
 

1 

 

Accepted Manuscript 

Accepted Manuscript (Uncorrected Proof) 

 

Title: The Effect of Guided Imagery on Sleep Quality and General Health of the Elderly 

 

Authors: Mahdieh Heidarian1, Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi1,*, Shamaneh 

Mohammadi1, Nasim Sadeghi Mahalli1, Mehdi Noroozi2, Nazila Vosoghi3 

 

 

1. Department of Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation, Tehran, Iran. 

2. Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation 

Sciences, Tehran, Iran. 

3. Department of Nursing. School of Nursing and Midwifery, Ardabil University of Medical Sciences, 

Ardabil, Iran. 

 

 

*Corresponding Author: Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi, Department of Nursing, 

University of Social Welfare and Rehabilitation, Tehran, Iran. Email: 

mohammadifarahnaz@gmail.com 

 

 

To appear in: Salmand: Iranian Journal of Ageing 

 

 

Received date: 2022/07/26 

Revised date: 2022/11/09 

Accepted date: 2022/11/25 

First Online Published: 0202/02/51 



 

2 

 

This is a “Just Accepted” manuscript, which has been examined by the peer-review process 

and has been accepted for publication. A “Just Accepted” manuscript is published online 

shortly after its acceptance, which is prior to technical editing and formatting and author 

proofing. Salmand: Iranian Journal of Ageing provides “Just Accepted” as an optional service 

which allows authors to make their results available to the research community as soon as 

possible after acceptance. After a manuscript has been technically edited and formatted, it 

will be removed from the “Just Accepted” Website and published as a published article. 

Please note that technical editing may introduce minor changes to the manuscript text and/or 

graphics which may affect the content, and all legal disclaimers that apply to the journal 

pertain. 

 

Please cite this article as: 

Heidarian M, Mohammadi Shahboulaghi F, Mohammadi Sh, Sadeghi Mahalli N, Noroozi M, 

Vosoghi N. [The Effect of Guided Imagery on Sleep Quality and General Health of the Elderly 

(Persian)]. Salmand: Iranian Journal of Ageing. Forthcoming 2023. Doi: 

http://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.3509.1  

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.3509.1 



 

3 

 

انتشارپیش از  شدهپذیرفتهنسخه   

 

 یخواب و سالمت عموم یفیتشده بر ک یتتجسم هدا یرتاث عنوان:

 سالمندان

 

، ۱ی، شمعانه محمد*،۱یشاهبالغ ی، فرحناز محمد۱یدریانح یهمهد نویسندگان:

 3یوثوق یالناز ،2ینوروز ی، مهد۱یصادق یمنس

 

 

 .یران، تهران، ا یو سالمت اجتماع یدانشگاه توانبخش ی،پرستار یگروه آموزش .۱

و سالمت  یدانشگاه توانبخش ی،عوامل موثر بر سالمت اجتماع یقاتمرکز تحق .2

 .یران، تهران، ا یاجتماع

 .یرانا یل،اردب یل،اردب یدانشگاه علوم پزشک ی،جراح یداخل یگروه پرستار .3

 

 

دانشگاه  ی،پرستار یگروه آموزش، یشاهبالغ یحمدفرحناز م*نویسنده مسئول: 

 mohammadifarahnaz@gmail.com ایمیل: .یران، تهران، ا یو سالمت اجتماع یتوانبخش

 

 

 رانیا یسالمند: مجله سالمند نشریه:

 

 

 1401/5/4 تاریخ دریافت:

 1401/8/18 تاریخ ویرایش:

  1401/9/4 تاریخ پذیرش:

 

 

 



 

4 

 

که پس از طی فرایند  استمقاله « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»نسخه این 

قابل پذیرش تشخیص داده شده است. این نسخه در مدت  ،داوری، برای چاپ

و قبل از فرایند ویراستاری صورت آنالین ه کوتاهی پس از اعالم پذیرش ب

را « از انتشار شیشده پرفتهیپذ». نشریه سالمند گزینه شودمی منتشر

ترین سریعها در دهد تا نتایج آنه میبه نویسندگان ارائ یبه عنوان خدمت

. پس از آنکه باشد دسترس درزمان ممکن پس از پذیرش برای جامعه علمی 

 نسخه، از فرایند آماده سازی و انتشار نهایی را طی می کند یامقاله

سایت وبدر  یک شماره مشخص درخارج و  «از انتشار شیشده پرفتهیپذ»

