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تاثیر درهاى ضناختی-رفتاری ته ضیوه گروهی تر کاهص عالئن اضطراب (صفت و حالت) ،استرس
و تهثود کیفیت زندگی دانصآهوزاى هتوسطه دوم هثتال ته آرتریت روهاتوئید ضهر هوداى
ػّیشضب ٚاحذیٕٞت ،1ایشد غفبیی ساد*2

چکیده
پژٞٚص حبضش ثب ٞذف ثشسسی تبحیش دسٔبٖ ضٙبختی-سفتبسی ث ٝضیٌ ٜٛشٞٚی ثش وبٞص ػالئٓ اضغشاة (غفت  ٚحبِت) ،استشس
 ٚثٟجٛد ویفیت ص٘ذٌی دا٘صآٔٛصاٖ ٔتٛسغ ٝدٔ ْٚجتال ث ٝآستشیت سٔٚبتٛئیذ ضٟش ٕٞذاٖ ا٘زبْ ضذ .ایٗ پژٞٚص یه ٔغبِؼٝ
٘یٕ ٝآصٔبیطی ثب عشح پیص آصٔ-ٖٛپس آصٔ ٖٛثب ٌش ٜٚوٙتشَ ثٛد .ربٔؼ ٝآٔبسی پژٞٚص ضبُٔ وّی ٝدا٘صآٔٛصاٖ پسش ٔطغَٛ
ث ٝتحػیُ دس ٔمغغ ٔتٛسغ ٝد ْٚضٟش ٕٞذاٖ دس سبَ تحػیّی ٘ 470( 1398-99فش) ،ثٛد و٘ 30 ٝفش اص دا٘صآٔٛصاٖ پسش
ٔجتال ث ٝآستشیت سٔٚبتٛئیذ ث ٝسٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی دس دستشس ا٘تخبة  ٚدس دٌ ٚش ٜٚآصٔبیص (٘ 15فش)  ٚوٙتشَ (٘ 15فش) لشاس دادٜ
ضذ٘ذٌ .ش ٜٚآصٔبیص  8رّس 1 ٝسبػتی تحت ٌشٜٚدسٔب٘ی ضٙبختی-سفتبسی لشاس ٌشفتٙذ ٌ ٚش ٜٚوٙتشَ دس ع َٛایٗ ٔذت دس
ا٘تظبس دسٔبٖ ٔب٘ذ٘ذ .سٚش رٕغآٚسی دادٜٞب ثش اسبس پشسطٙبٔ ٝاضغشاة (غفت-حبِت) اسپیُ ثشٌش (ٔ ،)1970میبس سٙزص
استشس ِٛثی٘ٛذ (ٔ ٚ ) 1995میبس سٙزص ویفیت ص٘ذٌی تبحیش آستشیت -2فشْ وٛتب ٜا٘زبْ ٌشفت .تزضی ٚ ٝتحّیُ اعالػبت ث-ٝ
دست آٔذ ٜاص ارشای پشسطٙبٔٞٝب اص عشیك ٘شْافضاس  SPSS 23دس استٙجبعی (تحّیُ وٚٛاسیب٘س) ا٘زبْ پزیشفت٘ .تبیذ پژٞٚص
٘طبٖ داد و ٝدسٔبٖ ضٙبختی -سفتبسی ث ٝضیٌ ٜٛشٞٚی ثش وبٞص ػالئٓ اضغشاة (غفت  ٚحبِت) ،استشس  ٚثٟجٛد ویفیت
ص٘ذٌی دا٘صآٔٛصاٖ ٔتٛسغ ٝدٔ ْٚجتال ث ٝآستشیت سٔٚبتٛئیذ ضٟش ٕٞذاٖ ،تبحیش داسد.
واژگاى کلیدیٌ :شٜٚدسٔب٘ی ،دسٔبٖ ضٙبختی-سفتبسی ،اضغشاة (حبِت-غفت) ،استشس ،ویفیت ص٘ذٌی
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دا٘طزٛی وبسضٙبسی اسضذٌ ،ش ٜٚسٚا٘طٙبسیٚ ،احذ ٕٞذاٖ ،دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔیٕٞ ،ذاٖ ،ایشاٖ
2
استبدیبسٌ ،ش ٜٚسٚا٘طٙبسیٚ ،احذ ٕٞذاٖ ،دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔیٕٞ ،ذاٖ ،ایشاٖ (٘ٛیسٙذٔ ٜسئ)َٛ
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هقدهه
آستشیت سٔٚبتٛئیذ یه ثیٕبسی خٛدایٕٙی پیطش٘ٚذ ٜثب ػالئٓ ثبِیٙی ٔتغیش ٔیثبضذ .آستشیت سٔٚبتٛئیذ ثب دٚسٜٞبی اِتٟبة دس
ٔفبغُ ضشٚع ٔیضٛد و ٝثبػج ضخیٓ ضذٖ  ٚایزبد دسد دس آٖ ٔیضٛد .ایٗ ثیٕبسی ثبػج آسیت پیصس٘ٚذ ٜث ٝدستٍبٜ
اسىّتی ػضال٘ی ضذٙٔ ٚ ٜزش ث ٝدسد  ٚتخشیت غیش لبثُ ثبصٌطت استخٛاٖ  ٚغضشٚف ٔیضٛد وٚ ٝاوٙصٞبی ٔتفبٚتی داسد.
ایٗ ثیٕبسی ٔ بٞیتی ٔضٔٗ داسد  ٚاغّت ثب ػٛد ٌ ٚبٞی ثب فشٚوص خٛد ث ٝخٛدی ٕٞشا ٜاست .دس ایٗ ثیٕبساٖ دسد ٔٙزش ثٝ
احسبس ٘بوبٔیٍ٘ ،شا٘ی  ،اضغشاة  ٚاستشس ٔیضٛد ث ٝخػٛظ اٌش ٔبٞیتی ٔضٔٗ داضت ٝثبضذ (ثٟشأیساد  ٚسافضی.)1397 ،
اص ٔٙظش سٚا٘طٙبختی افشاد ٔجتال ث ٝآستشیت سٔٚبتٛئیذ دچبس تشس اص دسد ثّٙذ ٔذت ،خطىی  ٚخستٍی ٞستٙذ .ثسیبسی اص آٖٞب
ٍ٘شاٖ تغییش ضىُٞبی ٔفػّی ث ٝخػٛظ دس ٘بحی ٝدستٞب ٞستٙذ .ثشسسیٞب ٘طبٖ ٔیدٞذ و ٝآستشیت سٔٚبتٛئیذ ثب ٔطىالت
سٚا٘طٙبختی اضغشاة  ٚاستشس دس استجبط است  ٚپژٞٚص ػجیذ سحٕب٘ی ،لشثبٖضیشٚدی ،خّؼتجشی  ٚحبریػجبسی (،)1392
٘طبٖ داد ث ٝػّت دسغذ ثبالی سیط ٝاضغشاة دس ٔجتالیبٖ ث ٝایٗ ثیٕبسی ،آٖٞب ٘یبصٔٙذ ٔذاخالت سٚا٘طٙبسی  ٚسٚاٖپضضىی
ٞستٙذ  ٚدسٔبٖ سٚا٘طٙبختی تبحیش صیبدی دس ثٟجٛد ػّٕىشد  ٚویفیت ص٘ذٌی ایٗ افشاد داسد (خب٘جبثبئی ،صاٞذی  ٚسفیغپٛس،
 .)1398لشاس ٌشفتٗ دس ٔؼشؼ فطبس سٚا٘ی ٕٔىٗ است ٚاوٙصٞبی لبثُ ٔطبٞذٜای سا ٔٛرت ضٛد و ٝاضغشاة ٘بٔیذٔ ٜیضٛد.
اضغشاة یه حبِت ٞیزب٘ی ٘بٔغّٛة است و ٝثب ٍ٘شا٘ی ،تٙص  ٚتطٛیص ٕٞشا ٜاست .اضغشاة د ٚحبِت داسد ،اضغشاة حبِت ٚ
اضغشاة غفت ،1دس اضغشاة حبِت یه ٚاوٙص ٞیزب٘ی و ٝاص ٔٛلؼیتی ثٛٔ ٝلؼیت دیٍش تفبٚت ٔیوٙذ  ٚاضغشاة غفت یه
ٚیژٌی ضخػیتی است و ٝفشاٚا٘ی  ٚضذت ٚاوٙص ٞیزب٘ی ضخع ٘سجت ث ٝفطبس سا ٔٙؼىس ٔیوٙذ  ٚاص ایٗ ٘ظش ثیٗ ٔشدْ
تفبٚت آضىبسی ٚرٛد داسد .اضغشاة غفت ،خػیػ ٝی ضخع است ٘ٚ ٝیژٌی ٔٛلؼیتی و ٝضخع ثب آٖ س ٚث ٝسٚست
(وشاسىیبٖ.)2015 ،
الصاسٚس 2استشس سا ٘ٛػی استجبط ثیٗ فشد ٔ ٚحیظ ٔیدا٘ٙذ و ٝفشد آٖ سا فشاتش اص ٔٙبثغ خٛد اسصیبثی وشد ٚ ٜسفب ٚ ٜثٟضیستی
ٚی سا ثٔ ٝخبعشٔ ٜیا٘ذاصد .الصاسٚس استشس سا ثشاٍ٘یختٍی ر ٚ ٗٞثذٖ دس پبسخ ثٔ ٝغبِجبتی و ٝث ٝآٖ تحٕیُ ضذ ٜتؼشیف
ٔیوٙذ .ث ٝػجبست دیٍش استشس سا ٘تیز ٝیه خٛاست ٔ ٚغبِجٝای ٔیدیذ٘ذ و ٝث ٝفشد تحٕیُ ضذ ٚ ٜآٖ سا فشاتش اص ٔٙبثغ
ٔٛرٛد خٛد ،ثشای ثشآٚسد ٜوشدٖ ٔیثیٙذ .ثٙبثشایٗ ،ایٗ خٛاست ث ٝػٛٙاٖ تٟذیذ ادسان ٔیضٛد ِ ٚزا ضىّی اص ٔمبثّٛٔ ٝسد ٘یبص
است (السسٗ  ٚاسٕٛسٗ .)2014 ،3تؼشیف سبدٜتش آٖ است و" ٝاستشس ،تٙص  ٚثشاٍ٘یختٍی ثذ٘ی  ٚرٙٞی دس ٚاوٙص ثٝ
حٛادث  ٚتغییشاتی است و ٝسبصٌبسی فشد سا ثشٔ ٓٞیص٘ذ" ثشخی اص ایٗ تغییشات وٛچه  ٚرضیی ثٛد ٚ ٜسبصٌبسی چٙذا٘ی سا
عّت ٕ٘یوٙذ ِٚی ثشخی دیٍش ،تغییشات ثضسٌی سا دس ص٘ذٌی ثٛرٛد آٚسدٔ ٚ ٜستّضْ تالش صیبدی ثشای سبصٌبسی ٔزذد است.
سٚضٗ است و ٝثب ایٗ تؼشیف  ٚتؼبسیف فٛق استشس فمظ ضبُٔ تغییشات ٔٙفی ٕ٘یضٛد ثّى ٝتغییشات ٔخجت ٔب٘ٙذ اصدٚاد،
استمبء ضغّی ٘یض ٕٔىٗ است ایزبد استشس وٙذ و ٝث ٝآٖ استشس خٛة یب یٛستشس ٔیٌٛیٙذ (ِٛاسب٘ی.)1398 ،

