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Abstract
Introduction: Pregnancy puts stress on the heart and circulatory system. This stress is more common in women
with heart problems such as mitral valve prolapse. Stress and its resulting stress in pregnant women with
mitral valve prolapse appear to cause many psychological and physiological complications such as decreased
psychological well-being, depression and changes in blood sugar levels. However, research in this area is
weak. Therefore, the aim of this study was to determine the effectiveness of immunization against stress on
psychological well-being, depression and blood sugar in pregnant women with mitral valve prolapse.
Methods: The design of the present study was quasi-experimental with pretest-posttest-follow-up with a control
group. The statistical population of the study included all 107 pregnant women with mitral valve prolapse who
referred to Imam Khomeini Hospital in Tehran in 2019. In order to form two groups using purposive sampling
method, first 30 people were selected then they were randomly grouped into experimental and control groups.
The stress immunization program was performed in 9 sessions as a group for the experimental group but
the control group did not receive any intervention. At the end of the sessions, post-test was performed for
both groups and follow-up test was performed three months after the post-test. Reef Psychological Welfare
Questionnaire (1989), Beck and Clark Depression Scale (1987) and glucometer were used to collect data.
Research data were analyzed using repeated measures tests and Bonferroni post hoc test in SPSS software
version 22.
Results: The results showed that immunization against stress had a significant effect on improving psychological
well-being and reducing depression in pregnant women with mitral valve prolapse in the experimental group
compared to the control group (p <0.001). And this effect remains in the follow-up stage (p <0.01). Other
findings showed that immunization against stress had no significant effect on blood sugar and no significant
difference was found between the experimental and control groups in blood sugar levels (p>0.05).
Conclusions: According to the results of this study, in the case of pregnant women with mitral valve prolapse,
psychologists, counselors and health professionals can use immunization intervention against stress to improve
psychological well-being and reduce depression.
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چکیده
مقدمــه :بــارداری بــه قلــب و سیســتم گــردش خــون اســترس وارد مــی کنــد .ایــن اســترس در زنانــی کــه خــود دچــار مشــکالت قلبــی
ماننــد افتادگــی دریچــه میتــرال هســتند بیشــتر مــی باشــد .بــه نظــر مــی رســد اســترس و فشــارهای روانــی ناشــی از آن در زنــان بــاردار
مبتــا بــه افتادگــی دریچــه میتــرال ،عــوارض روانــی و فیزیولوژیکــی زیــادی ماننــد کاهــش بهزیســتی روانشــناختی ،افســردگی و تغییــرات
در میــزان قنــد خــون بــه بــار مــی آورد .بــا ایــن وجــود پژوهــش هــا در ایــن زمینــه ضعیــف اســت .از ایــن رو هــدف پژوهــش حاضــر
تعییــن اثربخشــی ایمــن ســازی در مقابــل اســترس بــر بهزیســتی روانشــناختی ،افســردگی و قنــد خــون در زنــان بــاردار مبتــا بــه افتادگی
دریچــه میتــرال بــود.
روش کار :طــرح پژوهــش حاضــر از نــوع نیمــه آزمایشــی بــا پیــش آزمون-پــس آزمــون -پیگیــری بــا گــروه کنتــرل بــود .جامعــه آماری
پژوهــش شــامل کلیــه  107زن بــاردار مبتــا بــه افتادگــی دریچــه میتــرال بودنــد كــه در ســال  1398بــه بیمارســتان امــام خمینــی تهــران
مراجعــه کردنــد .بــه منظــور تشــکیل دو گــروه بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری هدفمنــد ،ابتــدا  30نفــر انتخــاب شــدند و ســپس بــه
صــورت تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و گــروه کنتــرل گروهبنــدی شــدند .برنامــه ایمــن ســازی در برابــر اســترس طــی  9جلســه بــه
صــورت گروهــی بــرای گــروه آزمایــش اجــرا شــد ولــی گــروه کنتــرل مداخلــه ای دریافــت نکــرد .بعــد از اتمــام جلســات ،پــس آزمــون
بــرای هــر دو گــروه اجــرا شــد و آزمــون پیگیــری نیــز ســه مــاه بعــد از پــس آزمــون اجــرا شــد .از پرسشــنامه بهزیســتی روانشــناختی ریــف
( ،)1989مقیــاس افســردگی بــک و کالرک ( )1987و گلوکومتــر بــرای جمــع آوری داده هــا اســتفاده شــد .داده-هــای پژوهــش بــا اســتفاده
از آزمــون هــای انــدازه گیــری مکــرر و آزمــون تعقیبــی بونفرونــی در نــرم افــزار  SPSSنســخه  22تحلیــل شــدند.

یافتــه هــا :یافتــه هــا نشــان داد ایمــن ســازی در مقابــل اســترس در بهبــود بهزیســتی روانشــناختی و کاهــش افســردگی زنــان بــاردار
مبتــا بــه افتادگــی دریچــه میتــرال گــروه آزمایــش نســبت بــه گــروه کنتــرل تاثیــر معنــی داری داشــته ( )p>0/001و ایــن تاثیــر در
مرحلــه پیگیــری نیــز باقــی مانــده اســت ( .)p>0/01دیگــر یافتــه هــا نشــان داد ایمــن ســازی در مقابــل اســترس تاثیــر معنــی داری بــر
قنــد خــون نــدارد و بیــن گــروه آزمایــش و کنتــرل در میــزان قنــد خــون تفــاوت معنــی داری یافــت نشــد (.)p<0/05
نتیجــه گیــری :بــر اســاس نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه ،در مــورد زنــان بــاردار مبتــا بــه افتادگــی دریچــه میتــرال ،روانشناســان،
مشــاوران و متخصصــان حــوزه ســامت مــی تواننــد از مداخلــه ایمــن ســازی در مقابــل اســترس بــه منظــور بهبود بهزیســتی روانشــناختی
و کاهــش افســردگی آنهــا اســتفاده نماینــد.
کلیدواژه ها :ایمن سازی در مقابل استرس ،بهزیستی روانشناختی ،افسردگی ،قند خون ،زنان باردار.
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روانشــناختی بــه عنــوان احســاس شــادی و نبــود فشــار روانــی در
زندگــی تعریــف مــی شــود و شــامل شــادی و حــس هدفمنــدی و
تعلــق اســت کــه بــا وجــود درد و رنــج روانــی مــی توانــد باقــی
بمانــد .بهزیســتی روانشــناختی بســیاری از جنبــه هــای ســامت و
عملکــرد اجتماعــی را پــی ریــزی کــرده و منعکــس کننــده اعتمــاد
بــه نفــس ،خودشــکوفایی ،فضیلــت گرایــی ،روابــط میــان فــردی
رضایــت بخــش ،شــادی ،خــوش بینــی ،و رضایــت از زندگی اســت
[ .]9بهزیســتی روانشــناختی یکــی از مولفــه هــای کیفیــت زندگــی
اســت کــه بــه چگونگــی ارزیابــی افــراد از زندگــی شــان اشــاره
دارد و دارای دو جــزء شــناختی و عاطفــی اســت .بعــد شــناختی،
یعنــی ارزیابــی شــناختی افــراد از میــزان رضایــت از زندگــی و بعــد
عاطفــی ،یعنــی داشــتن حداکثــر عاطفــه مثبــت و حداقــل عاطفــه
منفــی [ .]10فراهــم کــردن منابــع حمایتــی عاطفــی تغییــرات
جســمی و روانــی مرتبــط بــا بــارداری را تســکین مــی دهــد و
مــادر را بــرای رفتارهــای ســالم و ایجــاد تغییــرات مثبــت در ســبک
زندگــی تشــویق مــی کنــد .از آنجــا کــه بهزیســتی روانشــناختی
حائلــی در مقابــل اســترس اســت در زنــان بــارداری کــه اســترس
بیشــتری را تجربــه مــی کننــد مشــکالت بــارداری را کاهــش مــی
دهــد [.]11
عــاوه بر اســترس ،افســردگی نیــز از دیگر مشــکالت روانشــناختی
شــایع در زنــان بــاردار مــی باشــد [ .]12پژوهــش هــا نشــان مــی
دهنــد کــه زنــان بــاردار ،مســتعد آســیب پذیــری از انــواع تنــش
هــا هســتند بــه طــوری کــه در ایــن گــروه از زنــان نســبت بــه
دیگــر زنــان میــزان افســردگی ســه برابــر اســت [ .]13افســردگی
درماننشــده میتوانــد ریســکهای بالقــوهی خطرناکــی بــرای
مــادر و کــودک بــهدنبــال داشــته باشــد و مــی توانــد بــه تغذیـهی
نامناســب ،مصــرف الــکل ،ســیگار کشــیدن و خودکشــی منجــر
شــود و اینهــا ممکــن اســت باعــث زایمــان زودرس ،تولــد نــوزاد
ک ـموزن و مشــکالت رشــدی شــوند .اغلــب اوقــات ،زن افســرده
قــدرت یــا میــل کافــی بــرای مراقبــت مناســب از خــود یــا کــودک
درحــال رشــدش را نــدارد [ .]14از اینــرو و بــا توجــه بــه اثــرات
ِ
نامطلــوب افســردگی و اســترس دوران بــارداری بــر مــادر و جنیــن
ضــروری اســت کــه از روش هــای مقابلــه موثــر بــرای رویارویــی
موفقیــت آمیــز بــا شــرایط تنــش زای دوران بــارداری بهــره گرفــت
[ .]15همچنیــن بررســی شــواهد مختلــف نشــان مــی دهــد در
نتیجــه ی اســترس هــای وارده بــر فــرد میــزان قنــد خــون بــاال
مــی رود [ .]16اثرگــذاری اســترس بــر بــدن باعــث فعالســازی
محــور هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنــال مــی شــود .ایــن محــور
نقــش مهمــی در متابولیســم بــدن و فراینــد تنظیــم قنــد خــون

