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Abstract
Background and Aim: Alexander Technique and Massage Therapy are considered as two efficient
interventions for rehabilitation. The purpose of the present study was to compare the effectiveness of
Alexander Technique and Massage Therapy on improvement of happiness, hope, and mental health in
patients with Parkinson's disease.
Materials and Methods: The statistical population of the study consisted all of patients with
Parkinson's disease who were clients of therapeutic centers in Isfahan City in 2015. Among this
population, 28 patients were selected through convenience sampling as the sample of the study.
Oxford Happiness Questionnaire (OHQ), Adult Hope Scale (AHS), and General Health Questionnaire
(GHQ-28) were used as the instruments of the study. Data was analyzed using Mixed ANOVA.
Results: The results showed that both interventions of the present study significantly improved
happiness and hope in patients with Parkinson's disease, and there are no differences between
effectiveness of the two interventions.
Conclusion: Alexander Technique and Massage Therapy can be considered as efficient interventions
for improvement of happiness and hope in patients with Parkinson's disease.
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چکیده
مقدمه و اهداف
مداخالت تکنیک الکساندر و ماساژدرمانی ،دو مداخله ی موثر در حیطه ی توانبخشی محسوب می شود .هدف پژوهش حاضر ،مقایسه ی اثربخشی
تکنیک الکساندر و ماساژدرمانی در بهبود شادی ،امید و سالمت عمومی بیماران مبتال به پارکینسون بود.
مواد و روش ها
جامعه ی آماری پژوهش حاضر ،شامل کلیه ی بیماران مبتال به پارکینسون مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اصفهان در سال  1394بودند که از میان
آنها تعداد  28بیمار به شیوه ی نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه ی پژوهش انتخاب شدند .پرسش نامه ی شادکامی آکسفورد ( ،)OHQمقیاس
امید بزرگسال ( ،)AHSو پرسش نامه ی سالمت عمومی  28سوالی ( ،)GHQ-28به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها
داده ها توسط تحلیل واریانس آمیخته ،مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که هر دو مداخله ی به کار رفته در پژوهش حاضر می تواند به طور
معناداری شادی و امید را در بیماران مبتال به پارکینسون بهبود بخشد و تفاوتی بین میزان اثربخشی دو مداخله وجود ندارد.
نتیجه گیری
تکنیک الکساندر و ماساژدرمانی می تواند به عنوان دو مداخله ی موثر در بهبود شادی و امید بیماران مبتال به پارکینسون محسوب گردد.
واژه های کلیدی
تکنیک الکساندر؛ ماساژدرمانی؛ سالمت؛ بیماری پارکینسون
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مقدمه و اهداف
بیماری پارکینسون ،یک بیماری مزمن پیشروندهی عصبی محسوب میگردد که به دنبال استحالهی سلولهای مغزی تولیدکنندهی دوپامین،
ایجاد می گردد .لرزش دست و پا در هنگام عدم بروز حرکات ارادی ،کندی حرکات ،سختی و خشک شدن عضالالت و مشالکل در تعالادل ،از
جمله عالئم شایع بیماری پارکینسون به شمار میرود ]1[.بیشترین شیوع این بیماری در سنین سالخوردگی و بعد از  65سالگی به چشم می-
خورد ،به طوریکه بعضی از آمارها شیوع  1/8درصد را در جمعیت افراد باالی  65سال ،گزارش کردهاند ]2[.این بیماری ناله تنهالا سالالمت و
کارکردهای جسمانی این بیماران را تحت تاثیر قرار میدهد ،بلکه حیطههای سالمت عمومی و خلقی آنها را نیز بالا تهدیالدات جالدی مواجاله
میکند ]4 ،3[.یکی از مهمترین این حوزهها که میتواند در این میان تحت تاثیر قرار بگیرد ،حوزهی هیجانات مثبت است.
امروزه مسائل مربوط به حوزهی سالمت عمومی در جمعیت بیماران مبتال به بیماریهای مزمن ،بسیار مطرح میباشالد ،زیالرا دشالواریهالا و
مسائل مربوط به این بیماریها و روند درمان آنها ،در این جمعیت ،اثرات نامطلوبی را به درجات مختلف بر سطح بهداشت روان این افراد نیز
خواهد داشت ]12[.در حوزه سالمت عمومی و از میان هیجانات مثبت ،تاکنون شاید هیچ مقولهای به اندازهی هیجالان شالادی ،مالورد بررسالی
نظریهپردازان و پژوهشگران قرار نگرفته باشد ]5[.شادی یک هیجان چندبعدی است که در بردارندهی ارزشیابی فرد از خود و شرایط زندگی و