افشاد  ٚرٛأغ است ٚ ٚیژٌیٞبی ٔٙفی ٔ ٚخجت ص٘ذٌی سا تشسیٓ ٔیوٙذ .ایٗ ضبُٔ ا٘تظبسات یه فشد یب ربٔؼ ٝثشای ص٘ذٌی
خٛة است .ایٗ ا٘تظبسات ثب اسصشٞب ،اٞذاف  ٚثستشٞبی فشٍٙٞی  -ارتٕبػی و ٝفشد دس آٖ ص٘ذٌی ٔیوٙذ ٞذایت ٔیضٛد  ٚثٝ
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اص سٛی دیٍش ٚرٛد اضغشاة  ٚاستشس دس افشاد ثش سٚی ویفیت ص٘ذٌی ٘یض تبحیش ٔیٌزاسد .ویفیت ص٘ذٌی ،4ثٟضیستی ػٕٔٛی
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ػٛٙاٖ ٔشرؼی است و ٝفشد یب ربٔؼٔ ٝیتٛا٘ذ حٛصٜٞبی ٔختّف ص٘ذٌی خٛد سا ا٘ذاصٌٜیشی وٙٙذ تب دسیبثٙذ و ٝچ ٝا٘ذاصٜ
ص٘ذٌی ضخػی آٖٞب ثب یه سغح استب٘ذاسد ٔغّٛة ٔغبثمت داس٘ذ (ٞبٔسٔ ،هویٛتچئ ٚ ٖٛاسىٌٛیٗ .)2018 ،1ویفیت
ص٘ذٌی تحت تبحیش ػٛأُ ٔختّفی لشاس ٔیٌیشد  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ ثبیذ اص رٙجٞٝبی ٔبدی  ٚسٚا٘طٙبختی اسصیبثی ضٛد.
یىی اص سٚش ٞبی ٔٙبست رٟت وبٞص ٔطىالت سالٔت سٚاٖ اص رّٕ ٝاضغشاة  ٚافسشدٌی افشاد ٔجتال ث ٝثیٕبسی استفبد ٜاص
دسٔبٖ ضٙبختی سفتبسی ٔیثبضذ .ف ٚ ٖٛٙسٚشٞبیی و ٝدسٌشٜٚدسٔب٘ی ث ٝضی ٜٛسفتبسی -ضٙبختی دس ایٗ پژٞٚص ٔٛسد استفبدٜ
لشاس ٔیٌیشد ضبُٔ :اسائ ٝاعالػبت دس ساثغ ٝثب اضغشاة  ٚاستشس ثب تأویذ ثش اٍِٛی سفتبسی ضٙبختی حبالت اضغشاثی ،آٔٛصش
آساْسبصی وبسثشدی ،ضٙبسبئی  ٚاغالح ٍ٘ششٞبی ٔٙفی ٘ ٚبٔٙبست ٔیثبضذ .ثب تٛر ٝثٔ ٝغبِت ػٛٙاٖ ضذ ،ٜپژٞٚطٍش ث ٝد٘جبَ
ثشسسی ایٗ ٔسئّ ٝاست و ٝآیب دسٔبٖ ضٙبختی-سفتبسی ث ٝضیٌ ٜٛشٞٚی ثش وبٞص ػالئٓ اضغشاة (غفت  ٚحبِت) ،استشس ٚ
ثٟجٛد ویفیت ص٘ذٌی دا٘ص آٔٛصاٖ ٔجتال ث ٝآستشیت سٔٚبتٛئیذ ٔؤحش است؟
روشضناسی
ایٗ پژٞٚص یه ٔغبِؼ٘ ٝیٕ ٝآصٔبیطی اص ٘ٛع پیص آصٔ-ٖٛپس آصٔ ٖٛثب ٌش ٜٚوٙتشَ ٔیثبضذ .ربٔؼ ٝآٔبسی پژٞٚص حبضش
ضبُٔ وّی ٝدا٘ص آٔٛصاٖ پسش ٔطغ َٛث ٝتحػیُ دس ٔمغغ ٔتٛسغ ٝد ْٚضٟش ٕٞذاٖ دس سبَ تحػیّی  1398-99است وٝ
تؼذاد آٖٞب ٘ 470فش ٔیثبضذ .ثشای فشا ٓٞوشدٖ ٕ٘ٝ٘ٛی ٔٛسد٘ظش٘ 30 ،فش اص دا٘صآٔٛصاٖ پسش ٔجتال ث ٝآستشیت سٔٚبتٛئیذ ثٝ
سٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی دس دستشس ا٘تخبة  ٚث ٝغٛست تػبدفی دس دٌ ٚش ٜٚآصٔبیص  ٚوٙتشَ ث ٝعٛس ٔسبٚی ربیٍضیٗ ضذ٘ذ .ثش٘بٔٝ
دسٔبٖ ضٙبختی-سفتبسی ث ٝضیٌ ٜٛشٞٚی دس  8رّسٝی  1سبػتی (د ٚرّس ٝدس ٞفت )ٝثشای ضشوتوٙٙذٌبٖ دس ٌش ٜٚآصٔبیص
ارشا ضذ  ٚثشای ضشوتوٙٙذٌبٖ دس ٌش ٜٚوٙتشَ ٞیچ ثش٘بٔٝای ارشا ٘طذٔ .ذاخالت ٌشٞٚی ضٙبختی سفتبسی و ٝثش اسبس
پشٚتىُ سضبئیبٖ ( )1393عشاحی  ٚارشا ضذ ٜاست دس رذ 1 َٚآٔذ ٜاست:
جدٍل  :1پزٍتکل اجزایی درهاى شٌاختی رفتاری بِ شیَُ گزٍّی بز اساس پزٍتکل رضائیاى ()1393

اَٚ

ٔؼبسفٚ ٝآضٙبیی ثب لٛا٘یٗ  ٚسبختبس  ٚاٞذاف ٌش ،ٜٚا٘زبْ پیص آصٔ ،ٖٛآٔٛصش تٙفس ػٕیك دیبفشإٌی  ٚاسائٝ
تىبِیف  ٚدسیبفت ثبصخٛسد.

دْٚ

ٔشٚس خالغٝای اص ٔغبِت رّس ٝلجُ  ٚتىبِیف ا٘زبْ ضذ .ٜآضٙبیی ثب دسٔبٖ ضٙبختی  -سفتبسی  ٚآٔٛصش چشخٝ
تفىش ،احسبس ،رسٓ  ٚسفتبس آٔٛصش تػٛس ٞذایت ضذ ،ٜاسائ ٝتىبِیف  ٚدسیبفت ثبصخٛسد.

سْٛ

ٔشٚس تىبِیف رّس ٝلجُ ،آضٙبیی ثب ٘ح ٜٛػُٕ ضٙبخت دسٔب٘ی ٔ ٚذَ  A-B-Cآٔٛصش استفبد ٜاص ثشٌ ٝحجت افىبس
ٔٙفی  ٚتؼییٗ ٚلت ثشای پشداختٗ ث ٝافىبس ٔٙفی ،اسائ ٝتىبِیف  ٚدسیبفت ثبصخٛسد.

چٟبسْ

ٔشٚس تىبِیف رّس ٝلجُ ،آضٙبیی ثب الیٞٝبی ضٙبخت  ٚا٘ٛاع خغبٞبی ضٙبختی ،آٔٛصش تىٙیه تٛلف فىش  ٚتىٙیه
ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی اص فىش ثٕٞ ٝشا ٜاسصیبثی اص افىبس (ٔفیذ یب ٔضش ثٛدٖ آٖٞب).

پٙزٓ

ٔشٚس تىبِیف رّس ٝلجُ ،تجذیُ لٛاػذ ص٘ذٌی ثبیذ داس ث ٝتشریحبت  ٚآٔٛصش ف ٖٛٙثبصسبصی ضٙبختی ،تىٙیه
ثشيٞبی سغح سٚدخب٘ ٚ ٝتىٙیه خٛدٌٛیی ٔخجت ثب رٕالت آساْ ثخص ،اسائ ٝتىبِیف  ٚدسیبفت ثبصخٛسد.