مقدمه
بــارداری دوره ای همــراه بــا تغییــرات جســمانی ،روانــی ،هورمونــی
و اجتماعــی اســت کــه در ایــن مرحلــه از زندگــی زنــان ،خطــر
بیمــاری هــا و مشــکالت روانــی افزایــش مــی یابــد [ .]1برخــی
از زنــان بــه دنبــال ایــن تغییــرات تحریــک پذیــر و عصبــی مــی
شــوند ،تغییراتــی را در احساســات و ارتباطــات تجربــه مــی کننــد.
بــرای بســیاری از زنــان ،بــارداری دوره پــر استرســی بــوده و
نیازمنــد نوعــی ســازگاری روانــی اســت تــا اســترس و فشــارهای
وارده بــر زنــان حاملــه کــم شــده و ســامت مــادر و جنیــن تامیــن
شــود [ .]2اســترس در دوران بــارداری بــه صــورت احســاس
ناخوشــایند و مبهــم جلــوه گــر شــده کــه اغلــب عالئــم تحریــک
سیســتم عصبــی خــودکار را بــه همــراه دارد .عــاوه بــر اثــرات
مخــرب اســترس بــر مــادر ،عــوارض اســترس متوجــه جنیــن نیــز
مــی باشــد .ایــن عــوارض شــامل تغییــر در عملکــرد هیپوتاالموس
و هیپوفیــز ،افزایــش ســطح هورمــون هــای اســترس ،کاهــش وزن
جنیــن ،ســقط ،تولــد پیــش از موعــد ،ســرکوب سیســتم ایمنــی و
تغییــر در تعــداد لنفوســیت هــای جنیــن ،افزایــش ناهنجــاری های
جنیــن و مــرگ و میــر نــوزادان مــی باشــد [.]3
بیمــاری هــای قلبــی مهمتریــن علــت غیــر مامایــی مــرگ و
میــر مــادری در دوران بــارداری هســتند کــه تقریبــا  10درصــد
مــرگ و میــر مــادران را تشــکیل مــی دهنــد .بیمــاری رایــج در
بیــن مــادران بــاردار اغلــب بــه شــکل کاردیومیوپاتــی ،مشــکالت
مــادرزادی و مشــکالت دریچــه ای هســتند [ .]4افتادگــی دریچــه
میتــرال یــک از شــایع تریــن ناهنجارهــای دریچــه ای قلــب بــه
شــمار مــی رود .افتادگــی دریچــه میتــرال هنگامــی رخ مــی دهــد
کــه دریچــه بیــن دهلیــز چــپ در بــاال و بطــن چــپ در پاییــن در
قلــب بــه درســتی بســته نمــی شــود و دریچــه میتــرال بــه ســمت
بــاال یــا بــه ســمت دهلیــز چــپ برآمدگــی پیــدا مــی کنــد [.]5
افتادگــی دریچــه میتــرال معمــوال در تمــام عمــر ،فــرد را همراهــی
میکنــد ،امــا گاهــیاوقــات فــردی کــه بــه آن دچــار اســت حتــی
متوجــه وجــود ایــن نارســایی هــم نمیشــود .علــت ایــن اســت
کــه ایــن نارســایی در بیشــتر مواقــع نمــود خارجــی نــدارد [.]6
آگاهــی از بیمــاری افتادگــی دریچــه میتــرال ممکــن اســت باعــث
عالئــم روانشــناختی مهمــی ماننــد اســترس و اضطــراب شــود و
ممکــن اســت کنــار آمــدن ایــن افــراد بــا بیمــاری شــان را مشــکل
کنــد و منجــر بــه وحشــت زدگــی ،افســردگی ،نگرانــی و خســتگی
شــود و در نتیجــه ســامت روانــی فــرد را تحــت تاثیــر قــرار
مــی دهــد [ .]7یکــی از متغیرهــای اثرگــذار و اساســی در حفــظ
ســامت روان ،بهزیســتی روانشــناختی مــی باشــد [ .]8بهزیســتی
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ایــن روش هــا شــامل اطالعــات جدیــد ،بازســازی شــناختی ،تغییــر
خودگویــی منفــی بــه خودگویــی مثبــت ،تــاش رفتــاری بــرای
آرامــش ،قاطعیــت و اعتمــاد بــه نفــس بــرای مقابلــه بــا موقعیــت
هــای اســترس زا اســت .مرحلــه کاربــرد و پیگیری مســتمر شــامل؛
برنامــه ریــزی بــرای آینــده ،پیگیــری مطالــب آموختــه شــده بــرای
حــل مســائل آتــی و بــه کارگیــری فنــون کاهــش اســترس بــه
منظــور تمریــن مهــارت هــای آموختــه شــده در زندگــی واقعــی
اســت [.]24
در راســتای تاثیــر آمــوزش ایمــن ســازی در مقابــل اســترس،
اســماعیلی و همــکاران در تحقیقــی بــا عنــوان :مقایســه اثــر
ش ایمــن ســازی در برابــر اســترس در مقابــل آمــوزش
بخشــی رو 
مهارتهــای اجتماعــی بــر بهزیســتی روانشــناختی فرزنــدان
دختــران جانبــازان مبتــا بــه اســترس پــس از ســانحه نشــان دادند
مداخلــه بــا روش ایمــن ســازی در مقابــل اســترس تاثیر معنــاداری
بــر بهبــود بهزیســتی روانشــناختی دارد [ .]25همچنیــن معتمــدی،
برجعلــی و صادقــی پــور ( )2018در تحقیقــی نشــان دادنــد آموزش
ایمــن ســازی در مقابــل اســترس منجر به بهبــود معنادار بهزیســتی
روانشــناختی در ســالمندان مــی شــود [ .]26نتایــج تحقیق ســهرابی
و همــکاران ( )2019نیــز نشــان داد ایمن ســازی در مقابل اســترس
تاثیــر معنــاداری بــر ســبک مواجــه بــا اســترس ،تنظیــم هیجــان و
ســامت روانــی زنــان بــی سرپرســت دارد [ .]27نتایــج پژوهــش
هاشــمی فشــارکی و همــکاران در راســتای اثرگــذاری ایمــن
ســازی در مقابــل اســترس بــر افســردگی نیــز نشــان داد ،آمــوزش
ایمنســازی در مقابــل اســترس بــر میــزان اســترس ،اضطــراب
و افســردگی در بیمــاران همودیالیــزی مؤثــر اســت [ .]28نتایــج
تحقیــق میرمعینــی و رضایــی ( )2018نشــان داد آمــوزش ایمــن
ســازی در مقابــل اســترس تاثیــر معنــاداری بــر کاهــش اضطــراب
و افســردگی بیمــاران مبتــا بــه ام اس دارد [ .]29همچنیــن نتایــج
تحقیــق اورکــی و همــکاران ( )2018نشــان داد :آمــوزش ایمــن
ســازی در برابــر اســترس نقــش مهمــی در کاهش هیجانــات منفی
دارد و بــه طــور معنــاداری نمــرات اضطــراب ،اســترس و افســردگی
را در بیمــاران تحــت جراحــی عــروق کرونــر کاهــش مــی دهــد
[ .]24همچنیــن نتایــج تحقیــق جبــاری ،هاشــمی و حقایــق
( )2013نشــان داد درمــان شــناختی-رفتاری مدیریــت اســترس
میتوانــد بــه عنــوان شــیوه درمانــی انتخابــی در جهــت کاهــش
اســترس ،اضطــراب و افســردگی دوران بــارداری بــه کار گرفتــه
شــود [ .]30نتایــج تحقیــق امیــری و همــکاران ( )2018نشــان داد
ایمــن ســازی در مقابــل اســترس اثــر معنــاداری در کاهــش قنــد
خــون ناشــتای بیمــاران مبتــا بــه دیابــت دارد [ .]20همچنیــن