مواردی از قبیل رضایت از زندگی ،هیجان و خلق مثبت ،فقدان افسردگی و اضطراب را شامل میشود ]6[.نظریهپردازان هیجانالات مثبالت ،در
مورد عوامل مرتبط با شادی ،تاکید بارزی بر مولفههای شناختی دارند ،به طوریکه این شناختها ،باورها و بینشهای فرد نسبت باله خالود و
زندگی خود در حال و آینده است که می تواند به عنوان عامل اصلی تعیینکنندهی شادکامی محسوب شود ]8 ،7[.یکی از مهمترین این مؤلفه-
های شناختی تعیینکننده ،نگرش توأم با امید و خوشبینی در ارزشیابیهای شناختی فرد است ]9[.امید به معنی داشتن نگرشی مثبت به آینده
و انتظار وقوع پیامدها و تغییرات مطلوب است ]10[.این مفهوم به عنوان یکی از مهمترین سرمایههای روانشناختی محسالوب مالی گالردد کاله
برای حفظ پشتکار و انگیزهی افراد در راستای تحقق اهداف و نیز مقابله با شرایط استرسزا و دشواریها و محدودیتهای زنالدگی روزمالره،
دارای نقشی حیاتی و غیرقابل انکار است]11[.
بنابراین انجام مداخالتی که هم از جنبههای روانی و هم جنبههای جسمانی به بهبود سالمت این بیماران کمک نماید ،ضروری به نظر می-
رسد .تکنیک الکساندر یکی مداخالتی است که به نظر میرسد قابلیت تحقق چنین هدفی را داشته باشد.
تکنیک الکساندر ،روشی برای ارتقای توانایی هماهنگی عادات بدنی و حرکتی است که طی آن افراد به عادات مضر و نامناسب حرکتی و
بدنی خود ،بینش یافته و طی تمرینات مختلف ،در صدد تغییر و اصالح این عادات ،برمیآیند .بر اساس مبانی این رویکرد ،حفظ عادات
صحیح بدنی و حرکتی ،مخصوصاً در ارتباط با سر و ستون مهرهها ،نقش مهمی در بهبود وضعیت جسمانی-روانی افراد دارد ]13[.از اینرو
حذف عادات غلط بدنی و حرکتی و جایگزینسازی عادات صحیح ،سطح عمومی آرامش و انرژی روانی و جسمانی افراد را باال برده و با
بهبود کارکردهای روانشناختی و جسمانی در زندگی روزمره ،میتواند در بهبود سطح سالمت عمومی افراد نیز تاثیرگذار باشد ]14[.روش
دیگری که به لحاظ مؤلفههای درمانی به تکنیک الکساندر نزدیک میباشد و امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است ،ماساژدرمانی است.
ماساژدرمانی ،امروزه به عنوان یکی از رایجترین و محبوبترین درمانهای مکمل شناخته میشود که در درمان اختالالت مختلف جسمی و
روانشناختی میتواند در کنار درمانهای مطرح دیگر ،به کار بسته شود ]15[.اگرچه ماساژدرمانی به طور سنتی بیشتر به عنوان درمانی برای
بهبود و تسکین دردهای جسمانی شناخته شده است ،ولی اخیراً تاثیر مثبت این درمان بر مؤلفههای روانشناختی نیز تأیید شده است]16[.
ماساژ با اثرات مثبتی که بر سیستم گردش خون و آرامسازی عضالت دارد ،باعث مهار مکانیسم درد می شود و همچنین میتواند موجب
افزایش سروتونین و دوپامین و کاهش کورتیزول گردیده و به کاهش مشکالت بیخوابی نیز کمک نماید ]17[.در واقع ماساژدرمانی اگرچه در
ظاهر ،یک مداخلهی جسمی به شمار رود ،اما می تواند اثرات مثبت و قابل توجهی در افزایش سطح آرامش و خلق افراد داشته باشد]18[.
پژوهشهای مختلف از اثربخشی روشهای الکساندر و ماساژدرمانی در حیطههای مختلف سالمت ،حکایت دارند .پژوهشهایی که تاکنون
انجام شدهاند نشان می دهند که درمان الکساندر بر بهبود تعادل حرکتی ،سهولت در حرکت ،آگاهی بدنی و اعتماد به نفس افراد سالمند[،]19
بهبود خودارزیابی ناتوانی بیماری پارکینسون[ ،]20کاهش درد گردن و ستون فقرات[ ،]21کاهش درد بدنی[ ،]13بهبود ایستادن و حرکت افراد
تحت عمل جراحیهای کوچک[ ]22و بهبود راه رفتن در افراد مسن[ ،]23موثر بوده است .همچنین نتایج پژوهشهای انجام شده در زمینهی
ماساژدرمانی نشان میدهند که این مداخله در کاهش افسردگی زنان در دورهی قبل از زایمان[ ،]17بهبود عالئم بیماری پارکینسون[ ]25 ،24و
کاهش شدت درد ،اضطراب و تنش پس از عمل جراحی روده[ ،]26اثربخش بوده است ،اما در هیچ پژوهشی به مقایسه اثربخشی این دو روش
پرداخته نشده است .عالوه بر این باید اشاره نمود که این پژوهش در پی آن است که اثربخشی این دو روش را بر بهبود مولفههای روان-
شناختی پژوهش حاضر (شادی ،امید و سالمت عمومی) مورد آزمون قرار دهد تا از این رهگذر مشخص گردد که آیا روشهای درمانی عمدتاً
فیزیولوژیکی همانند ماساژدرمانی و الکساندر توانایی بهبود معنادار مولفههای روانشناختی افراد مبتال به پارکینسون را نیز دارند یا خیر .دلیل
مقایسه این دو روش از نظر پژوهشگر در این بود که این دو روش درمانی روشهایی کارآمد در بهبود وضعیت فیزیولوژیک و روانشناختی
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جامعه آماری گوناگون داشتهاند ،اما ضروری به نظر میرسد که کارآیی این روشها در مقایسه با هم مورد آزمون قرار گرفته تا از این رهگذر
