مجله بالینی پرستاری و مامایی /دوره  ،6شماره /1بهار 40-50 /1396

مقاله پژوهشی

بررسی اثربخشی مداخله گروهی شناختی -رفتاری مدیریت استرس بر
پرخاشگری زنان مبتال به پرفشاری خون
احمد اداوی ،1رضا فتحی مرغملکی ،*2یعقوب مدملی ،3مصطفی مدملی

1دانشگاه علوم پزشکی دزفول ،دزفول ،ایران؛ 2مرکز بهداشت شهرستان مسجد سلیمان ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران؛
3کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی دزفول ،دزفول ،ایران.
تاریخ پذیرش95/6/13 :

تاریخ دریافت95/3/2 :

چکیده:
زمينه و هدف :پرخاشگری با برانگيختگی فيزیولوژیک میتواند به وخيمتر شدن بيماری پرفشاری خون منجر
شود .در این ميان استفاده از روشهای غيردارویی و رویکردهای شناختی میتواند به کاهش این عوارض کمک
کند .هدف این پژوهش ،بررسی تأثير مدیریت استرس بر پرخاشگری زنان مبتال به پرفشاری خون میباشد.
روش بررسی :این پژوهش کارآزمایی بالينی در سال  1392به مدت یک ماه انجام شد .جامعه آماری زنان مبتال
به فشارخون مراجعهکننده به بيمارستان  22بهمن مسجد سليمان بودند که با کسب رضایت آگاهانه وارد مطالعه
شدند .نمونه  40زن مبتال به فشارخون بودند که بهصورت تصادفی ساده انتخابشده و در دو گروه  20نفری
آزمون و کنترل قرار گرفتند .سپس گروه آزمون تحت آموزش مداخله گروهی شناختی رفتاری مدیریت استرس در
 10جلسه  60دقيقهای (هفتهای دو جلسه) قرارگرفتند .محتوای کلی مداخله بدین قرار بود :شناسایی خودگویی
منطقی و جایگزینی افکار منطقی ،آموختن انواع سبک مقابله کارآمد ،آموزش تنفس دیافراگمی و آرميدگی
عضالنی ،آموزش تصویرسازی ذهنی و مدیریت خشم و مهارت حل مسأله و مدیریت استرس .ابزار سنجش
پرسشنامه پرخاشگری اهواز بود .دادههای بهدست آمده بااستفاده از نرمافزار  SSPSو ازطریق تحليل کوواریانس
چندمتغيره و ضریب همبستگی پيرسون ،مورد تجزیهوتحليل قرارگرفتند.
یافتهها :در این پژوهش  40زن مبتال به فشارخون با ميانگين سنی  35/03سال وارد گردیدند .بين دو گروه آزمون
و کنترل از لحاظ سن ،وضعيت تأهل و شغل تفاوت آماری معنیداری مشاهده نشد ( .)P<0/05نتایج تحليل
واریانس نشانداد که آموزش مداخله مدیریت استرس براساس رویکرد شناختی رفتاری در کاهش پرخاشگری
گروه آزمایش معنیدار بوده است (.)P>0/0001
نتيجهگيری :آموزش مدیریت استرس میتواند بهعنوان الگویی مداخلهای برای کاهش پرخاشگری در زنان مبتال
به پرفشاری خون گردد.
واژههای کليدی :مدیریت استرس ،پرخاشگری ،پرفشاری خون ،مداخله شناختی رفتاری ،زنان.

مقدمه:
در میان بیماریهای مزمن ،اختالالت قلبی

مرگومیرهای ساالنه مانند حمله قلبی و سکته ناشی از

عروقی بهعنوان دلیل اصلی مرگ افراد توسط جوامع

پیامدهای فشارخون هستند ( .)2یکی از مواردی که

علمی پذیرفته شده است ( .)1فشارخون باال بیماری

میتواند بر مشکالت قلبی و ازجمله باالرفتن فشارخون

خطرناکی است؛ اما برخالف بیشتر بیماریها ،بیماری

اثر

پرخاشگرانه

فشارخون نشانه و نمود بیرونی ندارد ،به این جهت

و بهعبارتی رفتارهای مقابلهای ناسازگارانه است.

