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مطالعات روانشناسی ورزشی
مقاله پژوهشی

مقایسة تأثیر سه شیوة ماساژ ،تمرینات منتخب یوگا و ترکیب ماساژ -یوگا بر
عزتنفس زنان سالمند افسرده
الهام پیری ،1بهنام قاسمی ،2علی

1

شفیعزاده3

 .1کارشناس ارشد آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 .2دانشیار آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی  ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 .3استادیار رفتار حرکتی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران (نویسنده مسئول)
تاریخ پذیرش1398/04/23 :

تاریخ دریافت1397/12/24 :

چکیده
هدف این پژوهش ،مقایسة تأثیر سه شیوة ماساژ ،تمرینات منتخب یوگا و ترکیبی از ماساژ و یوگا بر
عزتنفس زنان سالمند افسرده بود .بر اساس معیارهای پژوهش 60نمونه در دسترس انتخاب و به
شکل تصادفی ساده به سه گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند .نمونهها پرسشنامة
افسردگی بک و عزتنفس روزنبرگ را قبل از مداخله ،دو ماه بعد از شروع مداخله و یک ماه بعد از
اتمام مداخله تکمیل کردند .هر یک از گروههای تجربی هشت هفته ،هفتهای سه جلسه و هر جلسه
 40دقیقه یکی از مداخالت ماساژ ،تمرینات منتخب یوگا ،ترکیب ماساژ و یوگا را دریافت کرد .دادهها
با روش تحلیل واریانس عاملی ( 4گروه) * ( 3اندازهگیری) تحلیل شدند .نتایج نشان داد هر سه
شیوة مداخلة ماساژ ،تمرینات منتخب یوگا و ترکیب ماساژ و یوگا منجر به بهبود عزتنفس زنان
سالمند افسرده شد ولی برنامة تمرین ترکیبی ماساژ و یوگا ،بیشترین تأثیر را در بهبود عزتنفس
زنان سالمندان افسرده داشت.
کلیدواژهها :افسرده ،ماساژ ،یوگا ،عزتنفس ،سالمند

1. Email: elhampi71@gmail.com
2. Email: ghasemi_behnam@yahoo.com
3. Email: shafizadeh_110@yahoo.com
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مقدمه
در دهههای گذشته به دلیل پیشرفتهای پزشکی و
کاهش مرگ و میر ،جمعیت سالمندان افزایش یافته
است .این افزایش جمعیت بهطور ویژهای در مورد زنان
صدق میکند ،زیرا امید به زندگی در زنان شش تا
1
هشت سال بیشتر از مردان است (جاسپرّ و همکاران،
 .)2015شاخصهای آماری و جمعیتشناسی نشان
میدهد روند سالمند شدن در ایران آغاز شده و درحال
گسترش است .با ادامة این روند در کشور ،در حوالی
سال 1410رشد فزاینده سالمندی رخ خواهد داد و بین
 25الی  30درصد جمعیت در سنین باالی  50سالگی
قرار خواهند گرفت (نجاتی .)2009 ،از این رو مقابله با
چالشهای فراراه این پدیده و استفاده از تدابیر مناسب
به منظور ارتقاء وضعیت جسمی ،روانی و اجتماعی
سالمندان اهمیت زیادی دارد و در دستور کار جامعة
بینالمللی قرار گرفته است (نبوی ،علیپور ،حجازی،
ربانی و راشدی .)2014 ،یکی از مشکالت روانشناختی
سالمندان که بهداشت روانی و جسمانی آنها را به
مخاطره میاندازد افسردگی است که باعث کاهش
کارایی و افزایش مرگ و میر آنها میشود (شهبازی،
میرخانی ،حاتمیزاده و رهگذر .)2007 ،افسردگی یک
اختالل روانی است که گروهی از پژوهشگران آن را
یک احساس ناامیدی و دلمردگی و احساس بیمارگونة
غم و اندوه میدانند که با درجاتی از واکنشها همراه
است (یونسیان ،کاللیان و محمدیون.)2007 ،
افسردگی در سالمندان میتواند مشکالتی برای
سالمتی مانند سوء تغذیه ،کاهش فعالیت فیزیکی،
کاهش عملکرد ،کاهش کیفیت زندگی ،افزایش مصرف
دارو و هزینههای بهداشتی ،ناخوشی ،افزایش مدت
بستری ،افزایش خطر خودکشی و در نهایت ،مرگ را
1. Jaspers
2. Seib, Anderson, Lee & Humphreys
3. Saduk

منجر شود (سیب ،آندرسون ،لی و هامفریز.)2013 ، 2
شیوع اختالل افسردگی در زنان دو برابر مردان است.
دالیل این تفاوت عبارت از تفاوتهای هورمونی،
یائسگی ،اثرات زایمان ،تفاوت فشارهای روانی-
اجتماعی زنان و مردان و الگوهای رفتاری مربوط به
درماندگی آموخته شده است (سادوک و سادوک3،
.)2007
برخی از پژوهشگران طی پژوهشهایی بیان کردند که
عزتنفس ،یکی از مواردی است کـه در میـان افـراد
افسرده دچار مشکل بوده و نیازمند مداخلـهای مناسـب
بـرای بهبــود آن اســت .همچنین این پژوهشــگران
رابطــة معکــوس و معناداری بین عزتنفس و درجة
افسردگی یافتند (هیفل 4و همکاران 2007 ،؛ ریش 5و
همکاران .)2010 ،رضوان و احمد ( )2015طی
پژوهشی به بررسی ،ارتباط عزتنفس و افسردگی در
بیماران مبتال به اختالالت روانی ،پرداختند و نشان
دادند عزتنفس پایین در تمام انواع بیماران
روانپزشکی ،از جمله بیماران افسرده ،وجود داشت .با
توجه به اینکه یکی از ابعاد کیفیت زندگی بعد روانی
است و از آنجا که عزتنفس قطعیترین عامل در روند
رشد روانی فرد محسوب میشود و اثرات برجستهای در
جریانات فکری ،احساسات ،تمایالت و ارزشها و
هدفهای فرد دارد هر اندازه که فرد در کسب
عزتنفس دچار شکست شود ،دستخوش اضطراب،
تزلزل روانی و بدگمانی از خود ،حقیقتگریزی و
احساس عدم کفایت از زندگی میگردد (غفاری،
فتوکیان و مظلوم .)2006 ،عزتنفس ،اعتماد به توانایی
خود در اندیشیدن ،کفایت شخصی برای مواجهه با
مشکالت زندگی ،موفق ،شاد و ارزشمند بودن و
همچنین ابراز نیازها و خواستهها است و در رفتارهایی
مانند جرأتورزی و قاطعیت بروز میکند .زیرا این
4. Haeffel
5. Risch
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مفهوم از جوانب مهم سازگاری در تمامی مراحل زندگی
است که در سازگاری عاطفی ،اجتماعی و روانشناختی
نقش دارد و این موضوع در سالمندی بهویژه در سالمت
سالمندان اهمیت بیشتری مییابد (همتی ،موسوی و
شیخی .)2013 ،روبینز ،ترزنیواسکی ،تریسی ،گاسلینگ
و پاتر )2002( 1گزارش کردند میزان عزتنفس در
دوران کودکی زیاد است در دورة نوجوانی افت میکند
و در دوران میانسالی بهتدریج افزایش مییابد و در
دوران پیری به شدت کاهش مییابد.
یکی از عوارض روانی بیتحرکی کاهش تدریجی
عزتنفس است .تحرک و ورزش سبب ایجاد کفایت و
کارایی افراد میشود و میتواند منجر به افزایش
عزتنفس شود (گرت .)1987 2،همانطور که تراب
مستعدی و ساعتچیان ( )2019در پژوهشی نشان دادند
که انجمنهای ورزشی مدارس و اوقات فراغت فعال
سبب ارتقای سطح عزتنفس دانشآموزان دختر
آسیبدیدة بینایی میشود و کمتحرکی و رکود باعث
کاهش عزتنفس ،ایجاد افسردگی و انزوا میگردد
(اسدی ،براتی ،بهمنی و سیاح .)2002 ،جعفری و
رحمانیان ( ،)2013عابدزاده و برقی مقدم (،)2013
روحبخش اجتماعی ،آیینی و صبحی قراملکی ()2019
در پژوهشهای خود به ترتیب به تأثیر فعالیت بدنی بر
کاهش افسردگی بیماران مبتال به سندروم رودة
تحریکپذیر ،بهبود افسردگی بیماران پارکینسون و
کاهش اضطراب و افسردگی کودکان با اختالل رفتاری
درونریز اشاره کردند .عالوه بر فعالیت بدنی ماساژ
درمانی نیز یکی از روشهای آرامسازی است و میتواند
تغییراتی را در مشکالت جسمانی و روانی بهوجود آورد
(حسینی ،قاسمی و مردانشاه .)2015 ،ماساژ ،شکل
سیستماتیکی از دستکاری مکانیکی بافتهای نرم بدن