مشخص گردد که کدام یک از این روشها به عنوان روشی کارآمدتر در درمان مولفههای روانشناختی افراد مبتال به پارکینسون به شمار
میرود.
در یک جمعبندی باید بیان نمود که پژوهشهای صورت گرفته در حیطه اثربخشی تکنیک الکساندر عموماً بر حیطه حرکت و کاهش درد
بوده و استفاده از روش ماساژدرمانی نیز در حیطههای محدود روانشناختی به کار گرفته شده است .با اینحال ،بر اساس جستجوی
پژوهشگران این پژوهش ،پژوهشی که به بررسی اثربخشی هر یک از مداخالت الکساندر و ماساژدرمانی بر شادی ،امید و سالمت عمومی
مبتال به پارکینسون پرداخته باشد و یا به طور کلی اثربخشی بین این دو رویکرد را در حیطههای مختلف ،مورد مقایسه قرار داده باشد ،یافت
نشد .بنابراین هدف پژوهش حاضر ،مقایسهی اثربخشی دو رویکرد الکساندر و ماساژدرمانی بر بهبود شادی ،امید و سالمت عمومی بیماران
مبتال به پارکینسون بوده است.
مواد و روش ها
روش پژوهش حاضر ،نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری میباشد .جامعهی آماری پژوهش حاضر را کلیهی مراجعه-
کنندگان به مراکز درمانی شهر اصفهان تشکیل دادند که دارای بیماری پارکینسون تشخیص داده شده و جهت شرکت در این پژوهش،
رضایت آگاهانه داشتند .از این میان ،تعداد بیست و هشت نفر (با میانگین سنی  61سال) به شیوهی نمونهگیری در دسترس انتخاب و به
تصادف در دو گروه درمانی الکساندر و ماساژدرمانی (در هر گروه  14نفر) قرار گرفتند .مالکهای ورود به پژوهش شامل داشتن بیماری
پارکینسون ،عدم ابتال به بیماری روانشناختی همراه و رضایت آگاهانه جهت شرکت در پژوهش بود .از طرفی معیارهای خروج شامل عدم
حضور در دو جلسه آموزشی و انصراف از شرکت در ادامه جلسات بود .به منظور سنجش متغیرهای وابسته در پژوهش حاضر از پرسشنامهی
شادکامی آکسفورد ،1مقیاس امید بزرگسال 2و پرسشنامهی سالمت عمومی 3استفاده شد.
پرسشنامهی شادکامیآکسفورد ،در سال  ،1989توسط آرگایل 4و همکاران ساخته شد و در سال  2002مورد بازنگری قرار گرفت .این
مقیاس ،دارای  29گزاره است که به صورت لیکرت چهار درجهای از  0تا  3نمرهگذاری میشود .حداقل نمرهی هر آزمودنی  0و حداکثر آن
 87میباشد ]27[.در پژوهش عابدی ،میرشاه جعفری و لیاقتدار[ ،]28پایایی این ابزار به شیوهی آلفای کرونباخ 0/85 ،و به شیوهی بازآزمایی
 0/72محاسبه شد .همچنین در پژوهش مذکور ،روایی همزمان این پرسشنامه از طریق همبستگی با پرسشنامهی شادکامیفوردایس،
 0/73محاسبه شد .در این پژوهش نیز ضرایب پایایی این پرسشنامه به دو شیوهی آلفای کرونباخ و دو نیمهسازی ،مورد محاسبه قرار گرفت
که به ترتیب ،ضرایب  0/93و  0/88محاسبه شد.
]
29
[
مقیاس امید بزرگسال توسط اسنایدر 5به منظور سنجش امید در جمعیتهای بالینی و بهنجار بزرگساالن ساخته شده است .این پرسش-
نامه ،دارای  12گزینه میباشد که به صورت لیکرت  4درجهای نمرهگذاری میشود .حداقل نمرهی قابل اکتساب در این پرسشنامه 12 ،و
حداکثر نمرهی قابل اکتساب 48 ،میباشد .در پژوهش انجام شده توسط مؤلف این ابزار ،روایی همزمان آن از طریق همبستگی معنادار با
مقیاس افسردگی بک ،تایید شده است ]30[.در ایران پایایی این ابزار به شیوهی آلفای کرونباخ  0/82محاسبه شده است ]31[.در پژوهش حاضر
نیز پایایی این ابزار به دو شیوهی آلفای کرونباخ و دو نیمهسازی مورد محاسبه قرار گرفت که به ترتیب ،ضرایب  0/63و  0/50محاسبه
گردید.
6
پرسشنامهی سالمت عمومی ،توسط گلدبرگ در سال  1972تنظیم گردید .فرم اصلی این پرسشنامه دارای  60سوال است و فرمهای
کوتاه آن از  12تا  28سوالی نیز تهیه و به  38زبان ترجمه شده است .نمرهگذاری این پرسشنامه به صورت لیکرت  4درجهای میباشد و
دامنهی نمرات قابل اکتساب ،میتواند از  0تا  84متغیر باشد که نمرات باالتر ،نشانگر سطوح پایینتر سالمت روان ،محسوب میشود ]32[.در
پژوهش ابراهیمی و همکاران[ ،]33روایی مالکی  ،0/78ضریب پایایی دو نیمهسازی  0/90و آلفای کرونباخ  0/97برای این پرسشنامه به
دست آمد .در این پژوهش نیز ،پایایی این پرسشنامه به دو شیوهی آلفای کرونباخ و دو نیمهسازی مورد محاسبه قرار گرفت که ضرایب
 0/85و  0/68به دست آمد .در این پژوهش از فرم  28سوالی این پرسشنامه و نمره کل آن استفاده شد.
پس از انتخاب اعضای نمونه و گمارش تصادفی آنها به دو گروه مساوی الکساندر ( 14نفر) و ماساژدرمانی ( 14نفر) ،اعضای هر دو گروه
پیش از اجرای مداخالت ،در قالب مرحلهی پیشآزمون ،به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند .سپس دو مداخلهی السکاندر و ماساژدرمانی
1