بیماری را "قاتل خاموش" نام دادهاند .بسیاری از

پرخاشگری یکی از رفتارهای ضداجتماعی است که

*

منفی

داشته

باشد

رفتارهای

نویسنده مسئول :اهواز -مرکز بهداشت شهرستان مسجد سلیمان -تلفنE-mail: m_fathi1143@yahoo.com ،09356817336 :
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احمد اداوی و همکاران

مداخله گروهی شناختی رفتاری مدیریت استرس بر پرخاشگری

استفاده از رویکرد مدیریت استرس براساس

بهعنوان آزار رساندن به دیگران به اشکال مستقیم و

رویکرد شناختی -رفتاری از این بابت حائز اهمیت است

غیرمستقیم تعریف شده است (.)3
متداولترین رفتارهای ضداجتماعی بهویژه در میان افراد

کنترل خشم ،روشهای مهارت حل مسأله ،آرامسازی

 15تا  44ساله است .عدم مهار رفتار پرخاشگرانه عالوه

عضالنی ،تنفس دیاگرامی و جایگزینی افکار منطقی و

بر اینکه باعث ایجاد مشکالت بین فردی و تجاوز به

سازگارانه را با افکار غیرمنطقی را نیز در متن

حقوق دیگران میشود ،بلکه ممکن است که درونریزی

آموزشهای خود قرارمیدهد ( .)9این مداخله مرکب از

شود و باعث ایجاد انواع مشکالت جسمی -روانی مثل

عناصری ازقبیل افزایش آگاهی درمورد استرس،

زخم معده ،سردرهای میگرنی و افسردگی گردد (.)4

آموزش آرامسازی عضالنی ،شناسایی افکار ناکارآمد،

پژوهشها حاکی از آن است که نشخوار ذهنی یا مرور

بازسازی شناختی ،آموزش حل مسأله ،آموزش

وقایع ،خشم و پرخاشگری را بهشدت افزایش میدهد،

مهارتهای ابراز وجود ،مدیریت خشم ،مدیریت خود و

این افزایش گاهی نه تنها در رفتارهای فیزیکی بلکه در

برنامهریزی فعالیتها میباشد .این رویکرد بر تجارب

رفتارهای کالمی نیز بروز میکند ( .)5گستردگی رابطه

کنونی فرد تأکید دارند و تالش زیادی در آموزش

فشارخون با سایر بیماریها باعث بروز نگرانیهایی در

مهارت حل مسأله و راهبردهای کاربردی ازجمله

افراد مبتال به این اختالل شده و باعث میگردد که

آرامسازی ،مراقبه ،شناخت باورها و تحریفهای

کیفیت زندگی آنان به شدت کاهش یابد (.)6

شناختی و خودکنترلی دارند ( Dreer .)12و همکاران

 Sukhodolskyو  Ruchkinدر پژوهش خود نشان دادند

در تحقیقات خود نشان دادند ،آموزش مهارت حل

که رفتار پرخاشگرانه با بیماریهای جسمانی مانند

مسأله ،باعث کاهش رفتارهای ضداجتماعی و

بیماری قلب و عروق و سردرد تنشی در ارتباط است.

پرخاشگری ،افزایش کنترل خود و سطح سالمت روانی

ازاینرو رویکرد مدیریت استرس تالش میکند تا شیوه

و رضایت زندگی میشود (.)13

شناخت و نحوهی صحیح برخورد با تغییرات جسمی و

در یک جمعبندی کلی میتوان گفت ،درمانگر

روحی را به افراد آموزش دهد و آنها را با سبکهای

روان تحلیلگر ،خشم را بهعنوان بخشی از غریزه

مقابلهای سازگارانه آشنا نماید .نتیجه نهایی این

پرخاشگری میداند که با فرایندهای خودکار ایجاد

آموزشها ،موجب اجتناب از رفتارهای مقابلهجویانه

میشود .از این دیدگاه ،ابراز خشم به تخلیه هیجانی و

ازجمله رفتارهای پرخاشگرانه خواهد شد (.)7

کاهش هیجان منجر میشود .درمانگر شناختی ،پرخاشگری

پژوهشها نشان میدهند که مداخله شناختی -رفتاری

را بهعنوان مجموعهای از شناختها ،رفتارها و الگوهای

توانایی قابل مالحظهای در درمان خشم و پرخاشگری و

برانگیختگی فیزیولوژیک میداند .از دیدگاه رفتاری

افزایش عزتنفس دارند ( .)9،8نتایج پژوهش اکبری و

خشم ازطریق یادگیری ایجاد میشود و ازطریق

همکاران نشانداد که رویکرد شناختی -رفتاری در

یادگیری نیز تغییر مییابد ( .)14باتوجه مباحث نظری

کاهش پرخاشگری موثر است (.)10صداقت و همکاران

مطرحشده درخصوص پرخاشگری ،مدیریت استرس

نیز در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش گروهی

براساس رویکرد شناختی -رفتاری و فشارخون و

شناختی -رفتاری کنترل خشم بر پرخاشگری

ضرورت دو چندان این موضوع ،این پژوهش با هدف

دانشآموزان دختر پرخاشگر ،به این نتیجه رسیدند که

بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس با

مداخله شناختی -رفتاری در کاهش پرخاشگری

رویکرد شناختی -رفتاری بر میزان پرخاشگری زنان

اثربخشی معنیداری دارد.