یراستاری فنی باعث وصفحه آرایی و است  شایان ذکرشود. منتشر می نشریه

ی آن بر محتوا ممکن است شود کهمی مقاله ایجاد تغییرات صوری در متن

 .خارج است مسئولیت دفتر نشریه از حیطه این امر و بگذاردتأثیر 

 

 ونه استناد شود: گلطفا این

Heidarian M, Mohammadi Shahboulaghi F, Mohammadi Sh, Sadeghi Mahalli N, Noroozi M, 

Vosoghi N. [The Effect of Guided Imagery on Sleep Quality and General Health of the Elderly 

(Persian)]. Salmand: Iranian Journal of Ageing. Forthcoming 2023. Doi: 

http://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.3509.1  

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.3509.1 
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Abstract 

Introduction: Sleep disorders are among the most common problems of the elderly. 

Guided imagery is a non-pharmacological treatment that can be effective in treating these 

problems and improving the health status of the elderly. The purpose of this research was 

to determine the effect of guided imagery on sleep quality and general health in elderly 

suffering from sleep disorders. 

Methods: This research was an interventional study with an intervention and a control 

group, which was conducted in the elderly who referred to the health centers of Ardabil 

city in 1400. The current study recruited 70 elderly patients who met the inclusion criteria, 

including over 60 years old, through convenience sampling method and were randomly 

allocated to the intervention and control groups after obtaining informed consent. 

Pittsburgh sleep quality index and Goldberg general health questionnaires were used before 

and after the intervention for data collection. The control group received the routine care 

and the intervention group received the guided imagery audio file. Data analysis was done 

by SPSS 22. 

Results: There was no significant difference between the mean score in sleep quality and 

general health in the intervention and the control group before the intervention (p>0.05). 

There was a statistically significant difference between the mean score of two groups in 

sleep quality (p≤0.001) and general health ( p≤0.05) (except for depression symptoms and 

social function). 

Conclusion: Guided imagery is efficient in improving sleep quality and general health of 

the elderly with sleep disorders and can be used as an effective non-pharmacological 

nursing and health intervention. 

Keywords: Sleep, Quality, Health, Guided imagery, Aged 
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 چکیده:

های شده جزو درمانرود. تجسم هدایتترین مشکالت سالمندان به شمار میاختالالت خواب از رایج هدف:

تواند در درمان این مشکالت و ارتقاء سطح سالمت سالمندان تاثیرگذار باشد. هدف غیردارویی است که می

شده بر کیفیت خواب و سالمت عمومی سالمندان مبتال به مشکالت این پژوهش بررسی تاثیر تجسم هدایت

 باشد.خواب می

مراجعه کننده به ا گروه مداخله و  شاهد بود که در سالمندان باز نوع مداخله ای پژوهش حاضر روش مطالعه: 

گیری نفر که به روش نمونه ۰1انجام شد. نمونه پژوهش شامل  0011مراکز بهداشت شهرستان اردبیل در سال 

ر تصادفی بودند، و به طو ۰1از جمله سن باالی  در دسترس انتخاب شده و دارای معیارهای ورود به مطالعه

های نفر( قرار گرفتند. از پرسشنامه ۵۳نفر( و شاهد ) ۵۳پس از کسب رضایت آگاهانه در دو گروه مداخله )

آوری کیفیت خواب پیتزبورگ و سالمت عمومی گلدبرگ قبل از مداخله و پس از پایان مداخله، جهت جمع

شده را دریافت صوتی تجسم هدایت ها استفاده شد. گروه شاهد مراقبت معمول و گروه مداخله فایلداده

 استفاده شد. SPSS 22ها از نرم افزار نمودند. جهت تحلیل داده

گروه مداخله و شاهد قبل از اجرای در  تفاوت معناداری بین میانگین کیفیت خواب و سالمت عمومیها: یافته

تفاوت آمار معناداری بین  ، در حالی که در دو گروه، پس از اجرای مداخلهp>0/05)مداخله مشاهده نشد )

)جز حیطه عالئم افسردگی و کنش  (≥1۳/1p)( و سالمت عمومی ≥110/1pمیانگین نمرات کیفیت خواب )

 اجتماعی( دیده شد. 