دارد .تحریــک بیــش از حــد محــور هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنــال
ممکــن اســت منجــر بــه هیپرکورتیزولیســم (افزایش میزان ترشــح
کورتیــزول) شــود و هیپرکورتیزولیســم عــوارض بســیاری ماننــد
چاقــی ،ضعــف و خســتگی و عــدم تحمــل گلوکــز و در نتیجــه
افزایــش میــزان قنــد خــون را در پــی دارد [ .]17همچنیــن شــواهد
نشــان مــی دهــد اســترس منجــر بــه فعــال شــدن سیســتم آدرنال
مرکزی-ســمپاتیک مــی شــود ،ایــن فعــال ســازی باعــث پاییــن
آمــدن اســتروئیدهای جنســی و هورمــون رشــد مــی شــود ،کــه
مخالــف عمــل انســولین اســت و در نتیجــه قنــد خــون افزایــش
مــی یابــد [ .]18افزایــش قنــد خــون در زنــان بــاردار و اختــال
در متابولیســم گلوکــز در دوران بــارداری خطــر مــرگ و میــر و
عــوارض نــوزادی را  2تــا  5برابــر افزایــش داده و منجر بــه عوارض
بســیاری شــامل اکالمپســی ،پــره اکالمپســی ،ماکروزومــی جنینــی
(بــزرگ شــدن بیــش از حــد جنیــن) ،زایمــان زودرس ،ســقط آنــی
و ناهنجــاری مــادرزادی مــی شــود [ .]19همانطــور کــه بیــان شــد
اســترس عامــل موثــر در ایجــاد و یــا افزایــش عــوارض بیمــاری
هــای مزمــن جســمی اســت و عاملــی اســت کــه تندرســتی انســان
از نظــر روانــی و جســمی را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد [.]20
یکــی از روش هــای کاهــش و مدیریــت اســترس برنامــه ایمــن
ســازی در مقابــل اســترس اســت کــه اولیــن بــار توســط مایکنبــام
مطــرح شــد .ایمــن ســازی در مقابــل اســترس بــر پایــه مواجــه
بــا شــرایط اســترس زا در فــرد بــه منظــور ایجــاد مهــارت هــای
مقابلــه بــا اســترس بــه وجــود آمــده اســت [ .]21ایمــن ســازی
در مقابــل اســترس طــی ســه مرحلــه (مفهــوم ســازی مشــکل،
اکتســاب و تمریــن مهــارت هــا ،کاربــرد و پیگیــری مســتمر) و
بــا اســتفاده از تکنیــک هــای پرسشــگری ســقراطی ،بازســازی
شــناختی ،تمریــن تصویرســازی ذهنــی ،حــل مســئله ،آمــوزش
تقویــت خــود ،آمــوزش هــای الزم را جهــت کاهــش و درمــان
اســترس و مشــکالت مرتبــط بــا اســترس بــه مراجعــان بــا هــدف
پیشــگیری و درمــان ارائــه مــی دهــد و بســته بــه طــول آمــوزش و
جمعیــت هــدف متفــاوت اســت ،بــه طــوری کــه محتــوای مرحلــه
مفهــوم ســازی مشــکل ،آمــوزش مهــارت هــای خــاص و چگونگی
مهــارت هــا ،بــا مشــکالت مراجــع تطبیــق مــی یابــد [ .]22در
مرحلــه مفهــوم ســازی ،برقــراری ارتبــاط مبتنــی بــر همــکاری
بیــن درمانگــر و بیمــار مطــرح اســت .عــاوه بــر ایــن ،آمــوزش در
مــورد مفهــوم اســترس ،رابطــه بیــن اســترس و شــیوه هــای مقابله
بــا آن و نقــش اعمــال و احساســاتی کــه در ایجــاد و حفظ اســترس
نقــش دارنــد [ .]23در مرحلــه اکتســاب و تمریــن مهــارت هــا،
درمانگــر روی مهــارت هــای شــناختی و رفتــاری کار مــی کنــد.
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نتایــج تحقیــق نریمانــی و همــکاران ( )2013نشــان داد آمــوزش
مدیریــت اســترس در کاهــش نمــرات هموگلوبیــن گلیکوزیلــه (قند
خــون) و افســردگی بــه طــور معنــادری اثــر دارد [ .]31بــا توجــه به
آنچــه بیــان شــد و نتایــج پژوهــش هــای صــورت گرفتــه بــه نظــر
مــی رســد بــا کاهــش اســترس مــادر در دوران بــارداری میتــوان
بهطــور غیرمســتقیم بــر پیامــد حاملگــی و بهبــود تکامــل نــوزدان
تأثیــر گذاشــت [ .]32مطالعاتــی کــه در زمینــه ی دوران بــارداری
صــورت گرفتــه اســت ،نشــان میدهــد کــه کاهــش اســترس
و بهبــود خلــق مثبــت مــادر میتوانــد باعــث خنثیکــردن
احساســات منفــی ،افزایــش بهزیســتی روانشــناختی و کاهــش
افســردگی مــادر بــاردار شــود .همچنیــن احساســات مثبــت مــادران