مبتال به فشارخون انجام شد.
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در سراسر جهان خشونت و پرخاشگری یکی از

که عالوه بر آموزش تکنیکهای مدیریت استرس و

مجله بالینی پرستاری و مامایی /دوره  ،6شماره /1بهار 1396

روش بررسی:
و در این میان گروه کنترل ،هیچ آموزشی دریافت

این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی مداخله

نکردند.

گروهی شناختی -رفتاری مدیریت استرس بر پرخاشگری
IRCT2016042320053N3

( =Ahwaz Aggression Inventory

کارآزمایی بالینی به شماره

پرخاشگری اهواز
 )AAIبود.

از سایت کارآزمایی بالینی ایران ( )IRCTمیباشد.
جامعه آماری این پژوهش را زنان مبتال به

پرسشنامه پرخاشگری اهواز  :AAIپرخاشگری

فشارخون شهرستان مسجد سلیمان در سال  1392تشکیل

یک متغیر وابسته بوده که عبارت است از رفتارهای

دادند .برای شروع نمونهگیری ابتدا یکی از دو بیمارستان

خصمانه همراه با زدن ،هلدادن ،پرتابکردن اشیا و یا

شهرستان مسجد سلیمان (امام خمینی و  22بهمن)

بهشکل کالمی و خصمانه نظیر ناسزاگویی به تهدید

بهصورت تصادفی انتخاب شد ( 22بهمن) ،سپس از بین

کالمی و داد فریاد که بهطورمستقیم موجب آزار خود و

 100زن مبتال به بیماری فشارخون براساس پروندههای

دیگران میشود ( .)15این پرسشنامه شامل  30سوال در

پزشکی موجود در بیمارستان  22بهمن (فشارخون

سه عامل  -1خشم و غضب  -2تهاجم و توهین

سیستولیک مساوی یا بیشتر از  MMHG 140و

 -3لجاجت و کینه توزی است .این پرسشنامه توسط

دیاستولیک مساوی یا بیشتر از  ،)MMHG 90مصاحبه

زاهدیفر و نجاریان ( )1376در دانشگاه آزاد اسالمی

مقدماتی در همان مرکزی که جهت درمان به آن

واحد اهواز ساخته شده است .بررسی حاصل از تحلیل

مراجعه شده بود ،بهعمل آمد (به مدت دو هفته) ،سپس

عوامل نشانداد که  14ماده اول روی عامل "خشم و

بعد از اینکه ،بیماران ازنظر سن ،وضعیت تأهل و شغل

غضب" ،ماده دوم روی عامل "تهاجم و توهین" و

همسانسازی شدند و با بررسی معیارهای ورود به مطالعه

 8ماده آخر روی عامل "لجاجت و کینه توزی"

و مصاحبه اولیه و کسب رضایت کتبی و آگاهانه،

قرارگرفتهاند .بهمنظور نمرهگذاری آن برای هریک از

درنهایت تعداد  40نفر انتخاب شدند و براساس طرح

 4گزینه "هرگز"" ،بهندرت"" ،گاهی اوقات"،

زوج و فرد به دو گروه  20نفری آزمایش و کنترل

"همیشه" بهترتیب مقادیر  3،2،1،0درنظرگرفتهشد.

تقسیم شدند ،بدینصورت که به هر  40نفر ،یک عددی

سپس جمع نمرات  30سوال ،نمره پرخاشگری شخص

اختصاص داده شد ،سپس گروه آزمایش ،براساس اعداد

را مشخص میکند (دبیری نژاد .)1387،این ابزار توسط

زوج و گروه کنترل براساس اعداد فرد انتخاب شدند.

زاهدیفر و همکاران با تحلیل عاملی در  91بیمار در

ابتالء به

سال  1376مورد تأیید قرار گرفتهاست.میزان

معیارهای ورود به مطالعه شامل:

پرفشاری خون حداقل به مدت  2سال  ،رضایت فرد و

آلفایکرونباخ این ابزار در مطالعه زاهدیفر و همکاران

شوهر وی برای ورود به مطالعه ،عدم دریافت هیچگونه

 0/89مشاهده شد.در تحقیق حاضر برای تعیین پایایی

آموزش مدیریت استرس قبل از مداخله و نداشتن مشکل

پرسشنامه پرخاشگری از روش آلفایکرونباخ استفاده

خاص جسمی نظیر کمردرد بود.

شــد که برای کل پرسشنـامه برابر با  0/85بوده که

معیارهای خروج از مطالعه شامل :عدم تمایل به

بیانگر ضرایب پایایی مطلوب پرسشنامه یاد شده میباشد.

