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چکیده
مقدمه :آرامسازی  Jacobsonو  Bensonاز جمله تکنیکهای سیستماتیکی هستند که میتوانند برای بهدستآوردن حالت آرامش
عمیق استفاده شوند .پژوهش حاضر با هدف مقایسه تأثیر دو روش آرامسازی ( Jacobsonو  )Bensonبر میزان افسردگی سالمندان
انجام شد.
مواد و روشها :روش انجام پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی بود .از بین تمامی سالمندان سرای جهاندیدگان شهرستان بروجن که
شرایط ورود به پژوهش حاضر را داشتند 32 ،نفر انتخاب شدند و پس از تکمیل پرسشنامه افسردگی  Beckبهعنوان پیشآزمون به 3
گروه  22نفره (کنترل ،آرامسازی  Bensonو آرامسازی  )Jacobsonتقسیم گردیدند .در ادامه گروههای تجربی تمرینات آرامسازی را به
مدت  8هفته و هر هفته  3جلسه انجام دادند .در انتها پرسشنامه افسردگی  Beckدوباره بهعنوان پسآزمون توسط سالمندان تکمیل
گردید .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادههای آماری از آزمون تی وابسته و آزمون اندازههای تکراری استفاده شد.
یافتهها :براساس نتایج آزمون تی زوجی مشخص شد که میانگین نمرات افسردگی قبل و بعد از مداخله در دو گروه تجربی تفاوت
معناداری دارد ()P=2/222؛ درحالی که این تفاوت در گروه کنترل معنادار نمیباشد ( .)P=2/31همچنین بر مبنای نتایج آزمون
اندازههای تکراری ،تفاوت معناداری بین دو گروه آرامسازی  Jacobsonو  Bensonمشاهده شد ()P=2/21؛ بدینمعنا که گروه آرامسازی
 Jacobsonباعث بهبود بیشتری نسبت به گروه  Bensonگردید.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج این پژوهش دریافت میشود که روشهای آرامسازی  Jacobsonو  Bensonتأثیر مطلوبی بر افسردگی
سالمندان دارند و میتوانند بهعنوان روشهایی مفید در بهبود افسردگی در مراکز نگهداری از سالمندان ،اجرا شده و آموزش داده شوند.
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مقدمه
یکی از دورانهای پراهمیت و حساس زندگی انسان،

برای انسان به وجود آورد .تاکنون روشهای مختلفی برای

مرحله سالمندی است که از سن  52سالگی به بعد آغاز

درمان افسردگی و باالبردن سطح کیفی زندگی سالمندان

شده و با تغییرات فیزیولوژیکی مانند ناتوانی عضالنی و

ارائه شده است که به دو دسته کلی دارویی و غیردارویی

افزایش بیماری جسمی ،مسائل روانی و اجتماعی همراه

تقسیم میشوند .بدیهی است که مصرف هیچ دارویی بدون

میباشد .سالمندان قشری از جامعه هستند که در دنیای

عارضه نخواهد بود و در فرد بهطور کامل درمان نخواهد

معاصر همگام با پیشرفتهای عظیم صنعت ،علم و

گردید؛ اما در موارد شدید تنها میتواند در کاهش عالئم

تکنولوژی بهعنوان جمعیت رو به رشد با نیازهای ویژه

روانشناختی منفی مؤثر واقع شود ( .)1با وجود اینکه

محسوب میشوند ( .)2همچنان که سن افراد ناتوان باالتر

بیشتر درمانهای معمول و سنتی ،دارویی هستند؛ اما در

میرود ،احتمال مواجهشدن آنها با موانع مضاعف مربوط به

سالهای اخیر پژوهشهای فراوانی سودمندی و کارآمدی

روند پیری افزایش خواهد یافت ( .)1مشکالت روانی در

تدابیر غیردارویی در درمان شاخصهای روانشناختی را

دوران سالمندی به فراوانی قابل مشاهده بوده و بر وضعیت

تأیید کردهاند که برخی از آنها عبارت هستند از :ورزش و

روانی ،عاطفی و رفتاری سالمندان تأثیر میگذارد .افسردگی

فعالیت بدنی ( ،)6ماساژدرمانی ( ،)5موسیقیدرمانی (،)7

یک اختالل ناتوانکننده در بین تعداد زیادی از

تصویرسازی ذهنی ( ،)8مدیتیشن ( ،)1آرامسازی ( )22و

سالخوردگان است که فقط تعداد کمی از آنها در زمان

غیره.