بهوسیلة دستها است که بهمنظور اهداف درمانی،
افزایش سطح سالمت و آسایش انجام میگیرد .این
مداخله به دلیل کاربردهای منحصر بهفرد خود روشی
است که امروزه در زمینههای زیادی از جمله درمانی و
توانبخشی به کار گرفته میشود (شجاعالدین،
جمشیدی و غفاری .)2009 ،در زمینة تأثیر ماساژ در
بهبود عزتنفس پژوهشهای بسیار اندکی وجود دارد.
رئو ،هان ،کیم و لی )2006( 3در پژوهشی با عنوان
اثرات ماساژ آروماتراپی بر روی اضطراب و عزتنفس
زنان سالمند کرة جنوبی ،به درمان سالمندان پرداختند.
در این پژوهش ،ماساژ آروماتراپی با روغن
اسطوخودوس ،بابونه و لیمو در یک اتاق درمان ،هر
جلسه به مدت  20دقیقه ،سه بار در هفته برای دو دورة
سه هفتهای که با یک استراحت یک هفتهای جدا شده
بود؛ به گروه تجربی ارائه شد .نتایج بهدست آمده نشان
داد شش هفته ماساژ آروماتراپی تأثیر مثبتی بر
عزتنفس داشت .در این راستا ،گناتا ،پیازون ،لوپس،
روجنسکی و سیلوا )2014( 4،در پژوهشی به بررسی
تأثیر آروماتراپی با روغن یالنگ یالنگ بر اضطراب و
اعتماد بهنفس پرداختند و به این نتیجه رسیدند که
آروماتراپی منجر به افزایش اعتماد به نفس گروه
آزمایش شد .کیم5و همکاران ( )2016در پژوهشی به
بررسی اثر ماساژ با هنر آرایش ناخن بر افسردگی،
اعتماد به نفس و عالئم حیاتی سالمندان پرداختند.
نتایج این پژوهش حاکی از این بود یک هفته مداخلة
ماساژ منجر به افزایش عزتنفس سالمندان شد.
ورزش یوگا یکی از ورزشهایی است که در ارتقاء
سالمتی در حوزههای جسمی ،روحی ،اجتماعی ،عاطفی
و معنوی سودمند است و باعث میشود انرژی و اعتماد
به نفس ،در فرد ایجاد شود (نگوراسنا .)1985 6،اقدسی،

1. Robins, Trzesniewski, Tracy,
Gosling & Potter
2. Garret
3. Rho, Han, Kim & Lee

& 4. Gnatta, Piason, Lopes, Rogenski
Silva
5. Kim
6. Nagarathna
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وزینی طاهر ،پاکضمیر و رحمانی ( )2013در پژوهشی
نشان دادند یوگا منجر به بهبود کیفیت زندگی ،سالمت
روانی ،جسمانی و اجتماعی سالمندان شد .بیوشینگ،
مایکلسن ،خالسا ،تلس و شرمن )2012(1با بررسی تأثیر
یوگا بر سالمت روانی و جسمانی ،اظهار کردند یوگا
موجب افزایش خودکارآمدی و اعتماد به نفس میشود
و اغلب بدون عوارض جانبی است و اثرات جانبی مثبتی
دارد .یوگا واژهای است سانسکریت2و به معنای وحدت
و یگانگی ذهن و جسم است و بر پایة تمرکز ،انجام
حرکتها و توجه به تنفس است .در این فن بر ترویج
آرامش و هوشیاری تأکید شده است (یورتکوران ،آلپ
و دایلک .)2007 3،یوگا به مجموعهای از تمرینات
فیزیکی وضعیتگزینی (آسانا) ،تمرینات کنترلشدة
تنفسی (پرانایاما) و تمرینات رهاسازی و تنآرامی
(شاواسانا) گفته میشود .طرز تنفس در ورزش یوگا که
به پرانایاما معروف است حائز اهمیت است .پرانایاما به
معنی تنفس عمیق ،کامل و کنترل شده است (ویلین،
بارتلمی و جیمز .)2005 4،وضعیت کلیدی در یوگا،
حالت آرامش است که در آخر جلسه انجام میشود .در
این وضعیت ،فرد با دراز کشیدن به مدت پنج تا ده
دقیقه و آرامسازی پیشرونده ،حرکاتی را که قبالً انجام
داده است کامل مینماید (یورتکوران و همکاران،
 .)2007همچنین در پژوهشهایی در مورد یوگا ،نشان
داده شده است تکنیک (آسانا) همراه با تنفس (پرانایاما)
و تکنیکهای مراقبه با پیشرفت سالمت روانی و
افزایش عزتنفس همراه است و این تمرینات باعث
افزایش منابع انرژی بدن میشود (کوک 5و همکاران،
 .)2013تمرین یوگا عصب واگ را تحریک میکند که
این امر منجر به افزایش اعتماد بهنفس و انرژیهای