ادامه پژوهش و غیبت بیش از یک جلسه در کالسهای

مدیریت استرس با رویکرد شناختی -رفتاری:

آموزشی بود .گروه آزمون تحت آموزش مدیریت

متغیر مستقل .این مداخله مرکب از عناصری ازقبیل

استرس با رویکرد شناختی -رفتاری (گروهی) قرارگرفتند

افزایش آگاهی درمورد استرس ،آموزش آرامسازی
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زنان مبتال به پرفشاری خون انجام شد .این مطالعه دارای کد

ابزار پژوهش در این پژوهش ،پرسشنامه

احمد اداوی و همکاران

مداخله گروهی شناختی رفتاری مدیریت استرس بر پرخاشگری

آموزش حل مسأله ،آموزش مهارتهای ابراز وجود،

سبک های بین فردی ،تمرین ارتباط ابرازگرانه و

مدیریت خشم ،مدیریت خود و برنامهریزی فعالیتها

استفاده از مهارت حل م سأله (انجام تمرینات مراقبه

میباشد .مدیریت استرس ،توانایی افراد را برای کاهش

شمارش تنفس ،ادامه تمرین مراقبه نورخورشید)؛

استرس و سازگاری مناسب با موقعیتهای استرسآور

محتوای جلسه نهم :درک فواید حمایت اجتماعی

افزایش میدهد وکمک زیادی به بازسازی الگوی تفکر

شناسایی موانع حفظ حمایت اجتماعی آموختن

افراد دلواپس و پراسترس میکند تا واقعه را کمتر

تکنیک های مدیریت استرس برای حفظ حمایت

صدمهزننده ادراک کنند (.)12

اجتماعی (تمرینات آرمیدگی به صورت تصویرسازی

جلسات آموزش گروهی مدیریت استرس براساس

همراه باتنفس دیافراگمی)؛ محتوای جلسه دهم :انجام

رویکرد شناختی -رفتاری ()Cognitive Behavioral Therapy

تمرینات برنامه مدیریت استرس شخصی شامل :مرور

بدین صورت می باشند ( :)12محتوای جلسه اول:

کل برنامه ،برنامه ریزی برای تمرین آرمیدگی

معرفی خود و اعضا گروه آزمون به یکدیگر و

خانگی ،ایجاد یک برنامه مدیریت استرس شخصی،

توضیحات کوتاهی در مورد مدیریت استرس بر

اجرای پس آزمون (انجام تمرینات مراقبه مانترا) بود.

پرخاشگری و تأثیر آن بر فشارخون ؛ محتوای جلسه

الزم به یادآوری است که ابتدای هر جلسه ،با مرور

دوم :اجرای پیش آ زمون و درک اهمیت ،آگاهی از

تکالیف جلسه قبلی آغاز میشد و درصورت نیاز ،آموزش

تأثیرات جسمی و روانی استرس و اهمیت مدیریت و

و یا تکنیکهای الزم دوباره ذکر میشد .این پکیج

نظارت بر سطوح استرس و ایجاد فهرستی از

آموزشی توسط کارشناسارشد روانشناسی بالینی (مشاور

استرس زاها (تمرینات آرمیدگی)؛ محتوای جلسه

اداره بهداشت مسجد سلیمان) آماده و آموزش دادهشد.

سوم :درک ارتباط بین افکار و احساسات و یادگیری

در پایان طرح (آموزش مدیریت استرس به گروه

فرآیند ارزیابی (تمرینات آرمیدگی با تنفس

آموزش) جهت رعایت موارد اخالقی ،به گروه کنترل هم

دیافراگمی) تمرین شناسایی انواع مختلف افکار

آموزشهای الزم دادهشد؛ همچنین جزوات آموزشی

منفی ،درک تأثیر منفی بر رفتار (تمرینات آرمیدگی

مرتبط با اهداف تحقیق ،جهت تکمیل اطالعات این

به صورت تصویرسازی)؛ محتوای جلسه چهارم:

بیماران (گروه کنترل) به آنها دادهشد.