Oxford Happiness Questionnaire
Adult Hope Scale
3
General Health Questionnaire
4
Argyle
5
Snyder
6
Goldberg
2
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برای هر یک از گروههای مربوطه به مدت هشت جلسه فردی به مدت  45دقیقه در طی دو ماه اجرا شد .این در حالی بود که در زمان انجام
فرآیند انجام پژوهش ،افراد گروه نمونه در دو گروه تکنیک الکساندر و ماساژدرمانی با روش ریلکس کردن بدن با استفاده از حرکات دست،
گردن ،کتف و کمر به صورت ماشهای ،مداخله دیگری را به جز این مداخلهها دریافت نمیکردند .ذکر این نکته ضروری است که تکنیک
الکساندر و ماساژدرمانی بر روی افراد دارای پارکینسون توسط دو متخصص آموزش دیده انجام شد .پس از اتمام جلسات مداخله ،اعضای هر
دو گروه ،مجدداً در قالب مرحلهی پسآزمون ،به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند .یک ماه بعد از اتمام مداخالت نیز اعضای هر دو گروه
در قالب مرحلهی پیگیری ،به پرسشنامههای پژوهش ،پاسخ دادند .این در حالی بود که آزمودنیها هفتهای یکبار در جلسهای با حضور
پژوهشگر شرکت میکردند تا پژوهشگر نسبت به این مسئله اطمینان حاصل نماید که این افراد در دوره پیگیری تحت درمان دیگر قرار
نگرفته باشند .خالصهای از محتوای جلسات مداخلهی السکاندر در جدول  1و خالصهای از محتوای جلسات ماساژدرمانی در جدول  2ارائه
شده است.
جدول  :1خالصهی محتوای جلسات مداخلهی الکساندر
ردیف