مثبت میشود (گولک دزواال ،النتوس و بوودن2017 6،؛
راماناتان ،بهاوانانی و تراکرو .)2017 7،بهعنوان مثال
کوک و همکاران ( )2013در پژوهش خود نشان دادند
انجام یوگا به طور منظم و همیشه ،باعث افزایش اعتماد
بهنفس در عملکرد فرد میشود .زیرا باعث افزایش
عاطفة مثبت و اعتقاد به توانایی و کارایی فرد میشود.
همچنین آندرسنکارلسون ،پرسنالندهولم ،کوهن و
وسترداهل )2014( 8در پژوهشی دریافتند یوگا
خودآگاهی و عزتنفس را افزایش داد که به نوبة خود
تاثیر مثبتی بر زندگی داشت .گولک دزواال و همکاران
( )2017در پژوهشی بر روی  82دانشجوی کارشناسی
در انگلستان ،نشان دادند حتی لحظهای انجام یوگا به
طور قابل توجهی سبب افزایش انرژیهای مثبت ذهنی
و کنترل بر خویشتن ،توانمندسازی جسم و افزایش
عزتنفس میشود .راماناتان و همکاران ( )2017در
پژوهشی با عنوان تأثیر یک برنامة 12هفتهای یوگا بر
وضعیت سالمت روان در زندانیان سالمند بستری در
یک بیمارستان ،تأثیر یوگا را بر عزتنفس زنان سالمند
بررسی کردند نتایج نشان داد بهبود سطح عزتنفس
پس از برنامة یوگا درمانی وجود داشت .با این حال ،در
برخی پژوهشها تناقضاتی به چشم میخورد .بهعنوان
مثال ،میرهادی ،بهرامی و نوربخش ( )2016در
پژوهشی که به بررسی تأثیر تمرینات یوگا بر عزتنفس
و خطر سقوط زنان سالمندان پرداختند به این نتیجه
رسیدند که تمرینات یوگا تأثیری بر عزتنفس
سالمندان نداشت .به طور کلی به نظر میرسد دربارة
اثر یوگا بر عزتنفس توافق عام وجود ندارد و در زمینة
تأثیر ماساژ بر عزتنفس نیاز به پژوهشهای بیشتری
است .با توجه به اینکه برخی از پژوهشگران استدالل

1. Büssing, Michalsen, Khalsa, Telles
& Sherman
2. sanscrit
3. Yurtkuran, Alp & Dilek
4. Villien, Barthélémy & Jammes

5. Kok
6. Golec, de Zavala, Lantos & Bowden,
7. Ramanathan, Bhavanani & Trakroo
8. Anderzén-Carlsson, Persson
Lundholm, Köhn & Westerdahl
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میکنند که بیماریهای روانی مانند افسردگی منجر به
کاهش سطح عزتنفس میشود (رضوان و احمد،
 )2015و پژوهشها نشان داده است زنان سالمند بیشتر
از مردان سالمند در معرض ابتال به افسردگی قرار دارند
(لی1و همکاران )2016 ،از اینرو ،به نظر میرسد زنان
سالمند افسرده بیشتر در معرض کمبود عزتنفس قرار
دارند .بنابراین باتوجه به نکات گفته شده و اهمیت
افزایش کیفیت زندگی سالمندان و اینکه تاکنون
پژوهشی به مقایسة تأثیر سه شیوة ماساژ ،تمرینات
منتخب یوگا و ترکیبی از ماساژ و یوگا بر عزتنفس
سالمندان افسرده نپرداخته است؛ در این راستا ،پژوهش
حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا سه شیوة
ماساژ ،تمرینات منتخب یوگا و ترکیب ماساژ و یوگا بر
عزتنفس زنان سالمند افسرده اثر دارد؟ و آیا تفاوتی
بین سه روش وجود دارد؟

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی ،با سه گروه آزمایش
و یک گروه کنترل با طرح پیشآزمون و پسآزمون و
پیگیری بود .از آنجایی که در حال حاضر سازمان
بهداشت جهانی با نقطه برش  60سال برای مشخص
کردن جمعیت سالمندان موافق است (سازمان بهداشت
جهانی ،)2013 ،جامعة آماری این پژوهش را زنان
سالمند افسرده  60-85سال مراکز سالمندان
فرهیختگان و جهاندیدگان شهرکرد تشکیل داد .تعداد
 60نفر از سالمندان مبتال به افسردگی به صورت
هدفمند بر اساس معیارهای ورود به پژوهش از مراکز
سالمندان فرهیختگان و جهاندیدگان شهرکرد در سال
 1396انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده در چهار
گروه  15نفره شامل سه گروه آزمایش (ماساژ ،یوگا،
ترکیب ماساژ و یوگا) و یک گروه کنترل تقسیم شدند.
میانگین سن شرکتکنندگان دراین پژوهش
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 74/5±33/86سال و میانگین وزن و قد آنها به
ترتیب معادل  59/95±4/42کیلوگرم و 153±3/66
سانتیمتر بود .معیارهای ورود به پژوهش شامل دامنة
سنی  60– 85سال ،تکمیل و امضاء فرم رضایتنامه
پساز آگاهی از جزئیات پژوهش ،نمرة عزتنفس -20
 14از پرسشنامة عزتنفس روزنبرگ و نمرة 20-30
از پرسشنامة افسردگی بک ،نداشتن سابقة شرکت
منظم در برنامههای ماساژ و ورزشی حداقل در شش
ماه گذشته ،عـدم وجـود مشـکالت شـنوایی ،بینایی و
گفتاری ،آگاهی به مکان ،زمان ،اشیاء و اشخاص ،عـدم
سـابقة بستری در بیمارستان روانی ،عدم سابقة
رواندرمانی و تجربة سـوگ در شش ماه گذشته ،عدم
دریافت هرگونه درمانی که در توانایی ذهنـی ،حافظه
یا تفکر اختالل ایجـاد کنـد ،نداشتن سابقة بیماری
روانی و روانپریشی و بیماریهای جسمی مؤثر بر روان
مانند تیروئید ،نداشتن افسردگی و عدم مصرف داروهای
ضد افسردگی و آرامبخش بود .معیارهای خروج از
پژوهش شامل داشتن بیش از دو جلسه غیبت
درجلسات ،پیدایش بحـران جـدی یا بیماری در زندگی
نمونة پژوهش یا اعضاء خانوادة او ،انصراف یا عدم
تمایل به شرکت در برنامهها در طول پژوهش بود.
پژوهش حاضر زیر نظر روانشناس ،مربی و متخصص
ورزش و مربی ماساژ انجام گردید .سالمندان چهار گروه
پرسشنامة پیشینة پزشکی و پرسشنامة عزتنفس
روزنبرگ را قبل از شروع پژوهش تکمیـل کردند.
مداخلة پژوهش پیشرو ،در هر گروه آزمایش به شکل
مجزا اجرا شد.