مناسب درمانی برای افسردگی دریافت میکنند .با افزایش

یکی از روشهایی که امروزه مورد توجه بسیاری از

سن ،اختالل عملکرد جسمانی بیشتر میشود و اثر منفی

متخصصان قرار گرفته است ،تکنیکهای آرامسازی

آن بر توانایی حفظ استقالل ،نیاز به کمک را افزایش

میباشد .آرامسازی بهعنوان یک وضعیت نسبی رهایی از

میدهد که این امر خود میتواند در افزایش سطوح

تأثیرات روحی و جسمی ناشی از استرس مطرح است (-23

افسردگی و در نتیجه کاهش کیفیت زندگی سالمندان مؤثر

 .)22از این روش میتوان بهویژه در درمان درد ،حفظ

باشد .ثابت شده است که مشکالت و مسائل متعددی که

انرژی بدن و رفع بیخوابی و بسیاری از عالئم جسمی،

بهطور فیزیولوژیکی در سنین باال رخ میدهند ،در افزایش

روحی و روانی ناشی از افسردگی ،استرس و اضطراب

افسردگی دوره سالمندی تأثیر دارند (.)3

استفاده نمود ( .)22آرامسازی عضالنی یکی از مداخالت

هرچند پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی زیادی در این

روانشناختی است که بهطور وسیعی در مطالعات کاربرد

زمینه صورت گرفته است؛ اما اختالالتی نظیر افسردگی

دارد و بهعنوان مداخله رفتاری موجب کاهش تنیدگی و

هنوز بهعنوان بیماریهای شایع قرن محسوب میشوند.

تسکین درد میشود .آرامسازی خود شامل تکنیکهای

بیماری افسردگی بهعنوان یکی از شایعترین اختالالت روان

مختلفی است که از مهمترین آنها میتوان  Jacobsonو

پزشکی مطرح بوده و بهعنوان عاملی خطرناک برای

 Bensonرا نام برد .تفاوتی که بین این دو روش وجود دارد

خودکشی در دوره سالمندی محسوب میشود .این بیماری

این است که در روش آرامسازی  Jacobsonعضله بر ذهن

میتواند عوامل شایعی از قبیل خستگی ،مشکل

تأثیر میگذارد و انقباض عضالنی در آن صورت میگیرد؛ اما

تمرکزنمودن ،مشکالت خواب و داشتن دردهای جسمانی را

در روش  Bensonاین ذهن است که بر عضالت و بدن تأثیر
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مقایسه تأثیر دو روش آرامسازی  Jacobsonو  Bensonبر افسردگی

گذاشته و باعث کاهش تنشها در افراد میشود .با این حال

تاکنون پژوهشی به بررسی و مقایسه این دو روش

هر دو تکنیک برای بهبود فاکتورهای روانشناختی مورد

آرامسازی نپرداخته است؛ از این رو در پژوهش حاضر به

استفاده قرار میگیرند ( .)21با وجود تفاوتهایی که بین

دنبال مقایسه این دو روش آرامسازی بر روی سالمندان

این دو روش از نظر اجرایی وجود دارد ،اطالعات محدودی

میباشیم؛ بنابراین دو سؤال اصلی مطرح در پژوهش حاضر

در ارتباط با برتری یکی بر دیگری در دسترس بوده و

این است که آیا دو روش آرامسازی  Jacobsonو

مطالعات گذشته به بررسی این موضوع نپرداختهاند.