1

نوع تکنیک
روش صحیح نگه داشتن سر در حال راه
رفتن و ایستادن در دقایق ابتدایی جلسه
درمانی .بدین صورت که پس از
راهنمایی درمانگر و آموزش روش
صحیح نگه داشتن سر و راه رفتن،
آزمودنیها در مراتب  5دقیقهای این
اعمال را انجام میدادند.

2

روش صحیح نگه داشتن سر در حال راه
رفتن و ایستادن

3

روش صحیح نشستن و برخاستن

4

5

روش صحیح خم شدن و برداشتن
اشیاءاز روی زمین و کار کردن در حالت
خم شده
روش صحیح خم شدن و برداشتن
اشیاءاز روی زمین و کار کردن در حالت
خم شده

6

روش صحیح حمل کیف و وسایل

7

روش صحیح نوشتن

8

حاالت صحیح صورت ،چشمها و تنفس

هدف

روش

آموزش به فرد برای صاف نگه داشتن سر بر اساس
مرکز ثقل

برطرف کردن نقایصی در اشتباه
ایستادن که عبارتند از پایین
انداختن سر ،فرو بردن زیاد سر
داخل گردن ،جلو انداختن
گردن،ایستادن و راه رفتن با باالی
تنه

آموزش به فرد برای صاف نگه داشتن سر بر اساس
مرکز ثقل

برطرف کردن نقایصی در اشتباه
ایستادن که عبارتند از پایین
انداختن سر ،فرو بردن زیاد سر
داخل گردن ،جلو انداختن
گردن،ایستادن و راه رفتن با باالی
تنه

در نشستن ایده آل به فرد آموزش داده می شود که
انگشتان پا کنار یکدیگر قرار گرفته و پاشنهها از هم دور
باشند.
در این روش آموزش داده می شود که به هنگام خم
شدن ،رانها مستقیم میماند و سنگینی سر روی گردن
میباشد.
در این روش آموزش داده میشود که به هنگام خم
شدن ،رانها مستقیم میماند و سنگینی سر روی گردن
میباشد.
دراین روش هنگام حمل وسایل باید آنها را نزد بدن خود
گرفت و همچنین دستها از هم باز نشود تا خستگی
کمتری به وجود آید.
پشت کمر صاف و سر کمی خم و تنفس و عضالت
شکم آزاد و راحت باشد.
ثابت نگه داشتن سر در هنگام نگاه کردن و حرکت دادن
چشم و نفس کشیدن آرام و آهسته

برطرف کردن نشستن غیرصحیح
وآموزش نشستن ایدهآل
برطرف کردن نقایصی در هنگام
خم شدن و آموزش روش صحیح
خم شدن
برطرف کردن نقایصی در هنگام
خم شدن و آموزش روش صحیح
خم شدن
برطرف کردن عوارض ناشی از
حمل نامناسب وسایل و آموزش
حمل صحیح
اصالح حاالت و حرکات نوشتن
برطرف کردن اشتباهات رایج در
نگه داشتن صورت ،نگاه کردن و
عمل تنفس

جدول  :2خالصهی محتوای جلسات مداخله ی ماساژدرمانی
نوع تکنیک
طبق فرمت رایج مداخالت
ماساژدرمانی ،در تمامی جلسات از
تکنیک ماساژ به شکل مشابه و
تکرارشونده استفاده شد.
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روش

هدف

باز و بسته کردن عضالت گردن و کتف و کمر و سپس فشار به صورت
ماشهای [با انگشت شست] بر نقاط مختلف کمر و کتف برای رفع گرفتگی
عضالت