روش کار
طــرح پژوهــش ایــن مطالعــه ،نیمــه آزمایشــی و بــه صــورت
پیــش آزمون-پــس آزمــون -پیگیــری بــا گــروه کنتــرل بــود.
جامعــه آمــاري پژوهــش شــامل کلیــه  107زن بــاردار مبتــا بــه
افتادگــی دریچــه میتــرال بودنــد كــه بــه بیمارســتان امــام خمینــی
(ره) تهــران در ســال  1398مراجعــه کردنــد .از آنجایــی کــه بــرای
انجــام پژوهشهــای آزمایشــی و نیمــه آزمایشــی حجــم نمونـهی
حداقــل  15نفــر بــرای هــر گــروه پیشــنهاد شــده اســت ،تعــداد
نمونــه الزم بــر اســاس مطالعــات مشــابه و بــا در نظــر گرفتــن
انــدازه اثــر  ،0/40ســطح اطمینــان  ،0/95تــوان آزمــون  0/80و
میــزان ریــزش  10درصــد بــرای هــر گــروه  15نفــر محاســبه شــد

در هنــگام بــارداری بــا الگــوی بهتــر تغذیــه در نــوزاد و درنتیجــه
کاهــش ابتــا بــه بیماریهــا جســمی همــراه اســت [ .]33بــرای
مداخلــه در اســترس رویکردهــای درمانــی مختلفــی وجــود دارد که
یکــی از کارآمدتریــن روشهــای مداخلــه ،آمــوزش ایمنســازی در
مقابــل اســترس اســت [ .]32همچنیــن انجــام پژوهــش هایــی در
زمینــه کاهــش اســترس و بهبــود ســامت روانــی و فیزیولوژیکــی
زنــان بــاردار بــدون اســتفاده از دارو به دلیل حســاس بــودن دوره ی
بــارداری و همچنیــن خطــرات و اثــرات ســوء داروهــای شــیمیایی
بــر روی جنیــن از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .نتایــج ایــن
پژوهــش اطالعــات ارزشــمندی را در زمینــه ی کاربــرد مداخــات
روانشــناختی جهــت بهبــود بهزیســتی روانشــناختی ،افســردگی و
قنــد خــون زنــان بــاردار مبتــا بــه افتادگــی دریچــه میتــرال فراهم
مــی آورد .همچنیــن بــا توجــه بــه نتایــج ســودمند آمــوزش ایمــن
ســازی در مقابــل اســترس بــر متغیرهــای مهــم پژوهــش حاضــر و
بــا توجــه بــه اینکــه در بررســی پیشــینه پژوهــش ،هیــچ پژوهشــی
اثرگــذاری ایمــن ســازی در مقابــل اســترس را بــر بهزیســتی
روانشــناختی ،افســردگی و قنــد خــون زنــان بــاردار مبتــا بــه
افتادگــی دریچــه میتــرال بــه صــورت یــک پژوهــش واحد بررســی
نکــرده اســت و حتــی بــا اینکــه آمــوزش ایمــن ســازی در مقابلــه
اســترس در مداخــات درمانــی گــروه هــای دیگــر ماننــد بیمــاران
قلبــی ،ام اس ،فشــار خــون ،دیابــت و غیــره بــه کار گرفتــه شــده
اســت ولــی در زنــان بــاردار مبتــا بــه افتادگــی دریچــه میتــرال
پژوهــش هــا بســیار محــدود اســت ،لــذا بــا در نظــر گرفتــن خــاء
پژوهــش در ایــن زمینــه ،پژوهــش حاضــر در صــدد پاســخگویی
بــه ایــن ســوال اســت کــه آیــا ایمــن ســازی در مقابــل اســترس
بــر بهزیســتی روانشــناختی ،افســردگی و قنــد خــون در زنان بــاردار
مبتــا بــه افتادگــی دریچــه میتــرال اثــر دارد؟

[ .]34لــذا از بیــن جامعــه پژوهــش  30نفــر بــر اســاس مــاک
هــای ورود بــه پژوهــش و بــه صــورت نمونــه گیــری هدفمنــد
انتخــاب شــدند .نمونــه گیــری بــه ایــن صــورت بــود کــه بعــد
از بررســی پرونــده بیمــاران توســط پزشــک متخصــص قلــب و
پزشــک زنــان و زایمــان همچنیــن بــا توجــه بــه داشــتن معیارهای
ورود بــه تحقیــق افــرادی کــه تمایــل بــه شــرکت در تحقیــق
داشــتند ،بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند .ســپس نمونــه انتخــاب
شــده بــه قیــد قرعــه و بــه طــور تصادفــی 15 ،نفــر در گــروه
آزمایــش و  15نفــر در گــروه کنتــرل قــرار گرفتنــد.
مالکهــای ورود بــه مطالعــه عبــارت بودنــد از :تشــخيص ابتــا
بــه افتادگــی دریچــه میتــرال براســاس پرونــده پزشــکی ،محــدوده
ســنی  18-45ســال ،عــدم شــرکت آزمودنــی هــا در دوره هــای
ایمــن ســازی در مقابــل اســترس و مدیریــت اســترس  6مــاه
قبــل از پژوهــش .مالکهــای خــروج از مطالعــه عبــارت بودنــد
از :وجــود اختــال هــای روانــی ایجــاب کننــده درمــان هــای
فــوری (مثــل نشــانه هــای روانپریشــی) ،غیبــت بیــش از دو جلســه
در جلســات آمــوزش .قبــل از ورود آزمودنــی هــا بــه پژوهــش در
مــورد چگونگــی اجــرای طــرح و اهــداف پژوهــش توضیــح داده
شــد و از شــرکت کننــدگان رضایــت نامــه کتبــی اخــذ گردیــد.
قبــل از شــروع جلســات آمــوزش پرسشــنامه هــای بهزیســتی
روانشــناختی و افســردگی بیــن هــر دو گــروه توزیــع شــد و میــزان
قنــد خــون شــرکت کننــده هــای هــر دو گــروه انــدازه گیــری شــد.
آمــوزش ایمــن ســازی در مقابــل اســترس توســط یــک متخصص
روانشناســی اجــرا شــد .آمــوزش هــا در  9جلســه ی  90دقیقــه
ای و هــر هفتــه دو جلســه بــرای گــروه آزمایــش برگــزار شــد و
گــروه کنتــرل آموزشــی دریافــت نکــرد .پــس از اجــرای مداخلــه
پــس آزمــون و همچنیــن پــس از  3مــاه آزمــون پیگیــری (شــامل:
تکمیــل پرسشــنامه هــای بهزیســتی روانشــناختی و افســردگی و
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ثبــت گردیــد.