ابزار و شیوة گردآوری دادهها
برای بررسی وضعیت افسردگی سالمندان از پرسشنامة
افسردگی بک استفاده شد .مقیاس بک از  21سؤال
چهار گزینهای تشکیل شده است که به صورت صفر،
1. Li
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یک ،دو ،سه مرتب شدهاند و حداکثر نمرة آن  63است.
بر اساس دستورالعمل این پرسشنامه ،نمرة بین صفر
تا سیزده= هیچ یا کمترین افسردگی ،چهارده تا نوزده=
افسردگی خفیف ،بیست تا بیست و هشت= افسردگی
متوسط و بیست و نه تا شصت و سه= افسردگی شدید
را نشان میدهد (قاسمینژاد و نوربخش .)2008 ،این
مقیاس یک ابزار سنجش خود ارزیابی است و برای
تعیین شدت افسردگی به کار میرود .اعتبار محتوایی
آن در پژوهشهای بسیار زیادی در سطح دنیا مورد
تأیید قرار گرفته است (سالدانا .)2005 1،همچنین،
اصالنخانی ،فرخی ،شمسیپور دهکردی و
قاسمیانمقدم ( )2010در جمعیت سالمندان پایایی این
پرسشنامه را  0/89و روایی آن را  0/66گزارش کردند.
در این پژوهش برای اطمینان بیشتر ضریب آلفای
کرونباخ برای این ابزار  0/78بهدست آمد .به منظور
بررسی وضعیت عزتنفس سالمندان از پرسشنامة
عزتنفس روزنبرگ استفاده شد .این پرسشنامه یک
پرسشنامة روا و پایـا اسـت و در برگیرندة  10جمله یا
اظهار نظری است که احسـاس واقعـی افـراد دربارة هر
یک از جمالت ،در یکی از چهار گزینة خیلی موافق،
موافق ،مخالف و خیلی مخالف با عالمت ضربدر در
مقابل هر جمله با نمـرات یک تا چهار مشخص
میشود .نمرة کل ،حاصل مجمـوع نمـرات  10سـؤال
است .نمرة  10نشان دهندة حداقل و نمره  40نشـان
دهنـدة حـداکثر عزتنفس است (شهباززادگان،
فرمانبر ،قنبری ،عطرکار روشن و ادیب.)2009 ،
شهباززادگان و همکاران ( )2009پایایی این پرسشنامه
را در جمعیت سالمندان ساکن در خانة سالمندان 0/85
گزارش کردنـد .در این پژوهش برای اطمینان بیشتر
ضریب آلفای کرونباخ برای این ابزار  0/80بهدست آمد.

1. Saldanha

روش پژوهش
در گروه تجربی اول پس از اطمینان دادن به نمونهها
در مورد بیخطر بودن دریافت ماساژ و جلب رضایت و
کسب اجازه از آنان ،دورة ماساژ برای این گروه توسط
متخصصین ماساژ در فضایی آرام و بیصدا با نور و
تهویة مناسب و در شرایط کامالً بهداشتی انجام گرفت.
همچنین شرایط انجام ماساژ برای همة آزمودنیها
یکسان بود و در یکی از اتاقهای آسایشگاه سالمندان
بر روی تخت به حالت درازکش ،با استفاده از روغن
اسطوخودوس انجام گرفت .گروه ماساژ سه جلسه در
هفته ،برای هشت هفته به مدت  40دقیقه ،تحت درمان
با ماساژ کالسیک روسی در اندامهای پشت ،گردن،
اندامهای فوقانی و تحتانی قرار گرفتند .برنامة ماساژ
استفاده شده در برگیرندة ترکیبی از تکنیکهای
نوازشی ،فشاری ،مشت و مال و لرزشی بود (بایروکوف2،
 .)2004شروع ماساژ از ناحیة مچ پا ،ساق پا ،زانو و ران
به ترتیب با استفاده از روشهای نوازشی ،فشاری و
مشت و مال ،ضربهای ،سایشی ،لرزشی به مدت هفت
دقیقه برای هر پا ،سپس ماساژ پشت و گردن از ناحیة
دنبالچه تا محل رویش موها ،اطراف مهرهها و عضالت
ناحیة پشت و گردن به مدت  10دقیقه انجام شد .ماساژ
اندامهای فوقانی نیز از ناحیة انگشتان ،مچ دست ،ساعد،
مفصل آرنج و بازو به مدت  16دقیقه انجام شد .گروه
تجربی دوم به مدت هشت هفته تمرینات تنفسی و
آرامسازی یوگا را انجام دادند .این تمرینات ،هفتهای
سه جلسه ،به مدت  40دقیقه توسط مربی ،در محل
سالن ورزش مرکز سالمندان انجام شد .تمرینات تنفسی
و آرامسازی یوگا شامل تمرینات کنترل شدة تنفسی
(پرانایاما) و تمرینات رهاسازی و تنآرامی (شاواسانا)
بود .تمرینات پرانایاما شامل تمرینات تنفسی است که
معموالً به صورت دم عمیق ،حبس نفس ،بازدم عمیق
همراه با تمرکز بود (شریفی ،طباطبائی ،بابایی مزرعهنو
و طالئی .)2015 ،در پایان تمرینات تنفسی ،تمرینات

2. Biroukov
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شاواسانا (مراقبه) که شامل خوابیدن درخلوت ،تنفس با
ضربآهنگ مناسب ،انقباضات ایزومتریک 1عضالت
بزرگ ،کشیدن و رها کردن ،وانهادگی و تمرکز بود؛
انجام شد (جوانبخت ،حجازیکناری و قاسمی.)2009 ،
در هر جلسه  30دقیقه به تمرینات تنفسی و  10دقیقه
به تمرینات مراقبه اختصاص یافت .در گروه تجربی
سوم برنامة ترکیب ماساژ و تمرینات منتخب یوگا را سه
جلسه در هفته ،برای هشت هفته و به مدت  40دقیقه
در هر جلسه ،اجرا کردند .در این گروه ،برنامة ماساژ هر
جلسه به مدت  20دقیقه و پروتکل تمرینات تنفسی و
آرامسازی یوگا به مدت  20دقیقه بود که هر جلسه 15
دقیقه به تمرینات تنفسی و پنج دقیقه به تمرینات
مراقبه اختصاص داشت .گروه کنترل در مدت هشت
هفته شرایط زندگی عادی خود را داشتند 48 .ساعت
بعد از آخرین جلسة تمرین گروههای تجربی،
پرسشنامة عزتنفس روزنبرگ به صورت مصاحبة
حضـوری بـا سـالمندان همة گروهها تکمیل گردید.
پس از اتمام جلسات ماساژ و یوگا ،پژوهشگر درمـدت
یک مـاه هر چهار گروه را از طریق حضور در مراکز
کنترل کرد .سپس پژوهشگر مجـدداً آزمون پیگیری را
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از طریق تکمیل پرسشنامة عزتنفس روزنبرگ اجرا
کرد.