بر افسردگی سالمندان مؤثر هستند یا خیر؟ و اینکه آیا بین

نتایج برخی از مطالعات گذشته بیانگر آن است که
استفاده از تکنیک آرامسازی  Jacobsonبهطور قابل توجهی

Benson

این دو روش آرامسازی در افسردگی سالمندان تفاوتی
وجود دارد؟

در بهبود فاکتورهای روانشناختی مانند اضطراب و
افسردگی سودمند است ( .)22-23،26-27از سوی دیگر

مواد و روشها

Jacobson

این پژوهش مطالعهای نیمهتجربی با طرح پیشآزمون–

پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که میتوان با

پسآزمون با گروه کنترل بود .در این مطالعه  212نفر از

بهکارگیری این تمرینات در راستای بهبود و پیشگیری از

سالمندان مرد ساکن آسایشگاه جهاندیدگان شهرستان

مشکالت روانشناختی گام برداشت (.)28-12

بروجن در سال  2315با دامنه سنی  52تا  82سال جهت

برخی از مطالعات به بررسی روش آرامسازی

با وجود اینکه روشهای آرامسازی  Jacobsonو

شرکت در پژوهش اعالم همکاری کردند که از این تعداد

 Bensonبهعنوان روشهای مؤثر در بهبود فاکتورهای روان

 32نفر بهصورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت نمودند.

شناختی مطرح هستند ،تاکنون پژوهشی به بررسی تأثیر

این پژوهش بهصورت یک طرح سه گروهی پیشآزمون-

مقایسه این روشها در مطالعات قبلی نپرداخته است.

پسآزمون با گروه کنترل میباشد .در پژوهش حاضر

مطالعاتی هم که یک روش آرامسازی را مورد بررسی قرار

نمونهگیری به روش هدفمند و در دسترس انجام گرفت.

دادهاند ،بیشتر در قالب طرحهای پژوهشی کوچک و با

نمونه در دسترس از میان افرادی که نمره افسردگی آنها با

حجم نمونه کم صورت گرفتهاند؛ از این رو تعمیم این نتایج

توجه به نقطه برش پرسشنامه افسردگی متوسط به باال بود؛

به جامعه مشکل میباشد .از سوی دیگر اغلب مطالعات

یعنی افرادی که نمرات باالتر از  27را کسب نموده بودند

گذشته در مورد بیماران خاص (افراد مبتال به سرطان ،درد

انتخاب شد .معیارهای ورود به مطالعه شامل :نداشتن

کلیه و غیره) صورت گرفتهاند و پژوهشی در ارتباط با

بیماری روانی شناختهشده ،توانایی پاسخدادن به پرسشنامه

سالمندان که یکی از اقشار مهم جمعیت هستند که روز به

از طریق نوشتن یا مصاحبه ،نداشتن تحصیالت مرتبط با

روز بر تعداد آنها افزوده شده و بسیاری از آنها از

رشتههای علوم پزشکی یا روانشناسی ،نداشتن مشکالت

مشکالت افسردگی نیز رنج میبرند انجام نشده است.

فلج عضالنی و فهم زبان فارسی بود .معیارهای خروج از

روشنشدن این مهم که استفاده از کدام تکنیک آرامسازی

مطالعه نیز عبارت بودند از :داشتن بیماریهای عصبی،

بهتر است میتواند کمک بزرگی از نظر زمانی و هزینههای

استفاده از داروهای آرامبخش و ضد اضطراب ،گذراندن

مالی به افرادی که از افسردگی رنج میبرند نماید .این

دورههای مشابه آرامسازی عضالنی در  5ماه گذشته و عدم

درحالی میباشد که با توجه به جستجوهای مطالعاتی،

شرکت در مراحل پیشآزمون -پسآزمون و جلسات
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تمرینی .پس از انتخاب سالمندان دارای واجد شرایط،

شل و سفت میکرد و این انقباض را در تمام طول دست

پرسشنامه افسردگی  Beckبهعنوان پیشآزمون توسط

راست گسترش میداد تا به شانهها و سر برسد ( .)11روش

تمامی افراد شرکتکننده تکمیل گردید و در ادامه افراد

آرامسازی عضالنی  Bensonبهصورت ضبطشده بر روی نوار

Jacobson

برای سالمندان پخش گردید و از آنها خواسته شد تا طبق

( 22نفر) ،آرامسازی  22( Bensonنفر) و کنترل ( 22نفر)