ضطٓ

ٔشٚس تىبِیف رّس ٝلجُ ،فٗ پیىبٖ س ٚث ٝپبییٗٔ ،طغ ٍٝ٘ َٛداضتٗ ر ٚ ٗٞتٟیِ ٝیستی اص فؼبِیتٞب ،غزاٞب ٚ
ٔىبٖٞبی ٔٛسد ػالل ٝدس دٚساٖ وٛدوی  ٚاو ،ٖٛٙاسائ ٝتىبِیف  ٚدسیبفت ثبصخٛسد.

ٞفتٓ

ٔشٚس تىبِیف  ٚآٔٛصشٞبی تٕبْ رّسبت لجُ  ٚآٔٛصش سفتبس رشأت ٔٙذا٘ ،ٝاسائ ٝتىبِیف  ٚدسیبفت ثبصخٛسد.

1 Hyams, McCutcheon & Scogin
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رّسبت

ٔذاخالت ٌشٞٚی ضٙبختی سفتبسی
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ٞطتٓ

ٔشٚس تىبِیف رّس ٝلجُ ،آٔٛصش ضی ٜٛحُ ٔسئّ ،ٝدسیبفت ثبصخٛسد دسثبس ٜاحشات آٔٛصشٞب دس ٘ح ٜٛص٘ذٌی اػضبء،
تٛصیغ پشسطٙبٔٞٝبی ٔشثٛط ث ٝپس آصٔ ٚ ٖٛرٕغآٚسی آٖٞب.

اثضاس ا٘ذاصٌٜیشی دس ایٗ پژٞٚص پشسطٙبٔ ٝاضغشاة (غفت-حبِت) اسپیُ ثشٌش (ٔ ،)1970میبس سٙزص استشس ِٛثی٘ٛذ
(ٔ ٚ )1995میبس سٙزص ویفیت ص٘ذٌی تبحیش آستشیت -2فشْ وٛتب ٜثٛد.
پرسطناهه اضطراب (صفت-حالت) :پشسطٙبٔ ٝاضغشاة اسپیُ ثشٌش( )1970اص  40سٛاَ تطىیُ ضذ ٜو 20 ٝسٛاَ اَٚ
حبِت اضغشاة  20 ٚسٛاَ د ْٚغفت اضغشاة سا ٔٛسد سٙزص لشاس ٔیدٞذٔ .میبس حبِت اضغشاة (اضغشاة آضىبس) ضبُٔ
 20رّٕ ٝاست و ٝاحسبسبت فشد سا دس «ایٗ ِحظ ٚ ٝصٔبٖ پبسخٍٛیی» اسصضیبثی ٔیوٙذٔ .میبس غفت اضغشاة (اضغشاة
پٟٙبٖ)  ٓٞضبُٔ  20رّٕ ٝاست و ٝاحسبسبت ػٕٔٛی ٔ ٚؼِٕٛی افشاد سا ٔیسٙزذ .دس پبسخٍٛیی آصٔٛدٖٞب دس پبسخ ث ٝحبِت
اضغشاة تؼذادی ٌضی ٝٙثشای ٞش ػجبست اسائ ٝضذ ٜاست و ٝآٖٞب ثبیذ ٌضیٝٙای سا و ٝث ٝثٟتشیٗ ٚر ٝضذت احسبسبت آٖٞب سا
ثیبٖ ٔیٕ٘بیذ ا٘تخبة وٙٙذ .ایٗ ٌضیٞ ٝٙب ػجبستٙذ اص -1 :خیّی وٓ -2 ،وٓ -3 ،صیبد  -4ٚخیّی صیبدٚ .صٖٞبی ٕ٘شٌٜزاسی ،ثشای
ػجبستٞبیی و ٝػذْ اضغشاة سا ٘طبٖ ٔیدٙٞذ ث ٝغٛست ٔؼىٛس است .ػجبستٞبیی و ٝدس ٍٙٞبْ ٕ٘شٌٜزاسی ث ٝغٛست ٔؼىٛس
ٕ٘شٌٜزاسی ٔیض٘ٛذ ػجبستٙذ اص:
ٔمیبس حبِت اضغشاة20-19-16-15-11-10-8-5-2-1 :
ٔمیبس غفت اضغشاة39-36-34-33-30-27-26-23-21 :
هقیاس سنجص استرسٔ :میبس افسشدٌی اضغشاة استشس  DASS -42تٛسظ ِٛیج٘ٛذ ِٛ ٚیج٘ٛذ ( )1995سبخت ٝضذ وٝ
ٔزٕٛػٝای اص س ٝصیش ٔمیبس خٛدسٙزی است و ٝثشای ا٘ذاصٌٜیشی حبِتٞبی ٞیزب٘ی ٔٙفی افسشدٌی ،اضغشاة  ٚاستشس
عشاحی ضذ ٜاست .صیش ٔمیبس افسشدٌیٔ ،الِت٘ ،1بأیذی ،2ثی اسصش ضٕشدٖ ص٘ذٌی٘ ،3باسص٘ذٜسبصی خٛد ،4فمذاٖ ػاللٚ ٝ
ٔطبسوت ،5ثی ِزتی ٚ 6سى 7ٖٛسا ا٘ذاصٔ ٜیٌیشد .خشدٔ ٜمیبس استشس ،ػجبساتی چ ٖٛدضٛاسی دس دست یبثی ث ٝآسأص ،تٙص
ػػجی ،تحشیه پزیشی  ٚثی لشاسی سا دس ثش ٔیٌیشدٞ .ش وذاْ اص صیش ٔمیبس ٞب داسای ٔ 14بد ٜاست و ٝآصٔٛد٘ی ثبیذ ضذت
فشاٚا٘ی ػالٔت ٔغشح ضذ ٜدس ٞش ٔبد ٜسا و ٝدس عٞ َٛفتٝی ٌزضت ٝتزشث ٝوشد ٜاست ،ثب استفبد ٜاص یه ٔمیبس  4دسرٝای
(ثیٗ  0تب س )ٝاص "اغال " تب "خیّی صیبد" ،دسر ٝثٙذی وٙذ .اٌشچٔ DASS ٝیتٛا٘ذ سٕٟی دس تطخیع اضغشاة یب افسشدٌی
داضت ٝثبضذ أب ث ٝػٛٙاٖ یه اثشاص تطخیػی عشاحی ٘طذ ٜاست .دس ٚالغ ایٗ پشسطٙبٔ ٝضٕبسی اص ػالئٓ ٘ٛػی افسشدٌی ٔب٘ٙذ:
خٛاة ،اضتٟب  ٚاختالالت رٙسی سا دس ثش ٕ٘یٌیشد  ٚثشای اسصیبثی٘ ،یبص ث ٝثشسسی رذاٌب٘ ٝایٗ ٔٛاسد ٚرٛد داسد .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ
دس ایٗ پژٞٚص اص صیش ٔمیبسٞبی اضغشاة (غفت – حبِت) اضپیُ ثشٌش ثشای سٙزص اضغشاة استفبد ٜضذ ٜاست .ثب ایٙىٝ
 DASSأىبٖ ٔمبیس ٝػالئٕی سا اص ٞفتٝای ثٞ ٝفتٝی دیٍش فشأ ٓٞیوٙذ أب ٔیتٛاٖ آٖ سا پس اص ایٙى ٝصٔبٖ الصْ ثشای
اٞذاف پژٞٚطی ٔیتٛاٖ آٖ سا ث ٝغٛست فشدی یب ٌشٞٚی ارشا وشد .تٛا٘بیی تٕبیض ثیٗ س ٝحبِت افسشدٌی ،اضغشاة  ٚاستشس
1