روش پردازش دادهها
2

ابتدا با استفاده از نرمافزار آماری اس.پی.اس.اس از
شاخصهای گرایش مرکزی و انحراف معیار برای
توصیف دادهها استفاده شد .در بخش آمار استنباطی،
عدم وجود دادههای پرت کنترل شد و برای بررسی
طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف 3استفاده شد .از آزمون تحلیل واریانس
عاملی ( 4گروه) * ( 3اندازهگیری) و جهت مقایسة
تفاوتهای درونگروهی مراحل اندازهگیری و
تفاوتهای بین گروهی از آزمون تعقیبی بنفرونی4
استفاده شد .سطح معناداری آلفای  0/05در نظر گرفته
شد.

یافتهها
جدول یک نشان دهندة میانگین و انحراف معیار نمرات
عزتنفس زنان سالمند در سه مرحلة پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری در گروههای تجربی و کنترل
است.

جدول  -1ميانگين و انحراف معيار نمرات عزتنفس در سه مرحلة پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيری در
گروهها
ماساژ
تمرینات یوگا
ترکیبی
کنترل

چهار گروه
پیشآزمون
16/93

پسآزمون
17/26

پیگیری
21/20

انحراف معیار

1/98

3/19

2/24

میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار

16/60
2/02
17/20
1/89
16/40
2/02

19/93
2/08
24/60
2/09
16/86
2/55

19/33
2/05
23/00
2/92
16/46
1/88

نوع آزمون شاخص
میانگین

1. Isometric Contractions
2. SPSS

3. Kolmogorov-Smirnov Test
4. Benfroon Test
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ماساژ ،یوگا و ترکیب ماساژ و یوگا برقرار است .به
گونهای که میانگین نمرات در آزمون پیگیری برای هر
سه گروه تجربی ،نزدیک به میانگین نمرات آنها در
پسآزمون است .نتایج تحلیل واریانس عاملی ( 4گروه)
* ( 3اندازهگیری) درونگروهی برای سه مرحله
اندازهگیری متغیر عزتنفس در جدول دو آورده شده
است.

همانطور که در جدول یک مشاهده میشود در مرحلة
پیشآزمون میانگین عزتنفس سالمندان در چهار گروه
نزدیک به هم است .اما در مرحلة پسآزمون ،در سه
گروه ماساژ ،تمرینات منتخب یوگا و ترکیب ماساژ و
یوگا ،میزان عزتنفس افزایش یافت .در صورتی که در
میانگین گروه کنترل تفاوت چندانی نبود .همچنین،
نتایج نشان میدهد در آزمون پیگیری ماندگاری اثر

جدول  -2نتایج تحلیل واریانس عاملی درونگروهی برای سه مرحله اندازهگیری در متغیر عزتنفس
منبع تغییرات

مجموع

درجة

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

میزان اِف

سطح
معناداری

مجذور اتا

عزتنفس

1/83

1/77

1/035

0/351

0/679

0/007

تعامل گروه و
عزتنفس

237/62

5/31

44/70

15/15

* 0/00

0/462

با توجه به نتایج جدول دو ،متغیر عزتنفس در سه
مرحله اندازهگیری تفاوت معناداری نداشت ()P=0/679
اما اثر تعاملی گروه و عزتنفس معنادار بود (.)P=0/00

برای مشخص کردن اثر تعاملی در هر یک از گروهها
از تحلیل واریانس استفاده شد که نتایج آن در جدول
سه آورده شده است.

جدول  -3نتایج تحلیل واریانس مربوط به اثر تعاملی گروه و عزتنفس
منبع
تغییرات
عزتنفس
* گروه

مجموع

درجة

میانگین

آمارة

سطح

مجذور

مجذورات

آزادی

مجذورات

آزمون ()F

معناداری

اتا

ماساژ

168/93

1/21

139/30

15/31

* 0/001

0/522

یوگا

94/71

2

47/35

86/72

* 0/00

0/861

ترکیب

454/80

1/38

329/63

54/02

* 0/00

0/794

کنترل

1/91

1/41

1/35

1/00

0/359

0/067

گروه

با توجه به نتایج جدول سه در گروه ماساژ (،)P=0/001
یوگا ( )P=0/00و ترکیب ( ،)P=0/00اثر تعاملی گروه
و عزتنفس معنادار بود .بنابراین برای مقایسة مراحل

اندازهگیری در هر گروه ،از آزمون بنفرونی استفاده شد
که نتایج آن در جدول چهار آمده است.
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جدول  -4نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی مقایسة مراحل اندازهگیری عزتنفس به تفکیک گروه
متغیر

گروه

ماساژ

عزتنفس

یوگا

ترکیب

مراحل اندازهگیری

تفاوت میانگین

پیشآزمون و پسآزمون
پیشآزمون و پیگیری
پسآزمون و پیگیری

-0/333
-4/26
-3/93

انحراف

معناداری

استاندارد
1/04
0/384
0/983

1/00
* 0/00
* 0/004

پیشآزمون و پسآزمون

-3/33

0/211

* 0/00

پیشآزمون و پیگیری

-2/73

0/267

* 0/00

پسآزمون و پیگیری

0/600

0/321

0/247

پیشآزمون و پسآزمون

-7/40

0/456

* 0/00

پیشآزمون و پیگیری

-5/80

0/922

* 0/00

پسآزمون و پیگیری

-1/60

0/792

0/188

چنانچه نتایج جدول چهار نشان میدهد در گروه ماساژ
بین مراحل پیشآزمون و پیگیری (،)P=0/00
پسآزمون و پیگیری ( ،)P=0/004در گروه یوگا بین
مراحل پیشآزمون و پسآزمون (،)P=0/00
پیشآزمون و پیگیری ( )P=0/00و درگروه ترکیب
ماساژ و یوگا بین مراحل پیشآزمون و پسآزمون

( ،)P=0/00پیشآزمون و پیگیری ( )P=0/00در متغیر
عزتنفس تفاوت معناداری وجود داشت .به منظور
بررسی وضعیت عزتنفس بین چهارگروه از تحلیل
واریانس بین گروهی استفاده شد که نتایج آن در جدول
پنج آمده است.