دستورالعمل پخششده در نوار ،روش آرامسازی  Bensonرا

تقسیم شدند .حجم نمونه نیز از طریق قراردادن اندازه اثر،

انجام دهند؛ بدینترتیب که سالمندان در بهترین وضعیتی

سطح اطمینان و ضریب آلفای مطالعات گذشته و مرتبط در

که در آن احساس آرامش میکردند ،در اتاق ساکت

فرمول مربوط به تعیین حجم نمونه در نرمافزار

چشمان خود را میبستند .در این حالت یک کلمه

 G*POWERتعیین گردید .پس از تقسیمبندی گروهها،

آرامبخش را انتخاب کرده و شروع به تنفس عمیق و منظم

مداخالت آرامسازی برای گروههای تجربی آغاز شد و افراد

مینمودند؛ بدینصورت که عمل دم را با بینی انجام داده و

شرکتکننده به مدت  8هفته و هر هفته  3جلسه به انجام

سپس از طریق دهان ،بازدم را خارج میکردند و کلمه مورد

مداخالت پرداختند و پس از اتمام مداخالت دوباره از طریق

نظر را در ذهن خود تکرار نموده و همزمان از نوک انگشتان

پرسشنامه  Beckافسردگی آنها سنجیده شد .در این

پا عضالت خود را شل میکردند و این کار را به سمت

پژوهش از پرسشنامه افسردگی  )2152( Beckبرای

عضالت باالیی بدن ادامه میدادند تا تمامی عضالت بدن به

سنجش سطح افسردگی آزمودنیها استفاده گردید .این

انبساط کامل برسد (.)13

بهصورت تصادفی ساده به  3گروه آرامسازی

پرسشنامه دارای  12سؤال است که هریک دارای  1گزینه

روشهای مداخالتی پژوهش حاضر به تأیید اداره کل

( )2-2-1-3میباشد .اعتبار و روایی این پرسشنامه در

بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری و همچنین سرای

سالهای  2186 ،2171و  2185بهترتیب توسط ،Mark

جهاندیدگان نگهداری از سالمندان شهرستان بروجن رسید.

 Mendelssohnو  Arbafمورد بررسی قرار گرفت .کاویانی و

باید خاطرنشان ساخت که همه سالمندان توسط یک

همکاران ( )1221نیز در مطالعهای که در دانشگاه علوم

پزشک متخصص معاینه شدند و هیچگونه مشکلی برای

پزشکی تهران (بیمارستان روزبه) در ارتباط با افراد مبتال به

شرکت در جلسات تمرینی نداشتند .بهطور کلی ،تمامی

اختالل افسردگی انجام دادند ،روایی  2/72و پایایی  2/77را

مراحل انجامشده در این پژوهش مطابق با استانداردهای

برای این آزمون گزارش نمودند (.)12

اخالقی طراحی و اجرا شدند.

نحوه انجام تکنیک آرامسازی  Jacobsonبدینترتیب

در پژوهش حاضر از آمار توصیفی جهت تعیین

بود که افراد در یک اتاق ساکت و آرام قرار میگرفتند.

شاخصهای مرکزی استفاده گردید .همچنین بهمنظور

سپس بهطور نظامدار عضالت هر قسمت از بدن افراد

آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون تی وابسته برای

بهدقت قبل از آرامسازی تقسیمبندی میگردید و به افراد

مشخصشدن تفاوتهای درون گروهی (تفاوت میانگینها

آموزش داده میشد که هر قسمت را تا جایی که ممکن

قبل و بعد از مداخالت) بهره گرفته شد و از آزمون با

است منقبض نمایند و سپس همراه با فرمان خاصی از آنها

اندازههای تکراری برای مشخصکردن تفاوتهای بین

خواسته میشد که آن عضالت را شل کنند .این آرامسازی

گروهی (مقایسه گروهها) استفاده گردید .حداقل سطح

ابتدا از دست راست شروع میشد و انگشتان دست راست را

معناداری در آزمون فرضهای مربوطه معادل  2/26در نظر
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مقایسه تأثیر دو روش آرامسازی  Jacobsonو  Bensonبر افسردگی

گرفته شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار آماری

افسردگی در گروه کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد

 SPSS 21استفاده گردید.