همچنیــن ســنجش قنــد خــون بــرای هــر دو گــروه) اجــرا شــد.
مطالعــه حاضــر بــا کــد اخــاق IR.HUMS.REC.1399.086

جدول  .1پروتکل آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس []32-35
جلسات

محتوی جلسات

جلسه 2

مرور مطالب جلسه قبل ،استحکامبخشیدن به رابطه مبتنیبر همکاری و آموزش ماهیت تعاملی استرس ،بررسی مفهومی
افسردگی و استرس ،دادن اطالعات مقدماتی راجع به فن تصویرپردازی ذهنی اموزش تن آرامی و تنش زدایی

جلسه 3

مرور مطالب جلسه قبل و تکالیف ،آشنایی با مفاهیم شناختی ،نقش افکار در ایجاد استرس و ارتباط افکار با احساسات و
رفتار ،آشنایی با ویژگیهای افکار خودآیند منفی و معرفی خطاهای شناختی .تکلیف بررسی استرس که در آن اعضای گروه
باید عوامل استرسزا در زندگی را یادداشت کنند و میزان استرس مربوط به هرکدام از عوامل استرسزای زندگی را در جلسه
بعدی بیان کنند.

جلسه 4

مرور مطالب جلسه قبل و تکالیف ،ارزیابی فن تصویرپردازی ذهنی ،آموزش چگونگی مقابله با افکار منفی ،آموزش فن
آرمیدگی .ارائه تکلیف آرمیدگی که در آن اعضای گروهباید هنگام مواجهه با رویدادهای استرسزا از آن استفادهکنند و
میزان استرس خود را قبل و بعد از انجام فن آرمیدگی بیانکنند.

جلسه 5

مرور مطالب جلسه قبل ،آموزش خودگویی هدایتشده و نقش خودگوییهای منفی در ایجاد استرس ،ارزیابی فن آرمیدگی
و اجرای فن آرمیدگی با استفاده از نوار موسیقی .ارائه تکلیف آرمیدگی با نوار موسیقی که در آن اعضای گروهباید هنگام
مواجهه با رویدادهای استرسزا از آرمیدگی با نوار موسیقی استفادهکنند و میزان استرس خود را قبل و بعد از انجام فن
آرمیدگی گزارش دهند.

جلسه 6

مرور مطالب جلسه قبل ،ارزیابی فن آرمیدگی ،آموزش نقش افکار در احساس و رفتار .ارائه تکلیف تمرکز فکر و تکنیکهای
توجهبرگردانی که در آن اعضای گروهباید هنگام مواجهه با رویدادهای استرسزا از توجهبرگردانی و منحرفکردن فکر
استفادهکنند و میزان استرس خود را قبل و بعد از انجامدادن تکنیکهای توجهبرگردانی گزارشدهند.

جلسه 7

مرور مطالب جلسه قبل ،شناسایی افکار خودکار منفی و خطاهای شناختی ،مبارزه با افکار خودکار منفی و خطاهای شناختی،
آموزش حل مسئله .ارائه تکلیف مبارزه با افکار خودکار منفی که در آن از اعضای گروه خواسته شد در هنگام مواجهه با
رویدادهای استرسزا در زندگی ،افکار خود را بررسی کنند و در صورت منفیبودن افکار ،آن فکرها را یادداشت کنند و منطقی
یا غیرمنطقیبودن آنها را ارزیابی کنند.

جلسه 8

مرور مطالب جلسه قبل ،بررسی کارایی بازسازی شناختی ،آموزش شیوه مسئلهگشایی ،آموزش مهارت مدیریت خشم ،ارائه
فرم مراحل مسئلهگشایی .ارائه تکلیف مسئلهگشایی و مدیریت خشم به این صورت که از اعضای گروه خواسته شد در
صورت عصبانیشدن با تکنیک مسئلهگشایی به کاهش خشم و عصبانیت خود اقدام کنند.

جلسه 9

تمرین مهارتهای آموختهشده در جلسات قبل و لزوم بهکارگیری آنها در هنگام برخورد با موقعیتهای استرسزا؛
جمعبندی مطالب و پایاندادن.

جلسه 1

آشنایی و معارفه ،تشریح اهداف و قوانین گروه ،مفهومسازی و توصیف استرس ،عالئم و پیامدهای آن

تشــكيل شــده اســت و بــه هــر مــاده نمــره ای بیــن  0تــا  3تعلــق
مــی گیــرد .نمــره  0در هــر مــاده بــه معنــي نبــود آن عالمــت
و نمــره  3نشــان دهنــده شــدت آن عالمــت مــي باشــد .دامنــه
نمــرات ایــن آزمــون بيــن  0تــا  63اســت .در ايــن مقيــاس ،نمــره
 0-9نشــانه بهنجــار بــودن 10-15 ،نشــانه افســردگي خفيف-23 ،
 16افســردگي متوســط و نمره باالتر از  24نشــانه افســردگي شــديد
مــي باشــد .روایــی پیــش بیــن مقیــاس تاییــد و پایایــی نســخه
اصلــی بــا روش آلفــای کرونبــاخ  ]38[ 0/89و در ایــران پایایــی
ایــن مقیــاس بــا روش آلفــای کرونبــاخ  ]39[ 0/79گــزارش شــد.
در مطالعــه حاضــر پایایــی ایــن مقیــاس بــا روش آلفــای کرونبــاخ
 0/78بــرآورد شــد.
گلوکومتر :دســتگاه تســت قنــد خون آرکــری مــدل (Glucocard-
 )Mini01ســاخت کشــور ژاپن.

پرسشــنامه ی بهزیســتی روانشــناختی :ایــن پرسشــنامه توســط
 Ryffدرســال  1989و در فــرم هــای  54 ،84 ،120و  18گویــه ای
ســاخته شــد .در ایــن پژوهــش از پرسشــنامه  84گویــه ای اســتفاده
شــد .گویــه هــا بــر اســاس طیــف شــش درچــه ای لیکــرت از یک
تــا شــش نمــره گــزاری مــی شــوند ،پــس دامنــه نمــرات بیــن
 84تــا  504اســت و نمــره باالتــر حاکــی از بهزیســتی روانشــناختی
بیشــتر مــی باشــد Ryff .روایــی همگــرای ابــزار را بــا فــرم بلنــد
 120گویــه ای  0/70و پایایــی آن را بــا روش آلفــای کرونبــاخ 0/89
گــزارش کــرد [ .]36در ایــران ســیادت و همــکاران ( )2019پایایــی
ابــزار را بــا روش آلفــای کرونبــاخ  0/85گــزارش کردنــد [ .]37در
مطالعــه ی حاضــر پایایــی پرسشــنامه  0/87بــرآورد شــد.
مقیــاس افســردگي بــك و کالرک :ایــن مقیــاس توســط بــک و
کالرک ( )Beck & Clarckدر ســال  1987تدوین شــد و در ســال
 1996مــورد تجدیــد نظــر قــرار گرفــت .ایــن مقیــاس از  21مــاده
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در ایــن پژوهــش بــرای توصیــف داده هــا از شــاخص هــای آمــاری
ماننــد میانگیــن و انحــراف اســتاندارد و در ســطح اســتنباطی ،از
آزمــون هــای تحلیــل واریانــس بــا انــدازه گیــری مکــرر و آزمــون
تعقیبــی بونفرونــی اســتفاده شــد .تجزیــه و تحلیــل داده هــا در این
پژوهــش بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSSنســخه  22انجــام شــد.