جدول  -5نتایج تحلیل واریانس بین گروهی متغیر عزتنفس در چهار گروه
منبع
تغییر
گروه

مجموع مجذورات

درجة آزادی

173/21

3

با توجه بهنتایج جدول پنج تفاوت معناداری در متغیر
عزتنفس بین چهار گروه وجود داشت ( .)P=0/001با
توجه به معنادار بودن متغیر عزتنفس در چهار گروه

میانگین

آمارة

سطح

مجذورات
57/73

آزمون
6/15

معناداری
* 0/001

( )P=0/001از آزمون تعقیبی بنفرونی به منظور مقایسة
بین گروهها استفاده شد که نتایج آن در جدول شش
آورده شده است.
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جدول  -6نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی مقایسة جفتی گروهها در متغیر عزتنفس
متغیر

گروههای جفتی

تفاوت میانگین

عزتنفس

ماساژ و یوگا
ماساژ و ترکیب
ماساژ و کنترل
یوگا و ترکیب
یوگا و کنترل
ترکیب و کنترل

-0/187
-3/13
1/70
-2/95
1/88
4/83

با توجه به نتایج جدول شش بین گروههای ماساژ و
ترکیب ( ،)P=0/001یوگا و ترکیب ( )P=0/031و
ترکیب و کنترل ( )P=0/011در متغیر عزتنفس تفاوت
معناداری وجود داشت.

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر ،مقایسة تأثیر سه شیوة
ماساژ ،تمرینات منتخب یوگا و ترکیب ماساژ و یوگا بر
عزتنفس زنان سالمند افسرده بود .نتایج این پژوهش
نشان داد در گروه تمرینات منتخب یوگا بین سه مرحله
اندازهگیری در متغیر عزتنفس تفاوت معناداری وجود
داشت .به گونهای که عزتنفس در مرحلة پسآزمون و
پیگیری نسبت به مرحلة پیشآزمون افزایش داشت.
پژوهشهایی در این زمینه صورت گرفته است که در
ادامه به برخی از پژوهشهای همسو و ناهسو با
پژوهش حاضر اشاره میشود .راماناتان و همکاران
( ،)2017گولک د زاوال و همکاران ( ،)2017دوی ،دوی
و بالگی )2015( 1و دهقانفرا و همکاران ( )2014به
ترتیب به بررسی تأثیر یوگا بر عزتنفس زنان سالمند
بستری در بیمارستان ،تأثیر یوگا بر عزتنفس
دانشجویان کارشناسی در انگلستان ،بررسی تأثیر یوگا

1. Devi, Devi & Bilagi
2. Porges, Doussard‐Roosevelt & Maiti

انحراف
استاندارد
0/760
0/748
1/152
1/01
0/858
1/47

معناداری
1/00
* 0/001
0/876
* 0/031
0/193
* 0/011

بر عزتنفس و افسردگی زنان کارگر و تأثیر آموزش
یوگا بر استرس و عزتنفس و ارتباط آن با هوش
هیجانی دانشجویان پرداختند و به تأثیر مثبت تمرینات
یوگا بر عزتنفس اشاره کردند که نتایج همة
پژوهشهای یاد شده همسو با پژوهش حاضر است.
گولک دزواال و همکاران ( )2017در پژوهشی نشان
دادند تمرین یوگا عصب واگ را تحریک میکند که
این امر منجر به افزایش انرژیهای مثبت و افزایش
اعتماد به نفس میشود .در بررسی فیزیولژیکی این
موضوع میتوان گفت :یوگا تاکید بر باال آمدن قفسة
سینه و بازشدن و نفوذ عمیق هوا به ریهها دارد که
انرژی بدن ،احساسات ذهنی و حالت احساسی مثبت را
افزایش میدهد (میرهادی و همکاران.)2016 ،
همچنین تمرینات یوگا ،بر باال بردن ستون فقرات ،و
باز بودن قفسة سینه و انعطاف پذیری بدن تأکید دارد.
در چنین وضعیتهایی که فرد تنفس میکند ،ظرفیت
کامل ریهها افزایش پیدا میکند که عملکرد و انرژی
ذهنی و جسمی را بهبود میبخشد (پوژ ،دیسارد
روزولت ،مایتی1994 2،؛ بومان 3و همکاران  )1997و
به دنبال آن ،انجام تنفس عمیق با افزایش تحریک
اعصاب واگ و آرامش جسمی و روانی همراه است
(گلستاین 4و همکاران .)2016 ،در تأیید این موضوع
3. Bowman
4. Goldstein
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همچنین نشان داده شده است که تمرینات یوگا باعث
افزایش باز و بسته کردن قفسة سینه و تحریک اعصاب
واگ میشود .این عمل به احتمال زیاد منجر به کارایی
هر چه بیشتر جسم و روان میشود (گولک دزواال و
همکاران .)2017 ،با این حال ،پژوهشهای بیشتری
برای بررسی ارتباط فیزیولوژیکی این اثر مورد نیاز است
(گولک دزواال و همکاران .)2017 ،عالوه بر این،
تمرینات پرانایاما و تنفسهای سیستماتیک ،مکانیسم
تنفس را تنظیم میکند و استفادة مناسب از عضالت
سینهای و شکمی را آموزش میدهد و ظرفیت حیاتی
و استقامت فرد را بهبود میدهد که به نوبة خود میتواند
بر عزتنفس تأثیر بگذارد .این امر منجر به بهبود کنترل
بر خویشتن و تثبیت حالتهای عاطفی فرد میشود
(دشپند ،نگندرا و ناگارتانا .)2009 1،یوگا میتواند توانایی
فرد را برای مبارزه با افسردگی افزایش دهد .زمانیکه
فرد به تواناییهای خود برای مدیریت افکار و رفتار خود
اعتماد دارد توانایی مقابله با عوامل مخرب بیرونی و
افزایش شادی درونی را بهدست میآورد .بنابراین یوگا
میتواند باعث افزایش سالمت روان و منجر به کاهش
استرس فرد شود و یک روش موثر برای تسکین
اعصاب باشد (دوی و همکاران .)2015 ،بنابراین
میتوان از این عوامل بهعنوان عوامل فیزیولوژیکی
احتمالی اثر بخش بودن یوگا بر عزتنفس یاد کرد.
اگرچه بیشتر پژوهشگران در پژوهشهای خود دریافتند
یوگا عزتنفس را افزایش میدهد و تاثیر مثبتی بر
زندگی دارد (آندرسن کارلسون و همکاران )2014 ،با
این حال ،میرهادی و همکاران ( ،)2016در پژوهشی
که به بررسی تأثیر تمرینات هاتایوگا بر عزتنفس و
خطر سقوط زنان سالمند پرداختند در  16جلسه تمرین
به این نتیجه رسیدند که برخالف پژوهشهای پیشین،
تمرینات یوگا تأثیری بر عزتنفس سالمندان ندارد که

