیابی خود سطح استرس ادراکشده آنها کاهش و به دنبال آن با آسیبپذیری کمتری
روبهرو شوند .انتظار میرود فردی که دارای ادراک مثبت نسبت به بیماری است ،زمینه الزم
برای استفاده از راهبردهای مقابلهای تکلیف محور را داشته و سالمت روان باالتر داشته باشد.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که مداخله شناختی رفتاری مدیریت استرس بر کاهش
افسردگی در بیماران افسرده تأثیر معنیداری دارد .این یافته در راستای نتایج پژوهشهای
دیگر (برای مثال کالرگ و بیگ0229 ،؛ آلبری و همکاران0229 ،؛ آقایی و همکاران،
1391؛ کویینگ )0210 ،مبنی بر اثربخش بودن مداخله شناختی رفتاری مدیریت استرس بر
کاهش افسردگی در بیماران افسرده هست .در تبیین این یافته میتوان گفت پژوهشهای
متعدد در حوزه روانشناسی سالمت استفاده از راهبردهای مقابلهای سازگار مانند مدیریت
استرس مبتنی بر نظریه شناختی -رفتاری در برابر موقعیتهای تنیدگیزا و هیجانات منفی را
عامل مهمی در شکلگیری سالمت جسمانی و روانی افراد نشان دادهاند (هوس.)0211 ،3
بیماران افسرده از طریق فنون شناختی -رفتاری ،رفتارهایی را برای بازسازی دوباره مسأله
ازنظر شناختی با موقعیت تنیدگیزا به کار میگیرند و از سالمت روان باالتری برخوردار
خواهند شد (هوس .)0211 ،نتایج فوق با در نظر گرفتن نقش راهکارهای شناختی و رفتاری
بهکاررفته قابل تبیین است .با استفاده از راهبردهای شناختی مدیریت استرس سعی میشود
که افکار غیرمنطقی و ناکارآمد برانگیزاننده اضطراب و افسردگی شناسایی شوند ،بیمار
نسبت به نقش این افکار بینش یابد و با مشارکت سعی کند که افکار منطقی را جایگزین
آنها کند و با کمک راهبردهای رفتاری ازجمله تن آرامی میتوان اضطراب و پریشانی را
در آنها کاهش داد .درواقع یکی از دالیل این نتیجه به کاربرد روشهای شناختی -رفتاری
1. Andersen, kiecol, Glaser & Glaser
2. Holemes
3. House
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مدیریت استرس همچون آرمیدگی و تصویرسازی ذهنی بازمیگردد که در جلسات درمانی
به بیماران آموزش داده شد و اثربخشی آن در مورد اختالالت هیجانی نظیر افسردگی در
پژوهشهای پیشین به اثبات رسیده است (اون یونگ و چانگ0226 ،1؛ پاریش و راسید،0
0226؛ راسمن.)0229 ،3
در تبیین دیگر ،میتوان به افزایش ارتباطات اجتماعی و در نهایت حمایت اجتماعی اشاره
نمود که این بیماران درنتیجه این مداخله فرامیگیرند و از آن بهره میبرند؛ به دلیل خلق
افسرده و تحریکپذیری زیاد ،اغلب این بیماران ازلحاظ روابط بین فردی مشکالت زیادی
دارند و با افزایش ارتباطات و به دنبال آن حمایتهای اجتماعی میتوان عالئم افسردگی و
اضطراب را تا حد زیادی کاهش داد .لذا یکی از اهداف جلسات آموزش سبک ارتباطی
صحیح ،شجاعانه و توأم با ابراز وجود و کنترل خشم در نظر گرفته شد تا بیماران به برقراری
روابط اجتماعی خوب و تقویتکننده تشویق شوند .شرکت در دوره آموزش مدیریت
استرس به شیوه شناختی -رفتاری ،بازسازی شناختها و باورهای فرد و درنتیجه کاهش میزان
استرس را به همراه خواهد داشت که این موضوع میتواند موجب کاهش افسردگی شود.
محدود بودن جامعه به بیماران کلینیک روانپرشکی شهر تهران ،عدم کنترل پیشآزمون و
عدم انجام پیگیری جهت بررسی ازجمله نکاتی است که میبایست در تعمیمپذیری نتایج به
آن توجه کرد .لذا به پژوهشگران پیشنهاد میشود که در پژوهشهای بعدی با کنترل
متغیرهای مربوط و انجام پژوهشها بیشتر در این زمینه نتایج معتبرتری به دست آورند.
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