( .)P=2/31در ادامه بهمنظور مشخصکردن تفاوتهای بین
گروهی از آزمون با اندازههای تکراری استفاده گردید که

نتایج

نتایج آن در جدول  3ارائه شده است.

بهمنظور بررسی مسأله پژوهش ابتدا در بخش آمار

نتایج آزمون با اندازههای تکراری نشان داد که اثر درون

توصیفی ،ویژگیهای دموگرافیک بررسی شد .در جدول 2

گروهی در مراحل مختلف پژوهش از پیشآزمون به

مقادیر مربوط به شاخصهای توصیفی شرکتکنندگان از

پسآزمون معنادار بوده است ()F=61/17 ،P=2/222؛

قبیل تعداد ،سن تقویمی و میزان شدت افسردگی در

بنابراین میتوان گفت که بین نمرات پیشآزمون تا

گروههای پژوهش نشان داده شده است.

پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین نتایج

در ادامه آمارههای توصیفی شامل میانگین و انحراف

نشاندهنده معناداری اثر تعامل گروهها در مراحل مختلف

استاندارد مربوط به متغیرهای وابسته در دو مرحله قبل و

پژوهش بود ( .)F=28/18 ،P=2/222عالوهبراین ،نتایج

بعد از مداخالت در گروههای مورد مطالعه در جدول  1ارائه

آزمون با اندازههای تکراری بیانگر آن بود که اثر بین گروهی

شده است.

در پژوهش حاضر معنادار است ()F=2/66 ،P=2/21؛

همانطور که نتایج آزمون تی همبسته در جدول 1

بنابراین میتوان گفت که بین نمرات گروههای پژوهش

نشان میدهد بین میانگینهای پیشآزمون و پسآزمون

تفاوت معناداری وجود دارد .در ادامه بهمنظور مشخصشدن

افسردگی در دو گروه تجربی تفاوت معناداری وجود دارد

محل دقیق تفاوتها از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده

()P=2/222؛ اما بین میانگینهای پیشآزمون و پسآزمون

گردید که نتایج آن در جدول  1قابل مشاهده است.

جدول  :1مشخصات دموگرافیک شرکتکنندگان در گروههای تجربی و کنترل
گروه

( Jacobsonانحراف معیار±میانگین)

( Bensonانحراف معیار±میانگین)

کنترل (انحراف معیار±میانگین)

تعداد

 22نفر

 22نفر

 22نفر

سن (سال)

55/12±3/18

58/12±1/21

57/22±3/15

میزان شدت افسردگی

16/72±1/86

17/22±6/16

15/22±1/52

جدول  :2آمارههای توصیفی مربوط به متغیر وابسته و نتایج آزمون تی همبسته در گروههای حاضر
گروهها
آرامسازی Benson

آرامسازی Jacobson

کنترل

مرحله

نمره افسردگی

پیشآزمون

17/22±6/11

پسآزمون

11/22±6/72

پیشآزمون

16/72±1/86

پسآزمون

21/52±3/32

پیشآزمون

15/22±1/52

پسآزمون

15/22±1/18
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آزمون تی همبسته
آماره t

سطح معناداری

6/15

2/222

5/75

2/222

-2/22

2/31
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جدول  :3برآورد آزمون با اندازههای تکراری بهمنظور مقایسه میانگین متغیر افسردگی در بین گروههای پژوهش
مجموع مربعات

df

میانگین مربعات

F

معناداری

آماره
دورن گروهی

238/227

2

238/227

61/172

2/222

تعاملی (گروه*مرحله)

15/233

1

18/257

28/118

2/222

بین گروهی

231/822

1

57/122

2/663

2/21

جدول  :4نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی بهمنظور مقایسه گروههای پژوهش در ارتباط با افسردگی سالمندان
گروه
گروه کنترل
آرامسازی Benson

گروه

اختالف میانگین

خطای انحراف استاندارد

معناداری

آرامسازی Jacobson

5/16

2/152

2/222

آرامسازی Benson

5/16

2/152

2/222

آرامسازی Jacobson

3/11

2/157

2/21

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،بین تفاوت

که روش آرام سازی  Jacobsonبهطور معناداری باعث

میانگین گروه کنترل با دو گروه آرامسازی  Jacobsonو

کاهش افسردگی بیشتر نسبت به گروه آرام سازی

 Bensonدر متغیر افسردگی تفاوت معناداری وجود دارد

 Bensonشد.