آرمیدگی جسمی-روانی

پورکمالی و همکاران

جهت تحلیل دادهها از نسخهی  21نرمافزار  SPSSو از شاخصهای آماری میانگین ،انحراف استاندارد و آزمون تحلیل واریانس آمیخته
استفاده شد.
یافته ها
ترکیب جنسیتی آزمودنیها بدین ترتیب بود که  57/1درصد آزمودنیها زن و  42/9درصد آنها مرد بودنالد .از لحالاظ تحصالیالت 31 ،درصالد
دارای مدرک سیکل یا پایینتر 9/5 ،درصد دارای دیپلم 16/7 ،درصد دارای لیسانس 11/9 ،درصد دارای فوق لیسالانس ،و  9/5درصالد دارای
دکترا بودند .میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای وابستهی پژوهش در مراحل پیشآزمون ،پالسآزمالون و پیگیالری ،باله تفکیالک دو گالروه
ماساژدرمانی و الکساندر ،در جدول  ،3ارائه شده است.
جدول  :3میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای وابسته پژوهش در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
میانگین±انحراف معیار

شاخص
متغیر
ماساژدرمانی
شادی
الکساندر
ماساژدرمانی
امید
الکساندر
ماساژدرمانی
سالمت عمومی
الکساندر

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

36/50±10/06

40/57±10/33

41/50±9/28

34/64±12/87

37/37±14/86

42/79±12/29

38/79±4/56

41/29±2/86

41/21±2/83

37/43±5/62

41/64±3/60

41/64±4/05

52/92±7/91

50/43±9/90

47/50±5/15

55/07±13/93

55/28±11/90

54/79±12/23

همانطور که در جدول  3مالحظه میشود ،در متغیر شادی ،در هر دو گروه ماساژدرمانی ( )n=14و الکساندر ( ،)n=14نمرات آزمودنیها از
مرحلهی پیشآزمون تا پیگیری ،افزایش داشته است .در مورد متغیر امید ،در هر دو گروه ،افزایش در طول مرحلهی پیشآزمون تا پسآزمون،
مالحظه میگردد ،اما در بین مراحل پسآزمون و پیگیری ،تفاوتی مالحظه نمیشود .در متغیر سالمت عمومی ،در گروه ماساژدرمانی ،کاهش
نمرات در هر سه مرحله مالحظه میشود (که با توجه به سبک نمرهگذاری پرسشنامه میتواند نشانگر افزایش میزان سالمت عمومی باشد)،
اما در گروه الکساندر تغییری بین نمرات از مرحله پیشآزمون تا پیگیری مشاهده نمیشود .جهت بررسی اثربخشی مالداخالت باله کالار بالرده
شده از آزمون تحلیل واریانس آمیخته استفاده شد که نتایج آن در بخشهای مختلف در ادامه ذکر میگردد.
نتالالایج آزمالالون المبالالدای ویلکالالز بالاله تفکیالالک متغیرهالالای وابسالالته ،در دو گالالروه ماسالالاژدرمانی و الکسالالاندر در جالالدول  4ارائالاله شالالده اسالالت.
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جدول  :4نتایج آزمون المبدای ویلکز به تفکیک متغیرهای وابسته ،در دو گروه ماساژدرمانی و الکساندر
درجهی آزادی

درجهی

شاخصها

فرض

آزادی خطا

زمان
گروه

0/75
0/18

3/97
5/36

2
2

25
25

0/032
0/02

زمان×گروه

0/94

0/78

2

25

0/469

0/05

زمان
گروه
زمان×گروه
زمان
گروه

0/25
0/21
0/97
0/82
0/24

4/18
4/84
0/29
2/66
4/23

2
2
2
2
2

25
25
25
25
25

0/027
0/024
0/747
0/089
0/026

0/25
0/28
0/02
0/12
0/26

0/68
0/86
0/09
0/32
0/73

زمان×گروه

0/87

1/72

2

25

0/200

0/12

0/32

منبع تأثیرات

ویژه

شادی

امید

سالمت
عمومی

مقدار

F

توان

Sig

مجذور اتا
0/24
0/31

0/65
0/89
0/16

آماری

همانطور که در جدول  ،4مالحظه میشود ،نتایج آزمون المبدای ویلکز نشان میدهد که در متغیرهای شادی و امیالد ،حالداقل در یکالی از
گروهها بین مراحل پیشآزمون ،پس آزمون و پیگیری ،تفاوت معنادار ایجاد شالده اسالت .همچنالین اثالر گالروه بیالانگر آن بالود کاله دو روش
ماساژدرمانی و الکساندر توانسته بر متغیرهای شادی ،امید و سالمت عمومی اثر معنادار داشته باشد ،هر چند که برای هالیچیالک از متغیرهالا
تعامل بین زمان و گروه ،معنادار نبوده است و این یعنی روند ایجاد تغییرات در دو گروه ،تفاوتی با یکدیگر نداشته است .نتالایج آزمالونهالای
بین گروهی جهت بررسی تفاوت میزان اثر هر یک از مداخالت پژوهش بر متغیرهای وابسته ،در جدول  5ارائه شده است.
جدول  :5نتایج آزمونهای بین گروهی تحلیل واریانس آمیخته جهت مقایسهی میزان اثربخشی مداخلهها
شاخصها