. dysphoria
. hopelessness
3
. devaluation of life
4
. self-depreciation
5
. lake of interest/involvement
6
. anhedonia
7
. inertia
2
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احشثخطی دسٔبٖ ا٘تخبثی ٌزضت ٘یض ث ٝخٛثی استفبد ٜوشدٛٔ .اسد استفبد ٜاص  DASSسا ٔیتٛاٖ چٙیٗ خالغ ٝوشد :ثشای
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ٔیتٛا٘ذ ثشای پژٞٚطٍشا٘ی و ٝثٔ ٝبٞیت ،ػّتضٙبسی ٔ ٚىب٘یضْٞبی دسٌیش دس آسیتٞبی خّمی ػالل ٝداس٘ذٔ ،فیذ ثبضذ .اص
آ٘زب و DASS ٝدس اغُ ثش اسبس ٕ٘ٞٝ٘ٛبی غیشثبِیٙی سبخت ٝضذ ٜاست ،ثشای غشثبَ ٔ ٚتٕبیضسبصی ٘ٛرٛا٘بٖ  ٚثضسٌسبالٖ
ثٟٙزبس ٔٙبست است .اسصش اغّی آٖ دس یه ٔٛلؼیت ثبِیٙی آٖ است ؤ ٝشوض آسیتٞبی ٞیزب٘ی سا ٔطخع ٔیسبصد ،یؼٙی
ثخطی اص وبس اسصیبثی ثبِیٙی سا ا٘زبْ ٔیدٞذ .وبسوشد اسبسی  DASSاسصیبثی ضذت ػالئٓ ثٙیبدی افسشدٌی ،اضغشاة  ٚاستشس
است (غبحجی ،اغغشی  ٚسبالسی .)1384 ،ایٗ ٔمیبس ضبُٔ 14رّٕ ٝاست وٚ ٝضؼیت فشد سا دس عٞ َٛفتٌ ٝزضتٛٔ ٝسد
پشسص لشاس ٔیدٞذٔ .میبس ٕٞشا ٜثب پشسطٙبٔ ٝث ٝآصٔٛد٘ی داد ٜضذ ٚ ٜسپس اص آٖٞب خٛاستٔ ٝیضٛد ؤ ٝیضاٖ تغجیك ٞش
رّٕ ٝسا ثب ٚضؼیت خٛد ،ثب استفبد ٜاص یىی اص دسرٞٝبی ٚ 2 ،1 ،0یب ٘ 3طبٖ دٙٞذ (اغال ،ث٘ ٝذستٌ،بٞی ،اوخش ٔٛاسد) .ثٝ
آصٔٛد٘ی ٌفتٔ ٝیضٛد و ٝپبسخ غحیح یب غّظ ٚرٛد ٘ذاسدٚ ،لت صیبدی غشف پبسخٞب ٘ىٙٙذ .ایٗ اثضاس سٚی یه ٔمیبس چٟبس
دسرٝای اص ٘ٛع ِیىشت ٕ٘شٌٜزاسی ٔیضٛد .ثٞ ٝش رّٕ ٝثش اسبس دسرٝای و ٝثشای آٖ ا٘تخبة ضذ ٜاستٕ٘ ،شٞبی ٔؼبدَ ٕٞبٖ
دسر ٝتؼّك ٔیٌیشد .ثذیٗ تشتیت و ٝث ٝدسرٝی ٕ٘ 0شٜی غفش ،ثٕ٘ 1 ٝش ٜی یه ،ثٕ٘ 2 ٝش ٜی د ٚ ،ٚثٕ٘ 3 ٝش ٜی س ٝدادٜ
ٔیضٛد .ایٗ ٔمیبس س ٝصیش ٔمیبس افسشدٌی ،اضغشاة  ٚاستشس سا ضبُٔ ٔیضٛد و ٝرٕالت 22، 27، 29، 32، 33، 35، 39
ٔ 1 ، 6 ، 8 ، 11، 12، 14، 18،شثٛط ث ٝاستشس استٕ٘ .شات ٔشثٛط ثٞ ٝش ٔمیبس اص رٕغ ٕ٘شات رٕالت آٖ ٔمیبس ٕ٘ ٚشٜی
وُ اص ٔزٕٛع ٕ٘شات وُ ث ٝدست ٔیآیذ.
هقیاس سنجص کیفیت زندگی تاثیر آرتریت  -2فرم کوتاه :پشسطٙبٔ ٝویفیت ص٘ذٌی تبحیش آستشیت  -2فشْ وٛتبٜ
( ) AIMS2-SFیه پشسطٙبٔ ٝخٛد ٌضاسضی ویفیت ص٘ذٌی است ؤ ٝخػٛظ ٚضؼیت سالٔت ثیٕبساٖ آستشیت سٔٚبتٛئیذ
ٔیثبضذ  ٚسالٔتی رسٕیٞ ،یزب٘ی  ٚارتٕبػی سا اسصیبثی ٔیوٙذ .فشْ وٛتب ٜایٗ اثضاس ضبُٔ  26سٛاَ است و ٝتبحیش رٙٞی
ثیٕبسی سا دس عٔ َٛبٌ ٜزضت ٝثشسسی ٔیوٙذ  ٚداسای  5صیش ٔمیبس است و ٝػجبستٙذ اص :ػّٕىشد رسٕی (تحشن ٔ ٚشالجت اص
خٛد) ،ػبعف( ٝسغح خّك)٘ ،طبٍ٘بٖ (دسد) ،تؼبُٔ ارتٕبػی (خب٘ٛاد ٚ ٜدٚستبٖ) ٚ ،ػّٕىشد دس ٘مص (تٛا٘بیی وبس وشدٖ)ٕ٘ .شات
پبییٗ دس ایٗ صیش ٔمیبسٞب ٘طبٖدٙٞذٜی سغح پبییٗ ٚضؼیت سالٔت است (ٔیٙبن  ٚفیتضٌشاِذ  ٚثشسٙیٟبَ .)2014 ،1اػتجبس
ایٗ آصٔٞ ٖٛب ثب تٛر ٝث ٝحسبسیت ایٗ آصٔ٘ ٖٛسجت ث ٝتغییشات ػّٕىشدی ثیٕبساٖ ثؼذ اص دسٔبٖ ثب داسٞٚبی ضذ اِتٟبثی
غیشاستشٚئیذی ٕٞ ٚجستٍی ثبالی ایٗ آصٔ ٖٛثب ٘تبیذ ثشسسیٞبی رسٕی ،آضىبس ضذ (آ٘ذسس ،ٖٛثشدِی ،یبًٕ٘ٞ ٚ 2ىبساٖ،
 .)2015ایٗ پشسطٙبٔ٘ ٝیض یه اثضاس خٛد ٌضاسشدٞی وبغز لّٕی است  ٚافشاد ثشای تىٕیُ ایٗ پشسطٙبٔ ٝثٞ ٝیچ سإٙٞبیی
احتیبد ٘ذاس٘ذ  ٚتٟٙب وبفی است و ٝث ٝآٖٞب پشسطٙبٔ ٝسا اسائ ٝداد  ٚاص آٖٞب خٛاست و ٝآٖ سا تىٕیُ وٙٙذٔ .میبسٞبی
 AIMS2-SFثب یه سٚش حبثت ٕ٘شٌٜزاسی ٔیض٘ٛذ ث ٝعٛسیىٕ٘ ٝشات پبییٗ ٘طبٖدٙٞذ ٜویفیت ص٘ذٌی ٚ ٚضؼیت سالٔت
ثبالتش است ٕ٘ ٚشات ثبالتش ویفیت ص٘ذٌی ٚ ٚضؼیت سالٔت ثذتش سا ٘طبٖ ٔیدٞذ .ثب ایٗ حبَ ثٙٔ ٝظٛس رٌّٛیشی اص سٌٛیشی
٘ظبْداس دس پبسخٞب ،تشتیت پبسخٞبی پش سطٙبٔٔ ٝختّظ ضذ ٜاست ث ٝعٛسیى ٝآخشیٗ پبسخ ٕٞیط٘ ٝطبٖ دٙٞذٜی ٚضؼیت
ثذتش ٘یست .سٛاالتی و ٝاحتیبد ث ٝوذٌزاسی ٔزذد داس٘ذ ٕٞ ٚیٙغٛس رٟت وذٌزاسی دس رذ َٚضٕبس 2 ٜآٔذ ٜاست .صٔب٘یىٝ
سٛاالت آٖ ٔمیبس داسد و ٝدس رذ َٚصیش ٘طبٖ داد ٜضذ ٜاست .ثشای ایٙى ٝثتٛاٖ ایٗ ٕ٘شات سا دس ٚاحذٞبی ٔطبث٘ ٝطبٖ داد
یه ػّٕیبت استب٘ذاسد وشدٖ سٚی آٖٞب ا٘زبْ ٔیضٛد تب ثتٛاٖ ٕ٘شات سا دس یه عیف٘ 0-10طبٖ داد و ٝدس آٖ  0ثیبٍ٘ش
ثذتشیٗ ٚضؼیت ٕٔىٗ  10 ٚثیبٍ٘ش ثٟتشیٗ ٚضؼیت است.

. Minnock, Fitzgerald, Bresnihan
Anderson, Bradley, Young

1
2
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پبسخٞبی خبْ رٕغآٚسی ضذ٘ذٕ٘ ،شات سٛاالت دس ٞش ٔمیبس ث ٝسبدٌی ثب  ٓٞرٕغ ٔیض٘ٛذ .عیف ٕ٘شات ثستٍی ث ٝتؼذاد
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جدٍل ً :2وزُ گذاری هقیاس سٌجش کیفیت سًدگی تاثیز آرتزیت  -2فزم کَتاُ