()P=2/222؛ بدینصورت که دو روش آرامسازی

Jacobson

در سال های اخیر تأکید زیادی بر روشهای

و  Bensonنسبت به گروه کنترل باعث کاهش معناداری در

غیردارویی کاهنده افسردگی شده است که یکی از

متغیر افسردگی شدند .همچنین بین تفاوت میانگین گروه

روشهای مناسب و مقرون به صرفه ،استفاده از

آرامسازی  Jacobsonو  Bensonتفاوت معناداری مشاهد

تکنیکهای آرام سازی می باشد .در این رابطه ،مطالعات

گردید ()P=2/21؛ بدینصورت که روش آرامسازی

انجامشده نشان می دهند که میتوان با استفاده از

 Jacobsonمنجر به کاهش بیشتری در متغیر افسردگی

روشهای آرام سازی در جهت بهبود فاکتور های

سالمندان شد.

روانشناختی تالش کرد .در ارتباط با روش آرام سازی
 Jacobsonباید گفت در پژوهشهایی که به بررسی

بحث

تأثیرات این روش پرداختهاند گزارش شده است که این

نتایج بهدست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که

روش آرامسازی میتواند برای بهبود فاکتورهای

انجام تمرینات آرام سازی  Jacobsonو  Bensonدر

روانشناختی مؤثر باشد ( )23،26-27که این یافتهها با

گروههای تجربی پژوهش باعث بهبود میزان افسردگی

نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر مبنی بر تأثیر روش

سالمندان شرکتکننده در پژوهش گردید که این امر

آرامسازی  Jacobsonبر بهبود افسردگی همراستا

نشان دهنده تأثیر این تمرینات در این گروهها می باشد.

می باشد .در مطالعهای دیگر که توسط  Chenو همکاران

با این حال در گروه کنترل تغییری ایجاد نشد .عالوه براین

( )1222در ارتباط با بیماران با اختالل اضطراب صورت

بین روش آرام سازی  Jacobsonو  Bensonدر میزان

پذیرفت ،نشان داده شد که آموزش برنامه آرام سازی

افسردگی تفاوت معناداری مشاهده گردید؛ بدینترتیب

پیشرونده عضالنی طی  21جلسه با استفاده از
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مقایسه تأثیر دو روش آرامسازی  Jacobsonو  Bensonبر افسردگی

ارزیابی های روانپزشکی بر کاهش اضطراب مؤثر بوده

استرسزا به بهبود احساس سالمتی فرد میانجامد.