شده در بهبود کیفیت خواب و سالمت عمومی سالمندان مبتال به مشکالت خواب تجسم هدایتگیری: نتیجه

 اخله پرستاری و سالمت محور موثر غیر دارویی مورد استفاده قرار بگیرد.تواند به عنوان یک مدموثر است و می

 شدهکیفیت خواب، سالمت عمومی، سالمند، تجسم هدایتکلیدواژه: 
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 مقدمه

. به موازات افزایش (0)در میان گروه های سنی مختلف، سالمندان بیشترین سرعت رشد در جهان را دارند 

یابد، چرا که سالمت جسمی و روانی در دوران نسبت جمعیتی سالمندان، مشکالت سالمتی آنان اهمیت می

. در این راستا، نتایج مطالعات (۵، ۲)های زندگی با خطر بیشتری روبروست سالمندی نسبت به سایر دوره

 (. ۳، 0باشد )مختلف، حاکی از وجود ارتباط مستقیم بین کیفیت خواب و سالمت عمومی می

خواب و اختالالت آن از دیرباز در رشته های مختلفی مورد توجه بوده و آن را به عنوان نیازی اساسی مورد 

کند درگیر می درصد کل جمعیت را ۵1تا  ۲۳این اختالالت شیوع باالیی داشته، و . (۰)بررسی قرار داده اند 

سالمندان حداقل به یکی  % ۳1به طوری که بیش از  و با افزایش سن میزان شیوع آن بیشتر هم می شود (۰)

بر اساس مطالعات انجام شده در ایران شیوع اختالالت در میان  .(۸)از انواع اختالالت خواب مبتال هستند 

اختالالت خواب در سالمندان طیف گسترده ای دارد  . (01, ۹)درصد گزارش شده است  ۰۳سالمندان بیش از 

 –و می تواند منجر به بروز عوارضی همچون خستگی، کاهش عملکردهای اجرایی، اختالل در عملکرد روانی 

بروز  زمن خواب می تواند با افزایش خطرو همچنین اختالالت خلقی شود. همچنین اختالالت م 0حرکتی

. این در حالیست که خواب کافی (00)بولیک، چاقی، افسردگی و اضطراب مرتبط باشد بیماری های قلبی، متا

وری، عملکرد مغز و سالمت کلی جسمی و متابولیکی  از جمله بهبود سالمت عاطفی، بهرهدارای مزایای فراوانی 

 .(0۲)می باشد 

های بهداشتی، ها و هزینه مراقبتتواند منجر به کاهش عوارض بیماریشناسایی و درمان مشکالت خواب می

(. 15، 14، 13هایشان گردد )یفیت زندگی، بهبود عملکرد روزانه و ارتقاء امنیت بیماران و خانوادهافزایش ک

ها می باشد، که در خط اول درمان مشکالت خواب به صورت معمول داروهای ضد افسردگی و بنزودیازپین

داروها برای افراد باالی  درصد از این ۵۹شود، به طوری که ها بیشتر هم میسالمندان میزان تجویز این دارو

                                                           

1 . Psychomotor 
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در حالی که این داروها معموالً تاثیری بر روی علل اصلی و عوامل تاثیرگذار بر کیفیت شود، سال تجویز می ۰1

های جنسیتی . همچنین، تفاوت(17, ۰،16)و کمیت خواب ندارند، بنابراین راه حل ایده آلی به شمار نمی آیند 

در سطوح ژنتیکی و مولکولی، بر میزان پاسخ دارویی تاثیرگذار است؛ برای مثال نیمه عمر زولپیدم در زنان 

ها چندان های دارویی، این تفاوتباشد. با این وجود، حتی در دستورالعملخوابی بیشتر از مردان میمبتال به بی