هقیاس

سواالت هعکوس

سواالت

طیف نورات خام

12 ،11 ،5 ،4 ،3 ،2 12-11-10-9-8-7-6-5-2-1

جسوی

12;60

نطانه ها

15-14-13

15 ،14 ،13

3-15

عاطفه

20-19-18-16

20 ،18 ،17 ،16

5-25

24-21
26-25

26 ،25

4-20
2-10

ارتٕبػی
وبس

تزضی ٚ ٝتحّیُ اعالػب ت ث ٝدست آٔذ ٜاص ارشای پشسطٙبٔٞٝب اص عشیك ٘شْافضاس  SPSS 23دس ثخص استٙجبعی (تحّیُ
وٚٛاسیب٘س) ا٘زبْ پزیشفت.
یافتهها
دس ایٗ ثخص لجُ اص ثشسسی فشضیٞٝب ٘شٔبَ ثٛدٖ تٛصیغ دادٜٞب ثب استفبد ٜاص آصٔ ٖٛوٌِٕٛٛشٚف-اسٕیش٘ٛف ٔٛسد ثشسسی
لشاس ٌشفت  ٚتبییذ ضذٕٞ .چٙیٗ ثشای ثشسسی خغی ثٛدٖ ساثغ ٝثیٗ ٕ٘شات پیصآصٔ ٚ ٖٛپسآصٔٔ ٖٛتغیشٞبی ٚاثست ،ٝاص
ٕ٘ٛداس اسىبتش پالت استفبد ٜضذ و٘ ٝطبٖ اص خغی ثٛدٖ ساثغ ٝثیٗ ٔتغیشٞب داضت.
فشضی ٝاغّی :دسٔبٖ ضٙبختی  -سفتبسی ث ٝضیٌ ٜٛشٞٚی ثش وبٞص ػالئٓ اضغشاة (غفت  ٚحبِت) ،استشس  ٚثٟجٛد
ویفیت ص٘ذٌی دا٘ص آٔٛصاٖ پسش ٔتٛسغ ٝدٔ ْٚجتال ث ٝآستشیت سٔٚبتٛئیذ ضٟشٕٞذاٖ تبحیش داسد.
ثشای ثشسسی ایٗ فشضی ،ٝاص تحّیُ وٛاسیب٘س چٙذ ٔتغیشی استفبدٔ ٜیضٛدِ .زا لجُ اص ا٘زبْ تحّیُ اثتذا پیص فشؼ ٍٕٙٞی
ٔبتشیس وٛاسیب٘س ثشسسی ٔیٌشدد.
فشؼ ٍٕٙٞی ٔبتشیس وٛاسیب٘س :ثشای ثشسسی ایٗ ٔفشٚض ،ٝآصٔ M ٖٛثبوس یىسب٘ی ٔبتشیس وٛاسیب٘س سا اسصضیبثی ٔیوٙذ.
ث ٝخبعش ایٙى ٝایٗ آٔبس ٜثسیبس حسبس است ،ثٙبثشایٗ سغح ٔؼٙیداسی  0/0001دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝیضٛد .اٌش سغح ٔؼٙیداسی
ثبالتش اص  0/0001ثبضذ٘ ،طبٖ ٔیدٞذ تفبٚت ٔؼٙی داسی ٚرٛد ٘ذاسد  ٚفشؼ ٍٕٙٞی ٔبتشیس وٛاسیب٘س تأییذ ٔیٌشدد٘ .تیزٝ
ایٗ آصٔ ٖٛدس رذ َٚصیش آٔذ ٜاست:
جدٍل  :3آسهَى  Mباکس جْت بزرسی ّوگٌی هاتزیس کَاریاًس

Box’M

F

df 1

df 2

Sig.

33/156

0/860

36

2638/045

0/677

ٔ 0/860یثبضذ .سغح ٔؼٙیداسی ٔمذاس  Fثشاثش ثب ٔ 0/677حبسج ٝضذ ٜو ٝثبالتش اص ٔ 0/0001یثبضذ ( .)P<0/001ثٙبثشایٗ
فشؼ ٍٕٙٞی ٔبتشیس وٛاسیب٘س پزیشفتٔ ٝیضٛد.
ثشای ثشسسی ٔؼٙیداسی تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیشٞب تشویجی اص ثیٗ ِٔٛفٞٝبی ػالئٓ اضغشاة (غفت  ٚحبِت) ،استشس  ٚثٟجٛد
ویفیت ص٘ذٌی آٔبس ٜچٙذ ٔتغیش ٜالٔجذای ٚیّىضٛٔ 1سد ثشسسی لشاس ٔیٌیشد .الٔجذای ٚیّىض دس وٙبس پیالیی ،1ثضسٌتشیٗ سیطٝ
2

. Wilks' Lambda
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ٕٞب٘غٛس و ٝدس رذٔ 3 َٚطبٞذٔ ٜیضٛدٔ ،مذاس آٔبس M ٜثبوس ثشاثش ثب ٔ ٚ 33/156مذاس  Fثذست آٔذ ٜثشای ایٗ آٔبسٜ
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سٚیٛٞ ٚ 2تّی 3ًٙیىی اص آصٖٔٞٛبی چٙذ ٔتغیش ٜاست و٘ ٝطبٖ ٔیدٞذ آیب اص ٘ظش آٔبسی تفبٚت ٔؼٙیداسی دس ثیٗ ٌشٜٞٚب
دس تشویت خغی خشدٔ ٜمیبسٞبی ٔٛسد ٘ظش ٚرٛد داسد یب ٘٘ .ٝتیز ٝایٗ آصٔ ٖٛدس رذ 4 َٚآٔذ ٜاست.
جدٍل ً :4تایج آسهَىّای چٌد هتغیزُ بزرسی تاثیز درهاى شٌاختی  -رفتاری بِ شیَُ گزٍّی بز کاّش عالئن اضطزاب
(صفت ٍ حالت) ،استزس ٍ بْبَد کیفیت سًدگی
آصٖٔٛ

ٔمذاس

F

d.f
فشضیٝ

Df
خغب

P

η2

پیالیی
الٔجذای ٚیّىض
ٛٞتّیًٙ
ثضسٌتشیٗ سیط ٝسٚی

**0/687
**0/313
**2/196
**2/196

3/568
3/568
3/568
3/568

8
8
8
8

13
13
13
13

0/021
0/021
0/021
0/021

0/687
0/687
0/687
0/687

ثب تٛر ٝث ٝاعالػبت رذٔ 4 َٚطبٞذٔ ٜیضٛد ؤ ٝمذاس الٔجذای ٚیّىض ثشاثش ثب ٔ ٚ 0/313مذاس  Fثذست آٔذ ٜدس ایٗ آٔبسٜ
 3/568است .سغح ٔؼٙیداسی ایٗ ٔمذاس ثب دسر ٝآصادی  13 ٚ 8وٕتش اص  0/05است ( .)P<0/01ایٗ أش ٘طبٖ ٔیدٞذ و ٝثیٗ
افشاد ٌشٜٞٚبی وٙتشَ  ٚآصٔبیص حذالُ دس یىی اص ػالئٓ اضغشاة (غفت  ٚحبِت) ،استشس  ٚثٟجٛد ویفیت ص٘ذٌی تفبٚت
ٚرٛد داسد .ثب تٛر ٝث ٝضشیت اتب ،دسٔبٖ ضٙبختی-سفتبسی ث ٝضیٌ ٜٛشٞٚی ثش وبٞص ػالئٓ اضغشاة (غفت  ٚحبِت) ،استشس ٚ
ثٟجٛد ویفیت ص٘ذٌی دا٘صآٔٛصاٖ پسش ٔتٛسغ ٝدٔ ْٚجتال ث ٝآستشیت سٔٚبتٛئیذ ضٟش ٕٞذاٖ ثٔ ٝیضاٖ  0/69تبحیش داسد
( .)Λ;0/313 , F)13ٚ8(;6/615 , η2;0/69 , p>0/05دس ادأ ٝث ٝثشسسی تفبٚتٞب ث ٝغٛست رذاٌب٘ ٝپشداخت ٝضذ ٜاست.
فشضی ٝفشػی ا :َٚدسٔبٖ ضٙبختی-سفتبسی ث ٝضیٌ ٜٛشٞٚی دس وبٞص ػالئٓ اضغشاة (غفت-حبِت) دا٘صآٔٛصاٖ پسش
ٔتٛسغ ٝدٔ ْٚجتال ث ٝآستشیت سٔٚبتٛئیذ تبحیش داسد.
ثٙٔ ٝظٛس ثشسسی ایٗ فشضی ٝاص تحّیُ وٚٛاسیب٘س ته ٔتغیشی دس ٔتٗ تحّیُ وٚٛاسیب٘ص چٙذٔتغیشی استفبد ٜضذ وٝ
٘تبیذ دس رذ 5 َٚآٚسد ٜضذ ٜاست:
جدٍل ً :5تایج تحلیل آًکَا بزای بزرسی تفاٍت ًوزات عالئن اضطزاب
هنثع هتغیر
حالت

450/485
1347/004
1677/712
500/656
1677/712
5368/300

1
20
29
1
20
29

450/485
67/350
500/656
83/886
-

6/69
5/97
-

0/018
0/024
-

0/251
0/230
-

3.

Pillai's Trace
. Roy's Largest Root
5.
Hotelling's Trace
2
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ٌشٜٚ
خغب
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SS
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MS

F
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٘تبیذ تحّیُ دس رذ َٚثبال ٘طبٖ ٔیدٞذٔ ،مذاس  Fثذست آٔذ ٜثشای تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ اضغشاة حبِت ثشاثش ثب ;6/69( 6/69
(ٔ ) F)29ٚ1حبسج ٝضذ ٜاستٕٞ .چٙیٗ سغح ٔؼٙبداسی ثشای ایٗ ٔتغیش ثشاثش ثب  )α;0/018( 0/018آٔذ ٜاست  ٚایٗ سغح اص
ٔمذاس ٔفشٚؼ  0/05وٕتش است؛ ثٙبثشایٗ دسٔبٖ ضٙبختی -سفتبسی ث ٝضیٌ ٜٛشٞٚی دس وبٞص ػالئٓ اضغشاة حبِت دا٘ص-
آٔٛصاٖ پسش ٔتٛسغ ٝدٔ ْٚجتال ث ٝآستشیت سٔٚبتٛئیذ ثٔ ٝیضاٖ  25دسغذ تبحیش داسد (.)F)29ٚ1(;6/69 , η2;0/25 , p>0/05
ٔمذاس  Fثذست آٔذ ٜثشای تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ اضغشاة غفت ثشاثش ثب ٔ )F)29ٚ1( ;5/97( 5/97حبسج ٝضذ ٜاستٕٞ .چٙیٗ سغح
ٔؼٙبداسی ثشای ایٗ ٔتغیش ثشاثش ثب  )α;0/024( 0/024آٔذ ٜاست  ٚایٗ سغح اص ٔمذاس ٔفشٚؼ  0/05وٕتش است؛ ثٙبثشایٗ
دسٔبٖ ضٙبختی -سفتبسی ث ٝضیٌ ٜٛشٞٚی دس وبٞص ػالئٓ اضغشاة غفت دا٘صآٔٛصاٖ پسش ٔتٛسغ ٝدٔ ْٚجتال ث ٝآستشیت
سٔٚبتٛئیذ ثٔ ٝیضاٖ  23دسغذ تبحیش داسد ( .)F)29ٚ1(;5/97 , η2;0/23 , p>0/05ثشای ثشسسی ٔیضاٖ تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ػالئٓ
اضغشاة دس ٞش دٌ ٚش ٜٚوٙتشَ  ٚآصٔبیصٔ ،یبٍ٘یٗٞبی تؼذیُ ضذ ٜدس رذ 6 َٚاسائ ٝضذ ٜاست:
جدٍل  :6هیاًگیي تعدیل شدُ ًوزات عالئن اضطزاب