مجموع مجذورات

درجه آزادی

عضویت گروهی

33/16

1

33/16

خطا

6554/33

26

252/09

عضویت گروهی
خطا
عضویت گروهی
خطا

0/76
618/57
476/19
5975/24

1
26
1
26

0/76
23/79
476/19
229/81

منبع تأثیرات
شادی
امید
سالمت
عمومی

میانگین
مجذورات

F

sig

مجذور اتا

توان آماری

0/13

0/720

0/00

0/06

0/03

0/859

0/00

0/05

2/07

0/162

0/07

0/28

همانطور که در جدول  ،5مالحظه میشود ،در هیچکدام از متغیرها تفاوت بین گروهی معنادار نمیباشد .این موضوع به این معنی است که
بین میزان اثر دو مداخله در متغیرهای وابسته ،تفاوت معناداری مالحظه نشده است .بنابراین در مجموع میتوان با رجوع به جدول  ،3این-
طور بیان کرد که هر دو مداخلهی الکساندر و ماساژدرمانی ،تاثیر معناداری را در افزایش شادی و امید آزمودنیها در طی مراحل پیشآزمون
تا پیگیری داشتهاند ،اما بین میزان و تداوم تاثیر دو مداخله ،تفاوت معناداری مالحظه نمیگردد.
بحث
ن تایج پژوهش حاضر ،بیانگر اثربخشی معنادار و یکسان هر دو رویکرد الکساندر و ماساژدرمانی بالر افالزایش شالادی و امیالد افالراد مبالتال باله
پارکینسون بود .در پیشینهی پژوهشی ،پژوهشی که به بررسی مقایسهای اثربخشی این دو درمان بر تمامی این متغیرها پرداخته باشد ،یافت
نشد ،اما میتوان در بافتی کلیتر ،نتایج پژوهش حاضر را با نتایج پالژوهش هالای پیشالین مبنالی بالر اثربخشالی درمالان الکسالاندر بالر بهبالود
خودارزیابی ناتوانی بیماری پارکینسون[ ،]20اثربخشی ماسالاژدرمانی بالر کالاهش افسالردگی زنالان در دورهی قبالل از زایمالان[ ]17و اثربخشالی
ماساژدرمانی بر کاهش اضطراب و تنش[ ،]26به لحاظ نظری همسو دانست ،در حالیکه این پژوهشها بر روی بیماران پارکینسالون صالورت
نگرفته ،اما به لحاظ اثربخشی این روشها بر مولفههای روانشناختی و فیزیولوژیک قابل استناد است که نشان از کارآیی این روشها دارد.
در تبیین این یافتهی پژوهش میتوان به مؤلفههای مشترکی از هر دو درمان اشاره کرد .یکی از مهمترین منابع ناکالامی و موانالع تجربالهی
هیجانات مثبت برای بیماران مبتال به پارکینسون و به طور کلی بیماران مبتال به اختالالت مزمن حرکتالی ،مالیتوانالد احسالاس نالاتوانی در
عملکرد بهنجار و عدم کنترل به مسائل جسمی خود باشد .از اینرو در هر دو مداخلهی الکساندر و ماساژدرمانی ،به افراد کمک میشود تا به
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احساس تسلط بیشتری بر مسائل و مشکالت جسمی ناشی از بیماری خود دست یابند و بتوانند در عین درگیری دائمی با ایالن بیمالاری ،باله
سطوح رضایت بخشی از آرامش روانی-جسمانی ،دست یابند که تا پیش از این مداخالت ،به طور مستمر و ارادی تجربه نکرده بودنالد .ایالن
افزایش احساس توانایی در کنترل حاالت خود و نیز احساس توانایی و غلبه بر دشواریهای جسمی بیماری ،می تواند اعتماد به نفالس ایالن
بیماران را افزایش داده و احساس ناتوانی آنها را کاهش دهد .این موضوع در پژوهشهای مختلف نیز نشالان داده شالده اسالت کاله افالزایش
اعتماد به نفس و احساس خودکارآمدی میتواند نقش مهمی در افزایش سطح عمومی شادکامی داشته باشد ]34[.از سوی دیگر ،این بیمالاران