. این داروها حتی می توانند اثرات معکوسی داشته باشند و باعث تشدید مشکالت (۰)گیرند مورد توجه قرار نمی

. استفاده طوالنی مدت از داروهای خواب آور با عوارض جانبی مختلفی از جمله وابستگی، (0۰, 0۵)خواب شوند 

در میان   ۵. از طرفی پلی فارماسی(0۸)ی آلزایمر همراه است ، و افزایش خطر ابتال به بیمار۲تحمل دارویی

 (.0۵)به صورت فزاینده ای شایع است  –به دلیل مشکالت جسمی متعدد  -سالمندان 

ایمن   0در سال های اخیر، برای مدیریت مشکالت و اختالالت مختلف سالمندان، درمان های جایگزین و مکمل

. تجسم (19)باشد ها مییکی از انواع آن ۳هدایت شدهای مورد توجه قرار گرفته اند که تجسم و مقرون به صرفه

های دلپذیر، آرامش را جایگزین با تجسم صحنههای آرامسازی است که طی آن شده از انواع تکنیکهدایت

تواند توسط خود فرد انجام شود و عوارض معمول درمان های این روش می. (20) نمایدیزا مافکار استرس

ارش ز. با این حال در ارتباط با تاثیر این روش بر کیفیت خواب، نتایج متناقضی گ(21)دارویی را نیز ندارد 

شده بر عالئم  ۰تجسم هدایت /نتایج یک مطالعه مرور سیستماتیک در رابطه با تاثیر هیپنوتیزم شده است.

، نشان داد که در برخی موارد این روش در بهبود کیفیت خواب بیماران موثر بوده است،  ۰سندرم فیبرومیالژیا

                                                           

2 . Tolrenace 

3. Polypharmacy  

4 . Complementary and Alternative 

5 . Guided Imagery 

6.Hypnosis/Guided imagery  

7 . Fibromyalgia Syndrome 
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و همکاران  ۸. همچنین نتیجه مطالعه کاسیدا (۲۲)باشد های بیشتر در این زمینه مورد نیاز میولی بررسی

( نیز تاثیر تجسم هدایت شده بر بهبود کیفیت خواب بیماران پس از عمل جراحی قلب را معنادار نشان ۲10۵)

مطالعات انجام گرفته بر روی سالمندان بیشتر در بیمارستان ها و کمتر در بستر .  از طرفی (۲۵)نداده است 

. نتایج حاصل از یک مرور سیستماتیک نشان داد که مطالعات مداخله ای (۲۳-۲۵)جامعه اجرا شده اند 

 بدن بر خواب مورد –بیشتری به مدت حداقل چهار هفته، برای ارزیابی اثرات فوری و پایدار تکنیک های ذهن 

شده بر سالمت عمومی سالمندان در مرور متون هدایت همچنین شواهدی از تاثیر تجسم . (0۸)نیاز است 

اب و شده بر کیفیت خوی تاثیر تجسم هدایتیافت نشد. از این رو این امر محققین را بر آن داشت تا به بررس

 بپردازند.  0011سالمت عمومی سالمندان مبتال به مشکالت خواب شهر اردبیل در سال 

هامواد و روش  

شاهد از و  پس آزمون در دو گروه مداخله –ا طرح پیش آزمون بشده مداخله ای تصادفی این پژوهش، مطالعه

کننده به مرکز پژوهش را سالمندان مبتال به مشکالت خواب مراجعه جامعه آماری این نوع کاربردی بود.