ٔتغیش
ٔیبٍ٘یٗ
ا٘حشاف ٔؼیبس

ٌشٜٚ

اضغشاة حبِت

اضغشاة غفت

وٙتشَ
آصٔبیص
وٙتشَ
آصٔبیص

58/19
48/40
2/415
2/415

57/46
47/13
2/695
2/695

ثب تٛر ٝث ٝاعالػبت رذ َٚفٛقٔ ،یبٍ٘یٗ تؼذیُ ضذٕ٘ ٜشات اضغشاة حبِت (ٔ ٚ )58/19 ٚ 48/40یبٍ٘یٗ تؼذیُ ضذٕ٘ ٜشات
اضغشاة غفت ( ) 57/46 ٚ 47/13دس ٌش ٜٚوٙتشَ ثیطتش اص آصٔبیص است ،دس ٘تیز ٝدسٔبٖ ضٙبختی -سفتبسی ث ٝضیٌ ٜٛشٞٚی،
ػالئٓ اضغشاة (غفت  ٚحبِت) دا٘ص آٔٛصاٖ پسش ٔتٛسغ ٝدٔ ْٚجتال ث ٝآستشیت سٔٚبتٛئیذ سا وبٞص ٔیدٞذ.
فرضیه فرعی دوم
دسٔبٖ ضٙبختی -سفتبسی ث ٝضیٌ ٜٛشٞٚی دس وبٞص ػالئٓ استشس دا٘صآٔٛصاٖ پسش ٔتٛسغ ٝدٔ ْٚجتال ث ٝآستشیت سٔٚبتٛئیذ
تبحیش داسد .ثشای ثشسسی ایٗ فشضی ،ٝاص تحّیُ وٛاسیب٘س ته ٔتغیشی دس ٔتٗ تحّیُ وٚٛاسیب٘س چٙذ ٔتغیشی استفبد ٜضذٜ
است٘ .تبیذ دس رذ 7 َٚآٔذ ٜاست:
جدٍل ً :7تایج تحلیل آًکَا بزای بزرسی تفاٍت ًوزات عالئن استزس

ٔٙجغ ٔتغیش

332/450
527/786
1694/167

1
20
29

332/450
26/389
-

12/60
-

0/002
-

0/386
-

٘تبیذ تحّیُ دس رذ َٚثبال ٘طبٖ ٔیدٞذٔ ،مذاس  Fثذست آٔذ ٜثشای تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ استشس ثشاثش ثب ;12/60( 12/60
(ٔ )F)29ٚ1حبسج ٝضذ ٜاستٕٞ .چٙیٗ سغح ٔؼٙبداسی ثشای ایٗ ٔتغیش ثشاثش ثب  )α;0/002( 0/002آٔذ ٜاست  ٚایٗ سغح اص
ٔمذاس ٔفشٚؼ  0/01وٕتش است؛ ثٙبثشایٗ دسٔبٖ ضٙبختی -سفتبسی ث ٝضیٌ ٜٛشٞٚی دس وبٞص ػالئٓ استشس دا٘صآٔٛصاٖ پسش
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ٔتٛسغ ٝدٔ ْٚجتال ث ٝآستشیت سٔٚبتٛئیذ ثٔ ٝیضاٖ  25دسغذ تبحیش داسد ( .)F)29ٚ1(;12/60 , η2;0/38 , p>0/05ثشای
ثشسسی ٔیضاٖ تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ استشس دس ٞش دٌ ٚش ٜٚوٙتشَ  ٚآصٔبیصٔ ،یبٍ٘یٗٞبی تؼذیُ ضذ ٜدس رذ 8 َٚاسائ ٝضذ ٜاست:
جدٍل  :8هیاًگیي تعدیل شدُ ًوزات عالئن استزس
ٔتغیش
ٔیبٍ٘یٗ
ا٘حشاف ٔؼیبس

ٌشٜٚ

استشس

وٙتشَ
آصٔبیص
وٙتشَ
آصٔبیص

44/37
35/96
1/511
1/511

ثب تٛر ٝث ٝاعالػبت رذ َٚفٛقٔ ،یبٍ٘یٗ تؼذیُ ضذٕ٘ ٜشات استشس ( )44/37 ٚ 35/96دس ٌش ٜٚوٙتشَ ثیطتش اص آصٔبیص
است ،دس ٘تیز ٝدسٔبٖ ضٙبختی -سفتبسی ث ٝضیٌ ٜٛشٞٚی ،ػالئٓ استشس دا٘صآٔٛصاٖ پسش ٔتٛسغ ٝدٔ ْٚجتال ث ٝآستشیت
سٔٚبتٛئیذ سا وبٞص ٔیدٞذ.
فشضی ٝفشػی سْٛ
دسٔبٖ ضٙبختی -سفتبسی ث ٝضیٌ ٜٛشٞٚی دس ثٟجٛد ویفیت ص٘ذٌی دا٘صآٔٛصاٖ پسش ٔتٛسغ ٝدٔ ْٚجتال ث ٝآستشیت سٔٚبتٛئیذ
تبحیش داسد .ثشای ثشسسی ایٗ فشضی ،ٝاص تحّیُ وٛاسیب٘س ته ٔتغیشی دس ٔتٗ تحّیُ وٚٛاسیب٘س چٙذ ٔتغیشی استفبد ٜضذٜ
است و ٝدس رذ 9 َٚاسائ ٝضذ ٜاست:

جدٍل ً :9تایج تحلیل آًکَا بزای بزرسی تفاٍت ًوزات کیفیت سًدگی

ٔٙجغ ٔتغیش
ػّٕىشد رسٕی

٘طبٍ٘بٖ

تؼبُٔ ارتٕبػی

ػّٕىشد دس ٘مص

0/559
601/113
966/700
10/328
24/966
107/367
3/909
159/778
204/300
27/511
59/988
236/967
0/692
1/663

1
20
29
1
20
29
1
20
29
1
20
29
1
20

0/559
30/056
10/328
1/248
3/909
7/989
27/511
2/999
0/692
0/083

0/02
8/27
0/49
9/17
8/32
-

0/893
0/009
0/492
0/007
0/009
-

0/001
0/293
0/024
0/314
0/294
-
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وُ اغالح ضذٜ
ٌشٜٚ
خغب
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وُ اغالح ضذٜ

4/800

-

29

-

-

-

٘تبیذ تحّیُ دس رذ َٚثبال ٘طبٖ ٔیدٞذٔ ،مذاس  Fثذست آٔذ ٜثشای تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ٘طبٍ٘بٖ ثشاثش ثب )F)29ٚ1( ;8/27( 8/27
ٔحبسج ٝضذ ٜاستٕٞ .چٙیٗ سغح ٔؼٙبداسی ثشای ایٗ ٔتغیش ثشاثش ثب  )α;0/009( 0/009آٔذ ٜاست  ٚایٗ سغح اص ٔمذاس
ٔفشٚؼ  0/01وٕتش است؛ ثٙبثشایٗ دسٔبٖ ضٙبختی -سفتبسی ث ٝضیٌ ٜٛشٞٚی دس ثٟجٛد ٘طبٍ٘بٖ دا٘صآٔٛصاٖ پسش ٔتٛسغ ٝدْٚ
ٔجتال ث ٝآستشیت سٔٚبتٛئیذ ثٔ ٝیضاٖ  29دسغذ تبحیش داسد (ٔ .)F)29ٚ1(;8/27 , η2;0/29 , p>0/01مذاس  Fثذست آٔذ ٜثشای
تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ تؼبُٔ ارتٕبػی ثشاثش ثب ٔ )F)29ٚ1( ;9/17( 9/17حبسج ٝضذ ٜاستٕٞ .چٙیٗ سغح ٔؼٙبداسی ثشای ایٗ ٔتغیش
ثشاثش ثب  ) α;0/007( 0/007آٔذ ٜاست  ٚایٗ سغح اص ٔمذاس ٔفشٚؼ  0/01وٕتش است؛ ثٙبثشایٗ دسٔبٖ ضٙبختی -سفتبسی ثٝ
ضیٌ ٜٛشٞٚی دس ثٟجٛد تؼبُٔ ارتٕبػی دا٘ص آٔٛصاٖ پسش ٔتٛسغ ٝدٔ ْٚجتال ث ٝآستشیت سٔٚبتٛئیذ ثٔ ٝیضاٖ  31دسغذ تبحیش
داسد (ٔ .)F)29ٚ1(;9/17 , η2;0/31 , p>0/01مذاس  Fثذست آٔذ ٜثشای تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ػّٕىشد دس ٘مص ثشاثش ثب 8/32
(ٔ )F)29ٚ1( ;8/32حبسج ٝضذ ٜاستٕٞ .چٙیٗ سغح ٔؼٙبداسی ثشای ایٗ ٔتغیش ثشاثش ثب  )α;0/009( 0/009آٔذ ٜاست  ٚایٗ
سغح اص ٔمذاس ٔفشٚؼ  0/01وٕتش است؛ ثٙبثشایٗ دسٔبٖ ضٙبختی -سفتبسی ث ٝضیٌ ٜٛشٞٚی دس ػّٕىشد ٘مص دا٘ص آٔٛصاٖ پسش
ٔتٛسغ ٝدٔ ْٚجتال ث ٝآستشیت سٔٚبتٛئیذ ثٔ ٝیضاٖ  29دسغذ تبحیش داسد ( .)F)29ٚ1(;8/32 , η2;0/29 , p>0/01ثشای ثشسسی
ٔیضاٖ تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ویفیت ص٘ذٌی دس ٞش دٌ ٚش ٜٚوٙتشَ  ٚآصٔبیصٔ ،یبٍ٘یٗٞبی تؼذیُ ضذ ٜدس رذ 10 َٚاسائ ٝضذ ٜاست:
جدٍل  :11هیاًگیي تعدیل شدُ ًوزات کیفیت سًدگی
ٔتغیش
ٔیبٍ٘یٗ
ا٘حشاف ٔؼیبس