یافته ها
اطالعــات جمعیــت شــناختی مربــوط بــه گــروه هــای آزمایــش و
کنتــرل در (جــدول  2گــزارش شــده اســت).

جدول  .2ویژگی های جمعیت شناختی
متغیر

گروه کنترل

گروه آزمایش

سن

میانگین
35/62

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

تحصیالت

تعداد

درصد

تعداد

درصد

دیپلم

3

%20

4

%27

کاردانی

2

%13

1

%06

کارشناسی

7

%47

7

%47

کارشناسی ارشد

3

%20

3

%20

6/25

شــاخص هــای توصیفــی (میانگیــن و انحــراف اســتاندارد) نمــرات
متغیرهــای تحقیــق در مراحــل پيــش آزمــون ،پــس آزمــون و
پیگیــری بــه همــراه آزمــون تــی مســتقل بــرای مقایســه میانگیــن

36/30

7/08

هــای دو گــروه در مراحــل مختلــف در (جــدول  )3ارائــه شــده
اســت.

جدول  .3میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق به تفکیک مرحله سنجش در گروه ها
گروه
متغیر

بهزیستی
روانشناختی

افسردگی

قند خون

آزمایش

مرحله

آزمون تی مستقل

کنترل

sig

پیش آزمون

میانگین
231/87

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پس آزمون

258/80

12/66

223/87

17/52

0/001

پیگیری

261/40

13/16

230/13

17/89

0/001

پیش آزمون

14/53

2/17

14/60

1/88

0/929

پس آزمون

11/47

2/53

14/33

1/95

0/002

پیگیری

11/80

2/46

14/47

2/33

0/005

پیش آزمون

113/40

20/07

115/20

19

0/803

پس آزمون

102

24/45

113/40

20/35

0/176

پیگیری

106/20

24/58

117

22/82

0/223

13/52

در بررســی آزمــون نرمــال بــودن داده هــا نتایــج آزمــون
شــاپیروویلک نشــان داد کــه داده هــا از توزیــع نرمــال برخوردارنــد.
در بررســی پیــش فــرض هــای آزمــون تحلیــل واریانــس بــا انــدازه

231/33

11/13

0/907

گیــری مکــرر نتایــج آزمــون لــون نشــان داد کــه فــرض همگنــی
واریانــس هــا بــرای همــه متغیرهــای تحقیــق در همــه مراحــل
برقــرار اســت (.)P<0/05
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آزاده عسکری و همکاران
جدول  .4نتایج آزمون لون بررسی همگنی واریانس ها
F

Sig
0/544

متغیر

مرحله

بهزیستی
روانشناختی

پیش آزمون

0/378

پس آزمون

1/410

0/245

پیگیری

1/379

0/250

پیش آزمون

0/132

0/719

پس آزمون

0/718

0/404

پیگیری

0/001

0/987

پیش آزمون

0/061

0/806

پس آزمون

0/062

0/805

پیگیری

0/050

0/824

افسردگی

قند خون

 )BOX=12/252 ،F=1/819نتایــج نشــان مــی دهــد مروضــه
هــای انجــام آزمــون تحلیــل واریانــس بــا انــدازه گیــری مکــرر
برقــرار اســت.

در بررســی آزمــون کرویــت موچلــی همگنــی کواریانــس هــا تاییــد
شــد کــه نتایــج آن در (جــدول  )5ارائــه شــده اســت (.)p<0/05
همچنیــن بــا توجــه بــه مقادیــر آزمــون ام باکــس (،P=0/091

جدول .5نتایج آزمون کرویت ماچلی
آزمون کرویت

متغیر

آماره

sig

بهزیستی روانشناختی

0/879

0/114

افسردگی

0/839

0/093

قند خون

0/918

0/211

بــر اســاس یافتــه هــای (جــدول  )6نتایــج آزمــون تحلیــل
واریانــس بــا انــدازه گیــری مکــرر نشــان داد اثربخشــی ایمــن
ســازی در مقابــل اســترس بــر بهزیســتی روانشــناختی زنــان
بــاردار مبتــا بــه افتادگــی دریچــه میتــرال ،در عامــل گــروه
(=0/444مجــذور اتــا ،)F=22/338 ،P>0/001 ،عامــل زمــان
(=0/572مجــذور اتــا )F=37/429 ،P>0/001 ،و اثــر تعاملــی
گــروه زمــان (=0/611مجــذور اتــا)F=44/038 ،P>0/001 ،
معنــادار اســت .همچنیــن نتایــج نشــان داد اثربخشــی ایمــن

ســازی در مقابــل اســترس بــر افســردگی در عامــل گــروه
(=0/193مجــذور اتــا ،)F=6/693 ،P>0/05 ،عامــل زمــان
(=0/327مجــذور اتــا )F=13/624 ،P>0/001 ،و اثــر تعاملــی
گــروه زمــان (=0/286مجــذور اتــا )F=11/207 ،P>0/05 ،معنــادار
اســت .دیگــر نتایــج نشــان داد اثربخشــی ایمــن ســازی در مقابــل
اســترس بــر میــزان قنــد خــون زنــان بــاردار مبتــا بــه افتادگــی
دریچــه میتــرال در هیچکــدام از عامــل هــای گــروه ،زمــان و گروه
در زمــان معنــادار نیســت (.)P<0/05

جدول  .6نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر
متغیر
بهزیستی
روانشناختی

افسردگی

قند خون

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

P

ضریب ایتا

گروه

11133/344

1

11133/344

22/338

0/001

0/444

زمان

3010/417

1

3010/417

37/429

0/001

0/572

گروه*زمان

3542/017

1

3542/017

44/038

0/001

0/611

گروه

78/400

1

78/400

6/693

0/015

0/193

زمان

30/817

1

30/817

13/624

0/001

0/327

گروه*زمان

25/350

1

25/350

11/207

0/002

0/286

گروه

1440/000

1

1440/000

1/168

0/289

0/040

زمان

109/350

1

109/350

0/815

0/374

0/028

گروه*زمان

303/750

1

303/750

2/263

0/144

0/075
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تفکیــک متغیرهــا در (جــدول  )7ارائــه شــده اســت.