است (.)11

آرامسازی ،برقراری یک وضعیت آرامش عمومی که متضاد

در ارتباط با روش  Bensonنیز  Poorolajalو

تحریککنندگی (مانند استرس و افسردگی) است بوده و

همکاران ( Paramban ،)1227و همکاران ( )1225و

از طریق کاهش متابولیسم بدن ،تعداد و قدرت انقباضات

طهماسبی و همکاران ( )1225به بررسی روش آرام سازی

قلبی ،تعداد تنفس ،ترشح اپینفرین و فشارخون بر

 Jacobsonپرداختند ( )28-12و به این نتیجه رسیدند

فیزیولوژی بدن و سیستم سمپاتیک بیمار تأثیر میگذارد

که این روش آرام سازی می تواند نقش مثبتی در بهبود

(.)21

فاکتورهای روانشناختی داشته باشد .این مهم با نتایج

افزون براین ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین دو

بهدستآمده از پژوهش حاضر مبنی بر بهبود افسردگی در

روش آرام سازی  Jacobsonو  Bensonدر میزان افسردگی

Benson

سالمندان تفاوت معناداری وجود دارد؛ بدینصورت که

همراستا است .در ارتباط با مکانیسم های احتمالی

روش آرام سازی  Jacobsonباعث بهبود بیشتر افسردگی

روشهای آرام سازی میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

سالمندان گردید .همانطور که اشاره شد ،آرامسازی به

مجموعه حرکات آرامسازی به این دلیل که کشش و

روشهای متعددی انجام می گیرد و استفاده از این

انقباض عضالنی و بهرهگیری از تنفس را بههمراه دارد

روشها در مطالعات مختلف نشان داده شده است که

باعث افزایش جریان خون به مغز میشود که این امر

می تواند به منظور ارتقای فاکتورهای روانشناختی

موجب اکسیژنرسانی و تغذیه بهتر نورون های مغزی

سودمند باشد؛ اما اینکه کدام یک از این روشها میتواند

گشته و توانمندی های ذهنی و روانی را در سالمندان

نسبت به دیگری بهتر باشد تاکنون مورد بررسی قرار

افزایش می دهد ( .)16همچنین با تنظیم سطوح

نگرفته است .با این حال شاید یکی از دالیل برتری روش

انتقالدهنده های عصبی باعث تحریک آزادسازی کلسیم

آرامسازی  Jacobsonدر پژوهش حاضر این باشد که در

شده و درنتیجه ترشح دوپامین و استیلکولین را افزایش

این روش به دلیل اینکه افراد باید انقباض عضالنی انجام

می دهد .این عوامل برای حفظ عملکردهای عصبی،

بدهند ،به شکل فعالتری در انجام تمرینات آرام سازی

پرورش روحیه مثبت و باالبردن عملکرد ادراکی مؤثر

درگیر هستند؛ از این رو شاید تأثیرات این نوع آرام سازی

می باشند ()15؛ از این رو آموزش روشهای آرام سازی

نسبت به روش  Bensonبیشتر بوده باشد.

جهت تسکین فشار عضالت صورت گرفته و در نتیجه

( )2131اذعان داشت که تنش در اثر انقباض بافتها ی

موجب کاهش سطح افسردگی ،استرس و اضطراب

عضالنی به وجود میآید و زمانی که فرد دچار اضطراب

می گردد .این مطالب با یافته های بهدستآمده از پژوهش

شده باشد ،تنش را تجربه میکند .چنین اضطرابی را

حاضر همراستا است و همانطور که در یافتههای این

میتوان با ازبینبردن تنش برطرف نمود ( .)21این مطلب

پژوهش مشاهده شد ،هر دو روش آرامسازی موجب

از یافته های پژوهش حاضر حمایت میکند .در پژوهش

کاهش سطوح افسردگی در سالمندان گردیدند .انجام

حاضر نیز افرادی که آرام سازی  Jacobsonرا انجام

تمرینات آرام سازی از طریق تثبیتکردن سیستم عصبی

میدادند باید مرحله انقباض عضالنی و در پی آن رهایی

اتونومیک و کنترل عواطف فرد در موقعیت های پرتنش و

(ریلکس شدن) را طی میکردند که این امر باعث رهایی از

سالمندان بر اثر استفاده از تکنیک آرام سازی
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تنش های عضالنی و در نتیجه رسیدن به یک حالت

کاهش سطح افسردگی سالمندان میشود و این امر

آسوده خاطری در سالمندان پژوهش حاضر گردید و در

میتواند بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر به افزایش

نهایت این عوامل منجر به بهبود استرس و اضطراب و

عملکرد فیزیکی ،افزایش ایفاى نقش و استقالل بیشتر فرد

بهطور کلی بهبود افسردگی در آنها شد .یکی دیگر از

سالمند در انجام کارهای روزانه گردد؛ بنابراین از برنامههای

Jacobson

آرامسازی میتوان بهعنوان یک روش مؤثر ،راحت و

توانست باعث کاهش بیشتر افسردگی در سالمندان شود

کمهزینه در راستای بهبود و پیشگیری از مشکالت

این است که شاید انقباضات عضالنی که در این روش

روانشناختی سالمندان استفاده کرد؛ از این رو اجرای

صورت میگیرند موجب افزایش جریان خون بیشتری در

تکنیکهای آرامسازی بهویژه آرامسازی  Jacobsonبرای

مغز نسبت به روش  Bensonمی گردند که این امر

تمامی افرادی که از مشکالت روانشناختی زیادی رنج

می تواند منجر به اکسیژنرسانی و تغذیه بهتر نورونهای

میبرند پیشنهاد میگردد.