ٌشٜٚ

٘طبٍ٘بٖ

تؼبُٔ ارتٕبػی

ػّٕىشد ٘مص

وٙتشَ
آصٔبیص
وٙتشَ
آصٔبیص

6/17
4/69
0/329
0/329

13/57
11/15
0/510
0/510

6/00
6/39
0/085
0/085

ثب تٛر ٝث ٝاعالػبت رذ َٚفٛقٔ ،یبٍ٘یٗ تؼذیُ ضذٕ٘ ٜشات ٘طبٍ٘بٖ (ٔ ،)6/17 ٚ 4/69یبٍ٘یٗ تؼذیُ ضذٕ٘ ٜشات تؼبُٔ
ارتٕبػی ( )13/57 ٚ 11/15دس ٌش ٜٚوٙتشَ ثیطت ش اص ٌش ٜٚآصٔبیص ٔ ٚیبٍ٘یٗ تؼذیُ ضذٕ٘ ٜشات ػّٕىشد ٘مص (ٚ 6/00
 )6/39دس ٌش ٜٚآصٔبیص ثیطتش اص وٙتشَ است ،دس ٘تیز ٝدسٔبٖ ضٙبختی -سفتبسی ث ٝضیٌ ٜٛشٞٚی ،ویفیت ص٘ذٌی دا٘ص
آٔٛصاٖ پسش ٔتٛسغ ٝدٔ ْٚجتال ث ٝآستشیت سٔٚبتٛئیذ سا افضایص ٔیدٞذ.
تحث و نتیجهگیری
ٕٞب٘غٛس و ٝدس ٘تبیذ تحّیُ ث ٝآٖ اضبس ٜضذ ،دسٔبٖ ضٙبختی  -سفتبسی ث ٝضیٌ ٜٛشٞٚی ثش وبٞص ػالئٓ اضغشاة (غفت ٚ
یبفت ٝثب ٘تبیذ پژٞٚصٞبی غٛستٌشفت ٝتٛسظ تٛوّی ( ،)1396اسپی ،ایٕسّی ،ویّی ٕٞ ٚىبسأٖ ،)2019(1جػشی (،)1393
سّغب٘یبٖ (ٞ ٚ )1392بپىیٙس ،ٖٛسیِ ،َٛیٗ ٔ ٚبِیوبسرٕٞ )2018( 2ٖٛخٛا٘ی داسد.
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حبِت) ،استشس  ٚثٟجٛد ویفیت ص٘ذٌی دا٘ص آٔٛصاٖ پسش ٔتٛسغ ٝدٔ ْٚجتال ث ٝآستشیت سٔٚبتٛئیذ ضٟش ٕٞذاٖ تبحیش داسد .ایٗ
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دس تٛضیح ایٗ ٘تیزٔ ٝیتٛاٖ ث ٝایٗ ٘ىت ٝاضبس ٜوشد و ٝیىی اص استشاتژیٞبی ساٞجشدی ٔذاخّ ٝضٙبختی -سفتبسی ،تػحیح
خغبٞبی ٔٙغمی ثٚ ٝاسغ ٝاستفبد ٜاص سٚشٞبی سبختبسثٙذی ٔزذد ضٙبختی ،اغالح سٌٛیشیٞب  ٚاضتجبٞبت ضٙبختی است.
ایٗ ٔذاخالت ٔیتٛا٘ذ اسٙبددٞیٞبی خغب سا تػحیح ٕ٘ٛدٛٔ ٚ ٜرت ضٛد ٞیزب٘بت ٔٙفی ٔخُ استشس  ٚاضغشاة تػحیح
ضٛد .افض ٖٚثش ایٗ ثش ٔجٙبی اٍِٛی ضٙبختی آسیتضٙبسی سٚا٘ی ،پشداصش سٚیذادٞبی دس٘ٚی یب ٔحشن ثیش٘ٚی تحت سٌٛیشی
ٔیثبضذ  ٚاص ایٗ س ٚث ٝضىُ سیستٕیه ٔٛرت ٔیضٛد تزشثٞٝبی اضخبظ ٔجتال ث ٝآستشیت سٔٚبتٛئیذ دٌشٌ ٖٛضٛد و ٝایٗ
ٕٞچٙیٗ ثٛ٘ ٝثت خٛد ث ٝاضتجبٞبت ضٙبختی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٔب٘ٙذ ا٘تضاع ا٘تخبثی ،ثیص تؼٕیٓدٞی  ٚضخػیسبصی ٔٙتٟی ٔیضٛد.
اسبس ایٗ ٌضاسشٞبی دٌشٌٖٛضذ ٜسا ثبٚسٞبی ٘بوبسآٔذ ثٚ ٝرٛد ٔیآٚس٘ذ و ٝثب سٚا٘جٞٝٙب یب سبختبسٞبی ضٙبختی پبثشرب
ٕٞىبسی داس٘ذ .صٔب٘ی و ٝایٗ سٚا٘جٞ ٝٙب ثٚ ٝاسغ ٝاتفبلبت خبسری ٘ظیش ٔجتال ضذٖ ث ٝثیٕبسی تحشیه ض٘ٛذ ٔٛرت ثٚ ٝرٛد
آٔذٖ سٌٛیشی دس پشداصش اعالػبت  ٚتِٛیذ ٔحتٛای ضٙبختی ٚیژ٘ ٜظیش وبٞص ویفیت ص٘ذٌی  ٚثٟجٛد ٞیزب٘بت ٔٙفی ٔی-
ض٘ٛذ .دس ایٗ حبِت ٔذاخّ ٝضٙبختی-سفتبسی دس اضخبظ ٔجتال ث ٝآستشیت سٔٚبتٛئیذ ثب ربثزب وشدٖ اٍِٞٛبی سبصٌبسی دس
ضخع ،ثٚ ٝی ایٗ تٛا٘بیی سا ٔیدٙٞذ و ٝث ٝدست آٚسدٖ خضا٘ ٝسفتبسی ٚسیغتشی دس سٚیبسٚیی ثب ٔٛلؼیت ثپشداصد  ٚدس ثبصتبة
ثٔ ٝسبئُ ثشآٔذ ٜاص ثیٕبسی آستشیت سٔٚبتٛئیذ ثب ثش٘بٔٝسیضی ضبیستٝتشی ػُٕ وٙذ .افض ٖٚثش ایٗ ٌش ٜٚدسٔب٘ی ضٙبختی-سفتبسی
ث ٝاػضبی ٌش ٜٚث ٝایٙى ٝلبدس ثبضٙذ ثب تح َٛا٘ذیطٞٝب  ٚػٛاعف ث ٝتح َٛسفتبسٞبی ٘بپسٙذ خٛد ثپشداص٘ذ وٕه ٔیوٙذ.
ٕٞچٙیٗ دس تٛضیح ایٗ ٘تیز ٝثبیستی ثیبٖ وشد و ٝدسٔبٖ ضٙبختی  -سفتبسی دس ثیٕبساٖ ٔجتال ث ٝآستشیت سٔٚبتٛئیذ ٔیتٛا٘ذ
دسثشٌیش٘ذٜی وطٕىص ثب ا٘ذیطٞٝب  ٚاػتمبدات دسثبس ٜآسیت  ٚیب سٚیبسٚییٞبی پیبپی  ٚعٛال٘ی ثب خغشٞبی ٔشتجظ ثب ثیٕبسی
ثبضذ .دس استجبط ثٛدٖ ثب ا٘ذیطٞٝب دس ایٗ ضی ٜٛدسٔب٘ی ثٛ٘ ٝػی است و ٝاص ثٚ ٝرٛد آٔذٖ ایستبدٌی  ٚیب تزضی ٝادساوی
پیچیذٕٔ ٜب٘ؼت ٔیوٙذ  ٚاستشاتژیٞبی تفىش ٘بسبصٌبس دسثبسٍ٘ ٜشا٘ی اص سالٔتی یب ٞش ٔٛسد دیٍشی سا اص ٔیبٖ ٔیثشدِ .زا اص آ٘زب
و ٝدیذٌب ٜضٙبختی-سفتبسی دس تػحیح سفتبسٞبی ٘بسبصٌبسا٘ ٝ٘ ٝفمظ ث ٝاغالح سٚاٖثٞٝٙبی ٘بوبسآٔذ ثبٚس داسد ،ثّىٔ ٝزٟض
وشدٖ ضخع ثٟٔ ٝبستٞبی سفتبسی ٔٙظٓ سا  ٓٞث ٝد٘جبَ داسد .اِجت ٝدسٔبٖ ضٙبختی  -سفتبسی ث ٝاضخبظ یبسی ٔیسسب٘ذ تب دس
ٔٛسد ا٘ذیطٞٝبی خٛد ضٙبخت وبُٔ ث ٝدست آٚسد ٚ ٜآٌبٞیٞب  ٚاػتمبدات غّظ خٛد سا ػٛؼ وٙٙذ .دس دسٔبٖ ضٙبختی-
سفتبسی  ،تزبسة سفتبسی  ٚضیٜٞٛبی اسٙبد سبصی دٚثبس ٜوالٔی ،دس آٔیختٍی ا٘ذیطٞٝب سا ث ٝوطٕىص ٔیوطٙذ .اص ایٗ س ٚثب
ثٟشٌٜیشی اص ٔذاخّ ٝضٙبختی-سفتبسی ثٟتش ٔیتٛاٖ اص ٞیزب٘بت ٔٙفی اضخبظ ٔجتال ث ٝآستشیت سٔٚبتٛئیذ وٓ وشد  ٚثش ویفیت
ص٘ذٌی آ٘بٖ اضبفٕٛ٘ ٝد.
دس پبیبٖ ،روش ایٗ ٘ىت ٝضشٚسی است ث ٝایٗ دِیُ و ٝپژٞٚص دس ثیٗ دا٘ص آٔٛصاٖ پسش ٔطغ َٛث ٝتحػیُ دس سبَ تحػیّی
 99-98دس ٔمغغ ٔتٛسغ ٝد ْٚضٟش ٕٞذاٖ ا٘زبْ ضذ ٜاست ٔٛرت ٔیضٛد ٘تبیذ پژٞٚص دس تؼٕیٓ ثٔ ٝمبعغ دیٍش یب رٛأغ
آٔبسی دیٍش ثب ٔحذٚدیت ٔٛار ٝضٛدٕٞ .چٙیٗ استفبد ٜاص سٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی دس دستشس ٔیتٛا٘ذ ٔٛرت افضایص ٚاسیب٘س ثیٗ
سٔٚبتٛئیذ ٔفیذ است  ٚثٔ ٝشاوض دسٔب٘ی  ٚثیٕبسستبٖٞب پیطٟٙبد ٔیضٛد تب ثب دػٛت اص سٚا٘طٙبسبٖ ٔ ٚطبٚساٖ خجش ،ٜثٙٔ ٝظٛس
وبٞص ٘طب٘ٞ ٝبی سٚا٘طٙبختی ٘ٛرٛا٘بٖ ٔجتال ث ٝآستشیت سٔٚبتٛئیذ تحت دسٔبٖ ،اص ٔذاخّ ٝث ٝضی ٜٛضٙبختی -سفتبسی استفبدٜ
ٕ٘بیٙذ.
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ٌشٞٚی افشاد ٕ٘ ٝ٘ٛثب دیٍش رٛأغ ضٛد .ثب ایٗ ٚرٛد ٘تبیذ حبغُ اص ایٗ پژٞٚص دس یبسی سسب٘ذٖ ثٛ٘ ٝرٛا٘بٖ ٔجتال ث ٝآستشیت
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 ای دس افشادّٝبی ٔمبثٞ جشدٞ ساٚ ٜ ثش اسبس استسش ادسان ضذ،  پیص ثیٗ پزیشش دسد.)1397( ٜشٞ ص، سافضی،ٛٙ ٔی،شأی سادٟث
.151-166:)4(7 .بسی سالٔتٙا٘طٚطی سٞٚ ػّٕی پژٝٔبّٙ فػ.ئیذٛٔبتٚ ثیٕبسی آستشیت سٝٔجتال ث
، پضضىیٜٚ ٌش،ئیذٛٔبتٚبختی سفتبسی ثش ویفیت ص٘ذٌی ثیٕبساٖ آستشیت سٙ دسٔب٘ی ضٜٚ احش ثخطی ٌش.)1396(  ٘یٕب،وّیٛت
. خذٔبت دسٔب٘ی اسانٚ ْ پضضىیّٛ ػٜ دا٘طٍب، پضضىیٜدا٘طىذ
ذ ثش تشس اص پیطشفتٟ تؼٚ ی ثش پزیششٙ احشثخطی دسٔبٖ ٔجت.) 1398(. ٗ أی،سٛ سفیؼیپٚ ٝ ساضی،ذیٞیذ؛ صاٞ ٘ب،خب٘جبثبئی
132-117 :)30(8 ،بسی سالٔتٙا٘طٚ س،ئیذٛٔبتٚ آستشیت سٝبختی دس ثیٕبساٖ ٔجتال ثٙا٘طٚ پشیطب٘ی سٚ ثیٕبسی
ٖ استشس ثیٕبساٚ  اضغشاة، افسشدٌی،سفتبسی ثش ویفیت ص٘ذٌی-بختیٙ دسٔب٘ی ضٜٚ احشثخطی ٌش.)1392(.ِٝغضا،ٖسّغب٘یب
ٖبٕٙ سٜ دا٘طٍب،ْ تشثیتیّٛ ػٚ بسیٙا٘طٚ سٜ دا٘طىذ،ئیذٛٔبتٚآستشیت س
DASS-( یذٌیٙ اػتجبسیبثی ٔمیبس افسشدٌی اضغشاة ت.)1384(.  سبداتٝ ساضی، سبالسیٚ ادٛ ٔحٕذر، ػّی؛ اغغشی،غبحجی
4 ،ِیٛبسی تحٙا٘طٚ س،) ثشای رٕؼیت ایشا٘ی21
 اضغشاةٚ  ثشسسی افسشدٌی.)1392(. اغغش،  حبری ػجبسی، ادٛ ر،  خّؼتجشی، ٜشٟ ض، دیٚ لشثبٖ ضیش، ْ آسا، ػجیذ سحٕب٘ی
. 22-15)85(22 بی التػبدیٟطٞٚ پژٝٔبّٙ فض.ئیذٛٔبتٚدس ثیٕبساٖ دچبس آستشیت س
)2(6 ،سٚ ٔطب، غفتٚ ی اضغشاة حبِتٝٞ سیب،)2015(  آدیس،ٖوشاسىیب
ٚ ا٘ی ارتٕبػیٚصش پضضىی دفتش سالٔت سٛٔ آٚ ٖذاضت دسٔبٟصاست ثٚ ،ٖشاٟ ت، ٔذیشیت استشس.)1398( .ٕٝیٟف،اسب٘یِٛ
اػتیبد