تا زمانی که احساس میکنند کنترلی بر مشکالت جسمی خود ندارند ،مطمئناً تصویری منفی از آیندهی اختالل خود و مشکالت همالراه آن
در ذهن خواهند داشت ،اما هنگامی که با کمک مداخالت به کار رفته در این پژوهش ،احساس کنترل بیمار افزایش مییابد ،امیالد وی نیالز
برای کاهش مشکالت و ناراحتیهای همراه با بیماری افزایش خواهد یافت.
نتایج پژوهش حاضر ،همچنین نشان داد که با وجود تاثیرات مثبتی که دو مداخلهی الکساندر و ماساژدرمانی مالیتواننالد بالر افالزایش سالطح
شادی و امید بیماران مبتال به پارکینسون ،داشته باشند ،مؤلفههای درمانی این دو مداخله برای تاثیر مستقیم بر متغیر گسالتردهای همچالون
سالمت عمومی ،کافی نمیباشد .در واقع پیش از انجام این دو مداخله ،فرض پژوهشگران پژوهش حاضر بر ایالن بالود کاله ایالن دو مداخلاله
احتماالً میتوانند با افزایش مؤلفههایی همچون شادی ،امید ،بر سطح کلی سالمت عمومی ،تاثیرگذار باشند ،اما نتایج پژوهش نشان میدهد
که برای اثرگذاری در مفهومی گسترده و چندبعدی همچون سالمت عمومی ،احتماالً ورود مؤلفههای دیگر ،مخصوصاً مؤلفههای بین فردی
و اجتماعی در جریان مداخله ،امری ضروری است .در واقع این یافته ،بار دیگر همراستا با پیشینهی نظری و پژوهشی این دو درمان ،متالذکر
میشود که این دو نوع مداخله ،به عنوان درمانهای مکمل ،میتوانند بسیار حائز اهمیت باشند ،امالا بالرای تاثیرگالذاری بالر سالطح عمالومی
سالمت عمومی ،شاید بهتر باشد که اجرای این مداخالت در کنار مداخالت روانشناختی تخصصی ،مد نظر قرار بگیرد.
پژوهش حاضر فقط در میان مبتالیان به بیماری پارکینسون شهر اصفهان انجام شد و لذا تعمیم نتایج آن به سایر جمعیتها نیازمنالد انجالام
پژوهشهای بیشتر در این زمینه است .دیگر محدودیت پژوهش حاضر ،محدودیت در پیشینه پژوهشی بود ،چنانکه جز پژوهشهالای ذکالر
شده به عنوان پیشینه پژوهش حاضر ،تقریبا پژوهشهای دیگری یافت نگردید که کارآیی ایالن روشهالا را باله خصالور بالر روی بیمالاران
پارکینسونی مورد آزمون داده باشد .از جمله محدودیتهای دیگر این پژوهش ،در نظر نگرفتن نقش جنسالیت و سالن در اثربخشالی ایالن دو
مداخله بود .بنابراین پیشنهاد می شود در پژوهشهای آتی ،سن و جنسیت به عنوان متغیرهای تعدیلکننده بررسی شوند .همچنین پیشالنهاد
میشود در پژوهشهای آینده ،تاثیر این مداخالت به عنوان مداخالت مکمل در کنار درمانهای روانشناختی ،مورد بررسی قرار بگیرد .البته
پژوهشگر با توجه به یافتههای حاصل از پژوهش خود (مبنی بر عدم تفاوت معنادار میزان تاثیر تکنیک الساندر و ماساژدرمانی) و هم چنالین
نبود پژوهشی در راستای بررسی تاثیر مداخالت الکساندر و ماساژدرمانی بر مولفههای شادی ،امیالد و سالالمت عمالومی بیمالاران مبالتال باله
پارکینسون پیشنهاد میکند که در کنار درمان پزشکی و دارویی ،میتوان از این دو روش در جهت افزایش شادی ،سالمت عمالومی و امیالد
بیماران مبتال به پارکینسون استفاده نمود.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر ،می توان این طور نتیجه گیری کرد که مداخالت الکساندر و ماساژدرمانی ،می تواند به
عنوان دو درمان تکمیلی موثر در مداخالت روان شناختی بیماران مبتال به پارکینسون به کار گرفته شود.
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