نتایــج آزمــون تعقیبــی بونفرونــی جهــت مقایســه گــروه آزمایــش
و کنتــرل در مراحــل پیــش آزمــون ،پــس آزمــون و پیگیــری بــه

جدول  .7نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی جهت بررسی اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس طی زمان
Sig

متغیر

مقایسه

پیش آزمون-پس آزمون

-9/733

بهزیستی روانشناختی

پیش آزمون-پیگیری

-14/167

2/316

پس آزمون-پیگیری

-4/433

1/479

0/017

پیش آزمون-پس آزمون

1/667

0/301

0/001

پیش آزمون-پیگیری

1/433

0/388

0/003

پس آزمون-پیگیری

-0/233

0/287

1/000

پیش آزمون-پس آزمون

6/600

1/846

0/064

پیش آزمون-پیگیری

2/700

2/991

1/000

پس آزمون-پیگیری

-3/900

3/064

0/640

افسردگی

قند خون

اختالف میانگین

خطای استاندارد

0/001

یافتــه هــا در (جــدول  )7نشــان مــی دهــد بیــن پیــش
آزمون-پــس آزمــون و بیــن پیــش آزمون-پیگیــری در دو متغیــر
بهزیســتی روانشــناختی و افســردگی تفــاوت معنــادار وجــود دارد
( .)P>0/001همچنیــن نتایــج نشــان مــی دهــد بیــن پــس
آژمون-پیگیــری در متغیــر بهزیســتی روانشــناختی تفــاوت
معنــادار وجــود دارد ( )P=0/017ولــی بیــن پــس آزمون-پیگیــری
در متغیــر افســردگی تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد (.)P<0/05
دیگــر یافتــه هــا نشــان مــی دهــد بیــن هیچکــدام از مراحــل
پیــش آزمــون ،پــس آزمــون و پیگیــری در متغیــر قنــد خــون
تفــاوت معنــاداری وجــود نداشــت (.)P<0/05

2/445

0/001

ســازی در مقابــل اســترس اســت .اســماعیلی و همــکاران در
تحقیقــی بــه مقایســه اثربخشــی آمــوزش ایمــن ســازی در برابــر
اســترس در مقابــل آمــوزش روابــط بیــن فــردی بــر بهزیســتی
روانشــناختی فرزنــدان پســر جانبــاز مبتــا بــه اســترس پــس از
ســانحه پرداختنــد و نشــان دادنــد روش ایمــن ســازی در مقابــل
اســترس نســبت بــه آمــوزش روابــط بیــن فــردی کارآمدتــر اســت
و منجــر بــه افزایــش بیشــتر بهزیســتی روانشــناختی در گــروه
آزمایــش شــد [ .]25تحقیــق مشــابه بــا بررســی اثربخشــی ایمــن
ســازی در مقابلــه بــا اســترس بــر بهزیســتی روانشــناختی زنــان
بــاردار مبتــا بــه افتادگــی دریچــه میتــرال یافــت نشــد .در تبییــن
ایــن نتایــج مــی تــوان گفــت راهبردهــای مســاله محــور بــه کار
گرفتــه شــده در آمــوزش ایمــن ســازی در مقابــل اســترس منجــر
بــه ایجــاد باورهــا و هیجــان هــای مثبــت مــی گــردد و بــه نظــر
مــی رســد ایــن راهبردهــا منجــر بــه کاهــش اســترس و در نتیجه
افزایــش بهزیســتی روانشــناختی مــی شــود .تکنیــک هــای روش
ایمــن ســازی در مقابــل اســترس از جملــه آمــوزش شناســایی
احساســات ،آمــوزش تن-آرامــی ،تصویرســازی ذهنــی ،تکنیــک
هــای توقــف فکــر و توجــه برگردانــی ،مهــارت هــای ســازگاری
شــناختی ماننــد تمرکــز بــر جنبــه هــای مثبــت ،خودگویــی مثبــت
منجــر بــه بهبــود بهزیســتی روانشــناختی مــی شــود [.]26
ایمنســازی در مقابــل اســترس یــک مداخلــه درمانــی چنــد
بعــدی اســت کــه هــدف آن حــذف کامــل اســترس نیســت،
بلکــه بهرهبــرداری ســازنده از آن اســت تــا افــراد تشــویق شــوند
موقعیتهــای پراســترس را نــه بــه عنــوان تهدیــدی بــرای
خــود ،بلکــه بــه عنــوان مســائل قابــل حــل در نظــر بگیرنــد.

بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی اثربخشــی ایمــن ســازی در
مقابــل اســترس بــر بهزیســتی روانشــناختی ،افســردگی و قنــد
خــون زنــان بــاردار مبتــا بــه افتادگــی دریچــه میتــرال انجــام
شــد .نتایــج حاصــل از تجزیــه و تحلیــل یافتــه هــای پژوهــش
نشــان داد ایمــن ســازی در مقابــل اســترس باعث افزایــش معنادار
بهزیســتی روانشــناختی در مرحلــه ی پــس آزمــون و پیگیــری در
گــروه آزمایــش مــی شــود .در ایــن راســتا معتمــدی ،برجعلــی و
صادقــی نیــز در تحقیقــی کــه بــر روی ســالمندان تهرانــی بــاالی
 60ســال انجــام دادنــد بیــان کردنــد ایمــن ســازی در مقابــل
اســترس منجــر بــه افزایــش معنــادار بهزیســتی روانشــناختی
در نمونــه ی تحقیــق مــی شــود [ .]26همچنیــن ایــن نتایــج
همســو بــا یافتــه هــای تحقیــق اســماعیلی و همــکاران مبنــی بــر
بهبــود معنــادار بهزیســتی روانشــناختی در نتیجــه آمــوزش ایمــن
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دهــد .ایــن امــر ســبب قطــع چرخــه معیــوب افــکار خودآینــد منفی
مــی شــود و از ایــن طریــق ســبب کاهــش افســردگی مــی شــود
[.]28
یافتــه هــای تحقیــق نشــان داد ایمــن ســازی در مقابــل اســترس
تاثیــر معنــاداری بــر میــزان قنــد خــون زنــان مبتــا بــه افتادگــی
دریچــه میتــرال در هیچکــدام از مراحــل تحقیــق نداشــته اســت
و ایــن یافتــه هــا ناهمســو بــا یافتــه هــای تحقیقــات امیــری
و همــکاران ( )2018و نریمانــی و همــکاران ( )2013مبنــی بــر
اثــر بخشــی معنــادار ایمــن ســازی در مقابــل اســترس بــر میــزان
قنــد خــون بیمــاران مبتــا بــه دیابــت بــود [ .]20-31در تبییــن
اثرگــذاری ایمــن ســازی در مقابــل اســترس در تحقیقــات امیــری
و همــکاران و نریمانــی و همــکاران مــی تــوان گفــت :تحقیقــات
نشــان داده انــد پاســخ هــای غــده آدرنــال بــه وقایــع اســترس
آور بــا انحــراف از مقادیــر طبیعــی هورمــون هــای فیزیولوژیکــی،
نشــان دهنــده عملکــرد اصلــی محــور ( )HPAاســت .ایــن محــور
یکــی از سیســتم هــای هورمونــی اولیــه بــدن بــرای پاســخدهی
بــه اســترس اســت کــه در پاســخ بــه استرســورهای فیزیولوژیکــی
و روانشــناختی ،فعــال شــده و منجــر بــه ترشــح هورمــون از
هیپوتاالمــوس و بــه دنبــال آن تحریــک غــده هیپوفیــز قدامــی بــه
ترشــح هورمــون آدرنوکورتیکوتروپیــک مــی شــود .ایــن هورمــون
بــه نوبــه ی خــود ســبب آزادســازی کورتیــزول از غــده آدرنــال
شــده و منجــر بــه ترشــح گلوکوکورتیکوئیدهــا بــرای مقابلــه
بــا شــرایط اســترس آور مــی شــود .هنگامــی کــه اســترس بــه
صــورت طبیعــی (حــذف عامــل اســترس) یــا بــه واســطه ی
توانایــی شــناختی مکتســبه بیمــار از آمــوزش ایمــن ســازی در
مقابــل اســترس کاهــش یافــت ،فعالیــت محــور  HPAتوســط یک
حلقــه ی فیدبــک منفــی کــه کورتیــزول را ســرکوب مــی کنــد و
انتشــار بیشــتر آدرنوکورتیکوتروپیــک و  CRHرا متوقــف مــی کنــد
قطــع مــی شــود و منجــر بــه کاهــش قنــد خــون مــی شــود [.]17
در تبیــن عــدم اثرگــذاری ایمــن ســازی در مقابــل اســترس بــر قند
خــون در پژوهــش حاضــر شــاید بتــوان گفــت در اکثــر تحقیقاتــی
کــه بــه دنبــال بررســی اثربخشــی ایمــن ســازی در مقابــل
اســترس بــر روی کنتــرل قنــد خــون بودنــد نمونــه ی پژوهــش
بیمــاران دیابتــی و یــا افــرادی بودنــد کــه قنــد خــون بســیار باالیی
داشــتند ولــی در پژوهــش حاضــر میــزان قنــد خــون گــروه هــای
تحقیــق خیلــی بــاال نبــود و شــاید بتــوان گفــت اثرگــذاری ایمــن
ســازی در مقابــل اســترس بــر روی قنــد خــون در مــواردی اســت
کــه میــزان قنــد خــون بســیار بــاال باشــد .نظــر بــه اینکــه پژوهش
حاضــر در شــهر تهــران انجــام شــده ،شــرایط محیطــی و زمینــه