[ Downloaded from jnip.ir on 2023-01-09 ]

 ویفیت ص٘ذٌی، دسدٝط ثٛبی ٔشثٞسٚی ثش ثبٞٗ آٌبٞی ثش رٙص استشس ٔجتٞش وبٚ ثشسسی احشثخطی س.)1393( .سبٟٔ،ٔجػشی
اصٛٞیذ چٕشاٖ اٟ ضٜ دا٘طٍب،بسیٙا٘طٚ سٚ ْ تشثیتیّٛ ػٜدا٘طىذ،اصٛٞش اٟئیذ ضٛٔبتٚ آستشیت سٝ خطٓ ص٘بٖ ٔجتال ثٚ
Anderson KO, Bradley LA, Young LD, McDaniel LK, Wise CM (2015). Rheumatoid arthritis:
review of psychological factors related to etiology, effects, and treatment. Psychol Bull, 98,
358-87.
Espie, C. A., Emsley, R., Kyle, S. D., Gordon, C., Drake, C. L., Siriwardena, A. N., Cape, J.,
Ong, J. C., Sheaves, B., Foster, R., Freeman, D., Costa-Font, J., Marsden, A., & Luik, A. I.
(2019). Effect of Digital Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia on Health,
Psychological Well-being, and Sleep-Related Quality of Life: A Randomized Clinical
Trial. JAMA Psychiatry, 76(1), 21-30.
Hopkinson MD, Reavell J, Lane DA, Mallikarjun P, et al. (2018). Cognitive Behavioral Therapy
for Depression, Anxiety, and Stress in Caregivers of Dementia Patients: A Systematic Review
and Meta-Analysis. Gerontologist 2018 Feb 24. pii: 4908661. doi: 10.1093.
Hyams, A. V., Hay‐McCutcheon, M., & Scogin, F. (2018). Hearing and quality of life in older
adults. Journal of Clinical Psychology, 74(10), 1874–1883
Larson, R., & Asmussen. (2014). Anger, Worry and Early Adolescence: An Enlarging World of
Negative Emotions In
Minnock P, Fitzgerald O, Bresnihan B. (2014). Quality of life, social support, and knowledge of
disease in women with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum, 49:221-7.

99  پاییز سال، 10  شماره،6 دوره

The Effect of Cognitive-Behavioral Group Therapy on Reducing Anxiety
Symptoms (trait and state), Stress and Quality of Life in Second Grade
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of group-based cognitive-behavioral
therapy to reduce anxiety (correct and postural), stress and improve the quality of life of high
school students with rheumatoid arthritis in Hamadan. This research is a quasi-experimental
study with a pretest-posttest design with a budget control group. The statistical population of
the study included all male students studying in the secondary school of Hamedan in the
academic year 1398-99 (470 people) that 30 male students with rheumatoid arthritis were
selected by sampling method and in two experimental groups (15 people) and control (15
people) are placed. The experimental group underwent 8 sessions of 1 hour under the
cognitive-behavioral group and the control group waited for treatment during this period.
Good data collection method was based on Spielberger (1970) Anxiety Inventory (Correct
Mode), Lobivand Stress Scale (1995) and Arthritis 2 Quality of Life Short Scale.
Experiments and data analysis for conducting questionnaires through SPSS 23 software were
performed in two inferential sections (analysis of covariance). The results show that the trial
that reduces cognitive-behavioral therapy in a group style has anxiety, anxiety (correct and
positive), stress and improving the quality of life of high school students with rheumatoid
arthritis in Hamadan.
Keywords: group therapy, cognitive-behavioral therapy, anxiety (state-trait), stress, quality
of life
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