با نتایج این پژوهش ناهمسو است .با توجه به اینکه
بسیاری از پژوهشگران علوم ورزشی ،زمان مورد نیاز به
منظور تأثیر تمرینات بر فیزیولوژی بدن را سه تا پنج
جلسه به مدت شش تا هشت هفته پیشنهاد مینمایند
(مایمری ،کیپیرچاینی و اسکیفیلد2003 2،؛ نتز ،وو ،بکر
و تنینبان .)2005 3،شاید بتوان این تفاوت را در تعداد
جلسات کم (دو جلسه در هفته) و نوع پروتکل تمرینی
در این پژوهش در نظر گرفت .نتایج دیگر پژوهش
حاضر نشان داد در گروه ماساژ ،بین سه مرحله
اندازهگیری عزتنفس تفاوت معنادار وجود داشت .به
گونهای که میزان عزتنفس در مرحلة پسآزمون و
پیگیری نسبت به مرحلة پیشآزمون افزایش داشت.
پژوهشها در زمینة تأثیر ماساژ بر عزتنفس بسیار
محدود بود .به عالوه ،پژوهشهای انجام شده از نظر
پروتکل ماساژ متفاوت بودند که در ادامه به آنها اشاره
میشود .پورتر و همکاران )2015( 4در پژوهشی به
بررسی تأثیر ماساژ مادران معتاد بر استرس ،افسردگی،
عزت نفس و تعامل مادر و فرزند پرداختند .یافتههای
این پژوهش نشان داد برنامة ماساژ درمانی اثر قابل
توجهی در کاهش استرس و افسردگی مادران داشت
اما بر میزان عزتنفس آنها تأثیری نداشت که نتایج
این پژوهش مخالف با پژوهش حاضر است .گناتا و
همکاران ( ،)2014در پژوهشی به بررسی تأثیر
آروماتراپی بر اضطراب و اعتماد به نفس پرداختند .به
این نتیجه رسیدند آروماتراپی منجر به افزایش اعتماد
به نفس گروه آزمایش شد .کیم و همکاران ( ،)2016در
پژوهشی به بررسی اثر ماساژ با هنر آرایش ناخن بر
افسردگی ،اعتماد به نفس و عالئم حیاتی سالمندان
پرداختند .نتایج این پژوهش حاکی از این بود یک هفته
مداخلة ماساژ منجر به افزایش عزتنفس سالمندان شد.
نتایج این پژوهشها از نظر تأثیر ماساژ بر عزتنفس

1. Deshpande, Nagendra & Nagarathna
2. Mummery, Caperchione & Schofield

3. Netz, Wu, Becker & Tenenbaum
4. Porter
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همسو با نتایج پژوهش حاضر بود .ماساژ به تنهایی
میتواند روشی استاندارد برای ایجاد آرامش در بدن،
کاهش درد ،بهبود حاالت روحی و خستگی باشد
(شهرجردی و شفیقی .)2013 ،بیرون آمدن از خانه ،وارد
شدن به یک محیط شاد ،ارتباط بیشتر با دیگران که
موجب بهبود عملکرد اجتماعی میشود (انجام فعالیت
گروهی) ،رسیدن به آرامش روانی نسبی و کاهش
خستگی از پیامدهای ماساژ درمانی است (قاسمی،
ذواالکتاف ،صادقی و طهماسبی .)2014 ،در پژوهشی
که اثرات ماساژ مورد بررسی قرار گرفت نشان داده شد
ماساژ منجر به افزایش گردش لنفاوی ،کاهش درد،
بهبود خواب ،آرامش عضالنی و رفع خستگی میشود.
عالوه بر این ،ماساژ با دست منجر به افزایش گردش
خون محیطی بدن و افزایش درجة حرارت بخش
سطحی بدن و کاهش دمای بخش عمیق بدن میشود.
از طرفی ماساژ یکی از بهترین روشهایی است که
منجر به ایجاد ارتباط عمیق بین افراد میشود (لی ،لی
و کیم .)2011 1،همچنین دیگر درمانهای آرامبخش
میتوانند موجب فعال شدن اعصاب پاراسمپاتیک شود
و در نتیجه فشار خون و ضربان قلب کاهش یابد و از
این طریق منجر به بهبود افسردگی ،افزایش احساسات
مثبت ،بهبود روابط اجتماعی ،افزایش عزتنفس و در
نهایت بهبود کیفیت زندگی شود (کیم و همکاران،
 .)2016نتایج دیگر پژوهش حاضر نشان داد میزان
عزتنفس در گروه ترکیب ماساژ و یوگا در مرحلة
پسآزمون و پیگیری نسبت به پیشآزمون افزایش
داشت .همچنین میزان عزتنفس در گروه ترکیبی
نسبت به گروه کنترل افزایش یافت .الزم به ذکر است
پژوهشگر ،پژوهشی که به بررسی تأثیر ترکیب ماساژ و
یوگا بر عزتنفس سالمندان پرداخته باشد پیدا نکرد .اما
پائول ،گیلچریست و استپلی )2008( 2در پژوهشی به
بررسی تأثیر ماساژ ،یوگا و آرامسازی بر عزتنفس

نوجوانان دارای مشکالت شناختی پرداختند .نتایج این
پژوهش که همسو با پژوهش حاضر است ،نشان داد در
گروه مداخله اعتماد بهنفس ،اعتماد اجتماعی و مشارکت
فعاالنه در کالس افزایش یافت .به نظر میرسد
همانگونه که ماساژ و یوگا هر کدام به تنهایی با
تأثیرات فیزیولوژیکی و روانشناختی خود منجر به
افزایش سطح عزتنفس سالمندان شد؛ اجرای پروتکل
ترکیبی این دو مداخله هم منجر به افزایش سطح
عزتنفس گروه ترکیبی شده باشد .اگرچه طیف
گستردهای از رویکردهای مختلف درمانی برای افزایش
عزتنفس وجود دارد اما درمانهای مکمل مانند یوگا
به گونهای است که تالش میکنند به ریشة علل کمبود
عزتنفس یغنی افسردگی و اضطراب پاسخ دهد .عالوه
بر این ،یوگا یک برنامة سالمتی است که چشمانداز
زندگی را بهبود میبخشد ،مقرون بهصرفه است و اثرات
مفید را بدون هیچ عوارض جانبی ناخواسته ایجاد
میکند .از طرفی یوگا یک درمان غیر دارویی است و
اثرات منفی کمتری دارد و جنبههای دیگر عملکرد
فیزیولوژیکی و روانی را به طور مثبت تقویت میکند
که این امر باعث میشود فرد مسئولیت انجام کارهای
خویش را بهتر بپذیرد و اعتماد به نفس خود را به دست
آورد .این موجب تقویت اراده ،زنده ماندن و لذت بردن
از سالهای پایانی زندگی میشود (راماناتان و همکاران،
.)2017
نتایج دیگر این پژوهش نشان داد بین مرحلة
پیشآزمون و آزمون پیگیری در گروههای ماساژ ،یوگا
و ترکیبی در متغیر عزتنفس تفاوت معناداری وجود
داشت .این موضوع نشان میدهد عالوه بر مؤثر بودن
پروتکلهای اجرایی بر عزتنفس سالمندان و مشخص
شدن این تأثیر در پسآزمون ،ماندگاری اثر پروتکل
تمرینات تنفسی و آرامسازی یوگا و ماساژ و ترکیبی بعد
از گذشت یک ماه همچنان برقرار بود .علت برقرار