بــرای نیــل بــه ایــن هــدف ،ایمنســازی در مقابــل اســترس بــه
افــراد کمــک میکنــد در برخــورد بــا عوامــل اســترسزا ،ارزیابــی
شــناختی مثبتتــری از خــود داشــته و بــه تبــع آن نیــز هیجانهــا
و عواطــف مثبتتــری را تجربــه نماینــد در نتیجــه اعتمــاد بــه
نفــس شــان افزایــش مییابــد و خودکارآمــدی و امیــدواری  -دو
مؤلفــه ســرمایه روانشــناختی در آنهــا بــاال رفتــه و در نتیجــه
منجــر بــه بهبــود بهزیســتی روانشــناختی مــی گــردد [ .]40دیگــر
یافتــه هــای تحقیــق نشــان داد ایمــن ســازی در مقابــل اســترس
باعــث کاهــش معنــادار نمــره افســردگی در گــروه آزمایــش شــد.
همچنیــن یافتــه هــا نشــان داد بیــن نمــره پیــش آزمون افســردگی
بــا نمــره پیگیــری افســردگی در گــروه آزمایــش تفــاوت معنــاداری
وجــود دارد کــه نشــان مــی دهــد اثربخشــی ایمــن ســازی در
مقابــل اســترس پایــدار بــوده اســت .همچنیــن یافتــه ها نشــان داد
بیــن نمــره افســردگی در مرحلــه پــس آزمــون بــا مرحلــه پیگیــری
تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد .ایــن یافتــه هــا همســو بــا یافتــه
هــای هاشــمی فشــارکی و همــکاران بــود کــه در تحقیقــی کــه
بــر روی  64بیمــار کلیــوی تحــت درمــان بــا همودیالیــز انجــام
دادنــد نشــان دادنــد ،ایمــن ســازی در مقابــل اســترس منجــر بــه
کاهــش افســردگی و اضطــراب بیمــاران گــروه آزمایــش شــد [.]28
در ایــن راســتا میرمعینــی و رضایــی در تحقیقــی کــه بــر روی 30
بیمــار مبتــا بــه ام اس شــهر تهــران انجــام دادنــد نشــان دادنــد
ایمــن ســازی در مقابــل اســترس موجــب کاهــش افســردگی گروه
آزمایــش شــد [ .]29همچنیــن یافتــه هــای ایــن تحقیــق همســو
بــا یافتــه هــای جبــاری ،هاشــمی و حقایــق ( )2013مبنــی بــر
اثرگــذاری درمــان شــناختی-رفتاری مدیریــت اســترس در کاهــش
افســردگی دوران بــارداری اســت [ .]30در تبیــن اثرگــذاری آموزش
ایمــن ســازی در مقابــل اســترس بــر افســردگی مــی تــوان گفــت:
بــه نظــر مــی رســد آمــوزش ایمــن ســازی در مقابــل اســترس از
طریــق تغییــر نگــرش ،بــه تقویــت مهــارت هــای مقابلــه ای یــا
پادتن-هــای روانشــناختی مــی پــردازد و از ایــن طریــق به واســطه
کســب تجــارب موفقیــت آمیــز در مقابلــه بــا اســترس ،تقویــت
مهــارت هــا و ایجــاد انتظــارات مثبــت بــه کاهــش اســترس منجــر
مــی شــود ،همچنیــن بــا بررســی ماهیــت تعاملــی اســترس و بیــان
افــکار ،احساســات ،تصــورات و رفتارهایــی کــه در ایجــاد اســترس
موثــر بــوده انــد مــی تــوان دریافــت کــه صرفــا بیمــار قربانــی
اســترس نیســت ،بلکــه نحــوه ارزیابــی او از رویدادهــای زندگی می
توانــد بــر ســطح اســترس نقش داشــته باشــد .مهــارت هــای مقابله
باعــث مــی شــود کــه فــرد در موقعیــت هــای اســترس زا به شــیوه
جدیــدی برخــورد کنــد و باورهــای قبلــی خــود را مــورد آزمــون قرار
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 روانشناســی و مشــاوره،افتادگــی دریچــه میتــرال در مراکــز درمانی
.بــه کار گرفتــه شــود

اقتصــادی متفاوتــی بــر ایــن تأثیــر گــذار بــوده-هــای فرهنگی
اســت و همیــن امــر تعمیــم پذیــری یافتــه هــا را بــه دیگر شــهرها
و مناطــق بــا زمینــه هــای فرهنگــی – اقتصــادی دیگــر ســخت
 پیشــنهاد مــی شــود ایــن تحقیــق در ســایر شــهرها نیــز.مــی کنــد
.انجــام شــود

سپاسگزاری
ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتــری روانشناســی ســامت
IR.HUMS. دانشــگاه آزاد اســامی واحــد امــارات و بــا کد اخــاق
 در آخــر پژوهشــگران بــر. مجــوز انجــام گرفــتREC.1399.086
خــود الزم مــی داننــد کــه از کلیــه شــرکت کننــدگان در پژوهــش
و ســایر اســاتید و عزیزانــی کــه یاریگــر مــا در ایــن پژوهــش بودند
.تشــکر و قدردانــی نماینــد

نتیجه گیری
بــه طــور کلــی نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد ایمــن ســازی در
برابــر اســترس بــا آمــوزش تکنیــک هــای موثــر در مقابلــه بــا
اســترس و تغییــر افــکار و نحــوه ی مقابلــه بــا اســترس منجــر بــه
بهبــود بهزیســتی روانشــناختی و کاهــش افســردگی در زنــان باردار

تضاد منافع
.هیچگونه تضاد منافعی بین نویسندگان وجود ندارد

مبتــا بــه افتادگــی دریچــه میتــرال مــی شــود و مــی توانــد بــه
عنــوان یــک روش موثــر بــرای کمــک بــه زنــان بــاردار مبتــا بــه
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