شناسایی خودگویی منطقی و غیرمنطقی ،آموختن

بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها در این تحقیق از

گام های جایگزینی افکار منطقی (تمرینات آرمیدگی

روشهای آمار توصیفی مانند محاسبه فراوانی ،درصد،

به صورت تصویرسازی همراه با تنفس دیافراگمی)؛

میانگین ،انحرافمعیار و آزمونهای لوین (برای بررسی

محتوای جلسه پنجم :آموختن انواع مقابله شناسایی

رعایت پیش فرض تساوی واریانسها متغیرها) ،آزمون

سبک مقاله ای خود ،مقابلهی موثر یا کارآمد

کلموگروف -اسمیرنف (جهت رعایت پیش فرض

(تمرینات آرمیدگی به صورت تصویرسازی همراه با

نرمالبودن توزیع نمرات در جامعه) ،تحلیل کواریانس

تنفس دیافراگمی) ؛ محتوای جلسه ششم :آموختن و

یک متغیری (انکوا) ،تحلیل کواریانس چندمتغیری

تمرین گام های مقابله ای موثر ،تمرین نرم کردن برای

(مانکوا) ،روش آلفایکرونباخ جهت محاسبه ضرایب

آرمیدگی

پایایی استفاده شد .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از

به صورت تصویرسازی همراه خود القایی مثبت،

نرمافزار  SPSSنسخه  21انجام شدهاست .ضمناً سطح

تمرین مراقبه نور خورشید همراه با خودزاها)؛

معنیداری در این تحقیق کمتر ار  =0/05تعیین

محتوای جلسه هفتم :آموختن مدیریت خشم (انجام

شدهاست.

استرس زاهای

طاقت فرسا

(تمرینات
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عضالنی ،شناسایی افکار ناکارآمد ،بازسازی شناختی،

تمرینات مراقبه مانترا)؛ محتوای جلسه هشتم :یادگیری

مجله بالینی پرستاری و مامایی /دوره  ،6شماره /1بهار 1396

یافتهها:
و در دو گروه  20نفری آزمایش و کنترل قرارگرفتند.

گروههای آزمون و کنترل در مراحل پیشآزمون و

گروه آزمایش تحت آموزش مداخله مدیریت استرس

پسآزمون در جدول شماره  1آمده است.

جدول شماره  :1ميانگين و انحرافمعيار نمره پرخاشگری گروههای آزمون و کنترل در مراحل پيشآزمون و
پسآزمون (آمار توصيفی)
متغير
پرخاشگری

مرحله

گروه

پيشآزمون
پسآزمون
پيگيری

پرخاشگری درزمينه خشم و عصبيت

پيشآزمون
پسآزمون
پيگيری

پرخاشگری درزمينه تهاجم و توهين

پيشآزمون
پسآزمون
پيگيری

پرخاشگری درزمينه لجاجت و کينهتوزی

پيشآزمون
پسآزمون
پيگيری
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شاخص آماری

تعداد

ميانگين

انحرافمعيار

آزمون

31/15

12/04

20

کنترل

31/90

10/33

20

آزمون

21/45

6/26

20

کنترل

36/50

9/16

20

آزمون

22/25

6/16

20

کنترل

36/95

8/95

20

آزمون

21/10

7/88

20

کنترل

17/80

5/26

20

آزمون

14/65

5/52

20

کنترل

20/70

6/35

20

آزمون

14/50

5/16

20

کنترل

20/90

6/24

20

آزمون

5/75

4/50

20

کنترل

5/85

4/19

20

آزمون

3/40

2/13

20

کنترل

6/75

3/33

20

آزمون

3/95

1/93

20

کنترل

7/10

2/95

20

آزمون

4/30

3/13

20

کنترل

8/0

2/65

20

آزمون

3/40

2/25

20

کنترل

9/05

3/26

20

آزمون

3/85

1/89

20

کنترل

8/95

3/33

20
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در این پژوهش 40 ،زن مبتال به فشارخون انتخاب

قرارگرفت .میانگین و انحرافمعیار نمره پرخاشگری

احمد اداوی و همکاران

مداخله گروهی شناختی رفتاری مدیریت استرس بر پرخاشگری

پیش آزمون سطوح معنی داری همه آزمون ها ،بیانگر آن

معنی داری وجود دارد (( )F=18/27 ،P<0/0001جدول

هستند که بین زنان مبتال به فشار خون گروه های

شماره .)2

جدول شماره  :2نتایج تحليل کواریانس چندمتغيری (آزمون مانکوا) برروی ميانگين نمرات پسآزمون پرخاشگری
زنان مبتال به فشارخون گروههای آزمون و کنترل با کنترل پيشآزمون
مقدار

 DFفرضيه

 DFخطا

سطح معنیداری

مجذورات

توان آماری

آزمون اثر پيالیی

0/624

3

33

0/0001

0/62

1/00

آزمون المبدای ویلکز

0/376

3

33

0/0001

0/62

1/00

آزمون اثر هتلينگ

1/66

3

33

0/0001

0/62

1/00

آزمون بزرگترین ریشه روی

1/66

3

33

0/0001

0/62

1/00

نام آزمون

میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  0/62می باشد؛

مولفه های پرخاشگری از مداخله مدیریت استرس

به عبارت دیگر  %62تفاوتهای فردی در نمرات

می باشد ،تحلیل کواریانس چندمتغیر انجام شد

پس آزمون پرخاشگری مربوط به تأثیر آموزش

( )F=9/17 ،P<0/0001نتایج نشان داد که  %45از

مدیریت استرس می باشد .مداخله مدیریت استرس

تفاوت های فردی در نمرات پس آزمون مولفه های

توانست سطح پرخاشگری گروه آزمایش را نسبت به

پرخاشگری مربوط به تأثیر آموزش مدیریت استرس

گروه کنترل پایین بیاورد .جهت بررسی این که چه

(عضویت گروهی) می باشد که از نظر آماری معنی دار

میزان از تفاوت نمرات پیش آزمون و پس آزمون

بود (جدول شماره .)3

جدول شماره  :3نتایج تحليل کواریانس چندمتغيری (آزمون مانکوا) برروی ميانگين نمرات پسآزمون مولفههای
پرخاشگری زنان مبتال به فشارخون گروههای آزمون و کنترل با کنترل پيشآزمون
مقدار