دالیل احتمالی برای این مورد که روش

مغزی شده ،توانمندی های ذهنی و روانی را در سالمندان
افزایش دهد ( )16و در نتیجه باعث بهبود فاکتورهای
روانشناختی مانند استرس و افسردگی در این افراد شود.

حمایت مالی
این مطالعه بدون هیچ گونه حمایت مالی انجام شد.

در پژوهش حاضر تا حد امکان تالش شد تا از
ابزارهای استاندارد بهمنظور استخراج نتایج معتبر استفاده

مالحظات اخالقی

شود .با این وجود از محدودیتهای پژوهش حاضر

در مطالعه حاضر فرم رضایت آگاهانه تکمیل گردید.

می توان به حاالت روحی -روانی افراد شرکتکننده در

مطالعه برای افراد شرکتکننده کامل توضیح داده شد و به

پژوهش و انجام فعالیتهای مشابه در ساعاتی خارج از

افراد متذکر شدیم که تمامی اطالعات بهصورت محرمانه

زمان انجام این پژوهش که تحت کنترل پژوهشگر نبود

خواهد ماند و نتایج بهصورت کلی گزارش خواهد شد.

اشاره کرد .پیشنهاد میشود در مطالعهای اثر همزمان و
ترکیب دو تکنیک آرامسازی  Jacobsonو  Bensonبا
هر کدام از این روش ها بهصورت جداگانه مورد بررسی قرار

تضاد منافع
هیچ گونه تعارضی با منافع در این پژوهش وجود ندارد.

گیرد .همچنین توصیه میگردد که استفاده از
تکنیکهای

دیگر

آرام سازی

مانند

مدیتیشن

خودهیپنوتیزمی با تکنیک های  Jacobsonو

و

Benson

بررسی و مقایسه گردند.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از تمامی سالمندان عزیزی که با وجود
مشکالت فراوان ناشی از افزایش سن در این پژوهش شرکت
نمودند تشکر میگردد .همچنین از مسئوالن محترم اداره

نتیجهگیری

کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری ،اداره بهزیستی

بهطور کلی با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر

شهرستان بروجن وتالشهای بیدریغ خانمها هاشمزاده و

میتوان گفت که بهکارگیری یک دوره برنامه آرامسازی

مرادی (مسئوالن سرای جهاندیدگان شهرستان بروجن)

(آرامسازی  Bensonو  )Jacobsonمنظم و مداوم باعث

سپاسگذاری میشود.
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Abstract
Introduction: The Jacobson and Benson relaxation are systematic techniques that can be used to
obtain deep relaxation. The aim of this study was to compare the effect of two relaxation techniques
(Jacobson & Benson) on depression in the elderly.
Materials and Methods: The method of this study was semi-experimental. Among all elderly in
JahanDideghan home of Boroujen, who had the conditions to enter the present study, 30 people
selected and after completing the Beck Depression Inventory as a pre-test, they were divided into
three groups of 10 people (controls, Benson relaxation and Jacobson relaxation). In the following,
experimental groups performed relaxation exercises for 8 weeks and 3 sessions per week. In the end,
Beck Depression Inventory was completed again as a post-test by the elderly. To analyze the
statistical data, paired t-test and repeated measures test were used.
Results: According to the results of paired t-test, mean scores of depression before and after
intervention significantly different in the two experimental groups (P=0/001). However, this
difference was not significant in the control group (P=0/34). Also, based on the results of repeated
measures test, there was a significant difference between Benson and Jacobson relaxation groups
(P=0/04), which means that the Jacobson relaxation group improved more than the Benson relaxation
group.
Conclusion: According to the results of this study, Jacobson and Benson relaxation methods have a
significant effect on depression in the elderly and can be used as useful tools for depression
improvement in elderly care centers.
Keywords: Benson relaxation, Depression, Elderly, Jacobson relaxation
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