1. Lee, Lee & Kim

2. Powel, Gilchrist & Stapley

پیری :مقایسة تأثیر سه شیوة ماساژ ،تمرینات منتخب یوگا و ترکیب ...

ماندن اثرات فیزیولوزیکی و روانی این پروتکلها بعد از
گذشت یک ماه از پسآزمون اول را میتوان به پروتکل
اجرایی ماساژ و ماهیت تمرینات تنفسی و آرامسازی
یوگا و شرایط و مدت زمان اجرای برنامهها نسبت داد.
عالوه بر این در گروه یوگا و ترکیبی ،بین مرحلة
پسآزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود نداشت.
سطح عزتنفس این دو گروه در مرحلة پیگیری تقریب ًا
در سطح پسآزمون بود .دلیل این عدم معناداری را
میتوان باقی ماندن تأثیرات فیزیولوزیکی و
روانشناختی تمرینات یوگا و ترکیب ماساژ و یوگا پس
از گذشت یک ماه دانست .اما در گروه ماساژ بین
پسآزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود داشت .به
گونهای که سطح عزتنفس در آزمون پیگیری بیشتر
از سطح عزتنفس در پسآزمون بود .به نظر میرسد
پروتکل ماساژ به تنهایی در گروه ماساژ نسبت به دو
پروتکل دیگر در دو گروه یوگا و ترکیب ،تأثیرات
فیزیولوژیکی و روانشناختی خود را با گذشت زمان بهتر
نشان داده است و منجر به ایجاد تفاوت معنادار بین
پسآزمون و پیگیری در گروه ماساژ شده است.
در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد بین چهار گروه
ماساژ ،یوگا ،ترکیب و کنترل در متغیر عزتنفس تفاوت
معناداری وجود داشت .به گونهای که بین گروههای
ترکیبی و ماساژ ،ترکیبی و یوگا ،ترکیبی و کنترل تفاوت
معناداری وجود داشت .همچنین در مقایسة سه گروه
تجربی ،پروتکل ترکیبی ،پروتکل یوگا و پروتکل ماساژ
به ترتیب بیشترین تأثیر را در افزایش عزتنفس
سالمندان داشت .در این زمینه پژوهشگر پژوهشی که
به مقایسة اثر این سه روش برعزتنفس پرداخته باشد
پیدا نکرد .نتایج پژوهش رئو و همکاران ( ،)2006با
عنوان اثرات ماساژ آروماتراپی با روغن یالنگ یالنگ
بر روی اضطراب و عزتنفس زنان سالمند کرة جنوبی
نشان داد شش هفته آروماتراپی با روغنهای
اسطوخودوس ،بابونه و لیمو تأثیر مثبتی بر عزتنفس
داشت که با نتایج این پژوهش همسو است .شاید بتوان

117

علت تأثیر بیشتر ترکیب ماساژ و تمرینات یوگا در
پژوهش حاضر را مربوط به توأم شدن اثرات
فیزیولوژیکی و روانی ماساژ و شیوههای تنفسی و
آرامسازی در یوگا دانست که باعث بهبود خود
شایستگی و افزایش عزتنفس سالمندان نسبت به
گروههای ماساژ ،یوگا و کنترل شد.
بنابراین ،نتایج این پژوهش نشان داد هر سه شیوه
مداخلة ماساژ ،تمرینات منتخب یوگا و ترکیب ماساژ و
یوگا منجر به بهبود عزتنفس زنان سالمند افسرده شد
ولی بین سه شیوه تفاوت معناداری وجود داشت و برنامة
تمرین ترکیبی ماساژ و یوگا ،بیشترین تأثیر را در بهبود
عزتنفس زنان سالمندان افسرده داشت .از جمله
محدودیتهای پژوهش حاضر ،نمونهگیری از بین زنان
مراکز سالمندان شهرستان شهرکرد به دلیل در دسترس
نبودن همة سالمندان افسرده ،کنترل نکردن عواملی
مانند ژنتیک ،تفاوتهای فردی ،رفتارهای سالمندان و
خواب آنها در خارج از زمان مداخله ،شرایط روحی-
روانی ،عاطفی ،وضعیت اجتماعی -اقتصادی و
خانوادگی سالمندان بود .ازطرفی چون این پژوهش بر
روی قشر سالمند انجام گرفته است نمیتوان نتایج آن
را به تمام افراد افسرده با عزتنفس پایین تعمیم داد .از
این رو پیشنهاد میشود پژوهشی با این مداخلهها برای
سایر افراد با دامنههای سنی متفاوت به صورت ویژه
اجرا و نتایج مورد مقایسه قرار گیرد .همچنین پیشنهاد
میشود در پژوهشهای آینده به مقایسة تأثیر سه
مداخلة ماساژ ،یوگا ،ترکیب ماساژ و یوگا ،با در نظر
گرفتن عامل جنس بر عوامل روانشناختی دیگر
استفاده شود .در زمینة کاربرد نتایج ،پژوهشگر بر اساس
یافتهها پیشنهاد مینمایند این سه روش بهعنوان
روشهای مؤثر و مکمل در کنار سایر روشها در
فرایند بهبود عزتنفس سالمندان افسرده مورد استفاده
قرار گیرد.
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Abstract
The purpose of the present study was to compare the effects of three methods massage,
yoga selected Training and combination of massage and yoga on the self-esteem of
depressed elderly women. Based on the research criteria, sixteen available samples
selected and simple randomly divided into three experimental and one control groups.
The samples completed the Beck Depression Inventory and Rosenberg Self-Esteem
before the intervention, two months after the intervention and one month after the end
of the intervention. Each experimental group received one of interventions of the
massage, selected yoga practice, and the combination of massage and yoga for eight
weeks per week three sessions and each session 40 minutes .The data were analyzed
by factor analysis of variance 4* 3. The results showed that all three methods led to
improvement in the self-esteem but the combination of massage and yoga had the
greatest effect on improving the self-esteem of depressed elderly women.
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