 DFفرضيه

 DFخطا

سطح معنیداری

مجذورات

توان آماری

آزمون اثر پيالیی

0/455

3

33

0/0001

0/45

0/992

آزمون المبدای ویلکز

0/545

3

33

0/0001

0/45

0/992

آزمون اثر هتلينگ

0/834

3

33

0/0001

0/45

0/992

آزمون بزرگترین ریشهروی

0/834

3

33

0/0001

0/45

0/992

نام آزمون

همان طوری که در جـدول شماره  4مالحظه

در زمینه خشم و عصبیت (،)F=13/64 ،P>0/001

می شود با کنترل پیش آزمون بین زنان مبتال

تهاجم و توهین )F=12/98 ،P>0/001( ،و در زمینه

به فشار خون ،گروه های آزمایش و گروه کنترل

لجاجت و کینه توزی ( P>0/004و )F=9/45که

از لحاظ پرخاشگری در زمینه مولفه های خشم تفاوت

همگی بیانگر تأثیر معنی دار مدیریت استرس بر

معنی داری مشاهده شد که نتایج بدین قرار هستند:

پرخاشگری و مولفه ها ی آن بوده است.
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نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که با کنترل

آزمایش و کنترل نسبت به پرخاشگری ،تفاوت

مجله بالینی پرستاری و مامایی /دوره  ،6شماره /1بهار 1396

جدول شماره  :4نتایج تحليل کواریانس یکراهه در متن بااستفاده از آزمون مانکوا برروی ميانگين نمرات
پسآزمون مولفههای پرخاشگری زنان مبتال به فشارخون گروههای آزمون و کنترل با کنترل پيشآزمون
متغير

مولفه تهاجم

مولفه لجاجت

پيشآزمون

404/60

1

404/60

0/0001

0/30

0/968

گروه

358/75

1

358/75

0/001

0/28

0/949

خطا

920/32

35

26/29

پيشآزمون

60/13

1

60/13

0/0001

0/31

0/970

گروه

50/03

1

50/03

0/001

0/27

0/939

خطا

134/83

35

3/85

پيشآزمون

135/66

1

135/66

0/0001

0/48

1/00

گروه

38/44

1

38/44

0/004

0/21

0/848

خطا

142/30

35

4/06

جهت بررسی بیشتر ،پیگیری نیز به عمل آمد

گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل  ،موجب تداوم

(جدول شماره  .)5نتایج نشان داد با کنترل پیش آزمون

کاهش پرخاشگری شده است .میزان تأثیر یا تفاوت

بین زنان مبتال به فشار خون در گروه آزمایش و کنترل

برابر با  0/50می باشد؛ به عبارت دیگر%50 ،

از لحاظ پرخاشگری تفاوت معنی داری وجود دارد

تفاوت های فردی در نمرات پیگیری پرخاشگری

()F=35/35 ،P<0/0001؛ به عبارت دیگر ،در مرحله

مربوط به تأثیر آموزش مدیریت استرس (عضویت

پیگیری (یک ماهه) ،آموزش مدیریت استرس در زنان

گروهی) می باشد .توان آماری برابر با  1/00است.

جدول شماره  :5نتایج تحليل کواریانس یکراهه در متن بااستفاده از آزمون مانکوا برروی ميانگين نمرات پيگيری
پرخاشگری زنان مبتال به فشارخون گروههای آزمون و کنترل با کنترل پيشآزمون
متغير
پرخاشگری

مجموع مجذورات

درجه آزادی

ميانگين مجذورات

سطح معنیداری

مجذورات

توان آماری

منبع تغييرات
پيشآزمون

790/65

1

790/65

0/0001

0/36

0/992

گروه

1380/68

1

1380/68

0/0001

0/50

1/00

خطا

1366/93

35

39/05

بحث:
نتایج بیانگراثربخشی آموزش مدیریت استرس

آسیبپذیری افراد بهنجار و گروه خاصی از جمعیت

بر کاهش پرخاشگری زنان مبتال به فشارخون بود.

ازجمله زنان مبتال به فشارخون ،بهکار میرود .مدیریت

آموزش مدیریت استرس با رویکرد شناختی -رفتاری،

استرس بیشتر در افراد فاقد مهارت کافی در مهار و یا

مداخله روانی -تربیتی سازمان یافتهای است که بهمنظور

ابراز نامناسب خشم(درونریزی و یا برونریزی افراطی

توسعه مهارتهای مدیریت استرس ،خشم و کاهش

خشم و پرخاشگری) ،در اثر برانگیختگیهای مکرر و در
46
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منبع تغييرات

مولفه خشم

مجموع مجذورات

درجه آزادی

ميانگين مجذورات

سطح معنی داری

مجذورات

توان آماری

احمد اداوی و همکاران

مداخله گروهی شناختی رفتاری مدیریت استرس بر پرخاشگری

میرود .بیماران مبتال به فشارخون در این مطالعه با

میکند ( .)20نتیجه پژوهش مهدیه نجفآبادی و همکاران

بیماری و پیامدهای آن آشنا شدند و تالششد تا با

نشانداد که مدیریت استرس به شیوه شناختی -رفتاری

جنبههای مختلف خشم ،پرخاشگری و پیامدهای منفی

میتواند در کاهش نشانههای اضظراب و افکار مزاحم و

آن آشنا شده و درباره ضرورت مدیریت بهینه

بیش برانگیختگی تأثیرگذار باشد .شاید بتوان چنین بیان

پرخاشگری متقاعدشده و ضمن بازسازی شناختی خود،

کرد که تلفیق روشهای رفتاری ازجمله آرمیدگی

مهارت رفتاری کنترل خشم را فراگرفته و تمرینکنند و

عضالنی و تنفس دیافراگمی و روشهای شناختی مثل

بدینصورت با کنترل مثبت هیجانات خود از

یافتن افکار مزاحم و جایگزین کردن افکار سازنده به

برانگیختگیهای وقت و بیوقت پرهیز کنند تا بتواند از

افراد در افزایش خودکنترلی و کاهش میزان پرخاشگری

تشدید بیماری فشارخون خود که در خیلی از مواقع،

بسیار موثر خواهد بود (.)21
 Taylorو  Novacoبا بازبینی فراتحلیلهایی

بهخاطر عدمکنترل بر هیجانات و برانگیختگیها و یا

که اثربخشی مداخلههای درمانی بر پیامدهای خشم و

خشم و پرخاشگری تشدید میشود ،جلوگیری نمایند.
این نتایج با یافتههای پژوهشهای محققین

پرخاشگری را ارزیابی کردهاند ،دریافتند که مداخلههای

همخوانی دارد ( .)16،13،11،10،8،6یعنی رویکرد

مبتنی بر رویکرد شناختی -رفتاری ،در بسیاری از

شناختی -رفتاری در کاهش پرخاشگری موثر است و

موقعیتها و برای گروههای گوناگون بالینی و غیربالینی،

به افراد در کنترل و تسلط بر احساسات و هیجاناتشان

در گروههای سنی مختلف موثر بوده است ( .)22یکی از

کمک میکند .آبنیکی و همکاران در پژوهش خود

این آموزشها ،آموزش به والدین است که زینالی و

نشاندادند که مدیریت استرس میتواند افراد را در

همکاران در پژوهش خود باعنوان اثربخشی آموزش

افزایش سرسختی و خودکنترلی کمک کند و از بروز

والدین بر کاهش عالئم اختالل سلوک و پرخاشگری

رفتارهای تکانشی در آنها جلوگیری نماید ( .)17نتایج

نوجوانان به این نتیجه رسیدند که آموزش سبکهای

پژوهش حاضر ،با پژوهشهای  Robertonو همکاران و

فرزندپروری به والدین در کاهش سطوح پرخاشگری

 Scottو همکاران نیز همخوانی دارد ( .)18،19این

بسیار تأثیرگذار خواهد بود و باعث میشود عالئم

محققان نشاندادند که کنترل هیجانی ناسازگارانه ،با

اختالل سلوک کاهش دهد (.)9

اقدام به رفتارهای پرخاشگرانه ارتباط دارد و کنترل و

با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه

مدیریت هیجانات در کاهش بروز رفتارهای تکانشی و

گرفت که وقتی افراد توانایی کنترل هیجانی خود را با

پرخاشگرانه اثرگذاری معنیداری دارد.

آموزش های مناسب (شناختی و رفتاری همراه با

درمانگران شناختی بر این باورند که باورهای

آموزش تکنیک های آرام سازی عضالنی ) باال ببرند،

غیرمنطقی رفتارهای ناسازگارانه را درپیدارند .از

رفتارهای پرخاشگرانهی آن ها به صورت معنی داری

دیدگاه شناختی -رفتاری ،افراد پرخاشگر در هریک از

کاهش می یابد .آرمیدگی عضالنی تدریجی ،از طریق

مراحل پردازش اطالعات مشکل دارند ،این افراد معموالً

انقباض ماهیچه ها باعث کاهش تنش جسمی میشود،

دارای اسناد کینهتوزانه بوده و از مهارتهای

هنگامیکه ماهیچه ها منقبض می شوند ،هورمون ها و

سازگارانهی حل مسأله برخوردار نیستند و هنگامی که

دیگر مواد شیمیایی در بدن رها می شوند و به دنبال

ازنظر فیزیولوژیکی برانگیخته میشوند ،بهصورت تکانشی

تغییرات

پاسخ های

عمل میکنند؛ بنابراین ،بهدستآوردن بینش نسبت با

پاراسمپاتیک و کاهش پاسخ های سمپاتیک ضربان

باورهای غیرواقعبینانه ،ادراک و تفسیر آنها را تغییر

قلب آرام می شود ،فشار خون کم شده و سپس منظم
47
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برخی مبتالیان به اختاللهای جسمی و روانی بهکار

داده و امکان اصالح رفتارهای ناسازگارانه را فراهم

1396 بهار/1  شماره،6  دوره/مجله بالینی پرستاری و مامایی

 با توجه به این تغییرات و منظم شدن ضربان،می گردد

:کاربرد یافتههای پژوهش در بالین

 فرد احساس آرامش و بالطبع کنترل،قلب و تنفس

آموزش مدیریت استرس می تواند به عنوان

.بیشتری بر پرخاشگری خود خواهد داشت
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 برای کاهش استرس ادراک شده،الگویی مداخله ای
. استفاده گردد،در بینش زنان مبتال به پرفشاری خون

پژوهش حاضر با محدودیت های نیز همراه

 با اطالع از اثر گذاری مثبت،در این میان پرستاران

 از، افراد شرکت کننده در این مطالع ه:بوده است

 سبک،مدیریت استرس بر کنترل پرفشاری خون

بیماران فشار خون شهر مسجد سلیمان بودند؛ بنابراین

رفتاری و نوع مراقبت معنی دارتر و با کیفیت تری را به

 این پژوهش.در تعمیم نتایج احتیاط الزم به عمل آید

.این افراد ارائه خواهند کرد

برروی افرادی صورت گرفته است که فشار خون شان
از طریق دارو کنترل شده است؛ لذا در تعمیم نتایج آن

:تشکر و قدردانی

به بیمارانی که دارو درمانی را شروع نکرده اند باید

از تمامی بیماران مبتال به پرفشاری خون تحت

 بررسی نکردن عوامل.جانب احتیاط را رعایت کرد

22  مسئولین محترم بیمارستان،مطالعه و خانوادههای آنان

مزاحم نظیر بررسی در یک جنس در طول دوره

بهمن شهرستان مسجد سلیمان و معاونت پژوهشی دانشگاه

آموزش از محدودیت های این پژوهش بود و با وجود

 این.علوم پزشکی دزفول کمال تقدیر و تشکر را داریم

آنکه یافته های مطالعه حاضر اثر بخشی متغیر های

 از دانشگاه علومiau-210 مقاله حاصل از پایاننامه با کد

 اما بررسی ثبات این تأثیر درطول،مستقل را تأیید کرد
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Background and aims: Aggression with physiological arousal can lead to worsening
hypertension. The use of non-medical and cognitive approaches can help to reduce these effects.
This study was aimed to investigate the effectiveness of group cognitive-behavioral stress
management intervention on aggression in women with hypertension.
Methods: This quasi-experimental study was done with a pretest-posttest control group for a
month in 2013. Statistical population were women with hypertension who admitted to
22 Bahman hospital of Masjed-Soleyman that informed consent. Samples were 40 women with
hypertension who were randomly selected and divided into two groups of 20 people testing and
control. Stress management cognitive behavioral training in 10 sessions of 60 minutes (twice a
week) in the experimental group was provided. This intervention was generally content: Identify
rational self-talk and replace rational thought, learning types coping style, diaphragmatic breath
practice and muscle relaxation, mental imagery training and anger management and problem
solving skills and stress management.The assessment tool was Ahvaz Aggression questionnaire.
Data using SPSS software through multivariate analysis of covariance (MANCOVA) and
Pearson, were analyzed.
Results: In this study, 40 women with an average age of 35.03 years with hypertension were
enrolled. There was no statistically significant difference between the experimental and control
groups in terms of age, marital status and occupation (P>0.05). The results showed that stress
management teaching intervention based on cognitive behavioral approach was significant on
reducing aggression in the experimental group (P>0.0001).
Conclusion: Stress management training can be used as a model for intervention to reduce
aggression in the women with hypertension.
Keywords: Stress management, Aggression, Hypertension, Cognitive-behavioral intervention,
Women.
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