بر اساس مطالعه آقابابائی و  داد. حجم نمونه برای هر گروهبهداشت جاوید محسنی شهر اردبیل تشکیل می

ها ، و با احتساب ریزش نمونهدرصد ۸1درصدی و ضریب توان  ۹۳ضریب اطمینان همکاران و با در نظر گرفتن 

 0۳کننده به مرکز بهداشت از تاریخ (. از میان سالمندان مراجعه۲0در هر گروه در نظر گرفته شد ) نفر ۵۳

نفر سالمند بر اساس معیارهای ورود و خروج، و به صورت در  ۰1، 0010فروردین  0۸الی  0011بهمن 

و با استفاده از های مورد مطالعه به صورت تصادفی دسترس جهت ورود به مطالعه انتخاب شد. سپس نمونه

نفره مداخله و شاهد تخصیص داده شد.  معیارهای ورود به مطالعه  ۵۳روش جدول اعداد تصادفی، به دو گروه 

، عدم سابقه  ۹یا باالتر در پرسشنامه کیفیت خواب پیتسبورگ ۳سال و باالتر، نمره  ۰1شامل: زنان و مردان 

                                                           

8 . Casida 

9 . Pittsburgh 
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شناختی مناسب با توجه به ابزار مختصر وضعیت  -یاستفاده از روش های آرام سازی ذهنی، توانایی ذهن

، عدم  ابراز درد مزمن تاثیرگذار بر کیفیت خواب بر اساس Abbreviated Mental Test (AMT)شناختی 

پرسشنامه اطالعات دموگرافیک، سالمت شنوایی بر اساس تست نجوا و پرونده پزشکی افراد، عدم مصرف 

در طول انجام مطالعه، عدم استعمال دخانیات، دسترسی به تکنولوژی داروهای خواب آور تجویز شده جدید 

پخش فایل صوتی و رضایت آگاهانه جهت شرکت در پژوهش بود. معیارهای خروج از پژوهش نیز شامل بستری 

کننده به ادامه شرکت در پژوهش و مرگ یا بروز در بیمارستان در طول انجام مطالعه، عدم تمایل شرکت

 کننده شرکت در طول مدت مطالعه بود.نعتاختالالت مما

ها در این پژوهش پرسشنامه اطالعات دموگرافیک، پرسشنامه کوتاه وضعیت شناختی ابزار گردآوری داده

Abbreviated Mental Test (AMT) های پژوهش، پرسشنامه جهت سنجش وضعیت شناختی نمونه

بودند. پرسشنامه اطالعات  (GHQ28)رگ کیفیت خواب پیتزبورگ و پرسشنامه سالمت عمومی گلدب

دموگرافیک متغیرهایی مانند سن، جنس، تحصیالت، وضعیت تاهل، شغل و داروهای مصرفی را مورد ارزیابی 

و باالتر به معنای وضعیت  ۰کسب نمره سوال بود و  01داد. پرسشنامه کوتاه وضعیت شناختی شامل قرار می

همکاران روانسنجی این پرسشنامه را انجام دادند. نتایج مطالعه آن ها شد. فروغان و شناختی طبیعی تلقی می

درصد و  ۹0، حساسیت ۰(. در نقطه برش  =۹1/1αبخشی برخوردار است )نشان داد آزمون از روایی رضایت

زمینه می باشد.  ۰شامل سواالتی در اب پیتزبورگ پرسشنامه کیفیت خو .(۲۰)درصد به دست آمد  ۸۰ویژگی 

دهنده کیفیت خواب بدتر می باشد در نوسان بوده و نمرات باالتر نشان 1-۲0. دامنه نمره کل پرسشنامه از 

( روانسنجی شده است که آلفای کرونباخ ۲10۲(. در ایران این پرسشنامه توسط فرهی مقدم و همکاران )۲۸)

 . (۲۹)شده است  گزارش۰۰/1نسخه فارسی 

سوالی پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ شامل چهار خرده مقیاس می باشد که نمره کلی آن از صفر  ۲۸فرم 

( و مشکوک ۲۵ان به دو دسته سالم )کمتر از ، سالمند۲۵است. با در نظر گرفتن نقطه برش در امتیاز  ۸0تا 
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( آلفای کرونباخ نسخه ۲110. تقوی و همکاران )(۵1)شوند. بندی میو باالتر( طبقه ۲0به اختالالت روانی )

 (. ۵0اند )برای این پرسشنامه گزارش کرده ۸۰/1و ضریب همبستگی ۹1/1فارسی 

از کمیته اخالق دانشگاه علوم  IR.USWR.REC.1400.239جهت انجام این پژوهش،  اخذ مجوز به شماره 

 IRCT20210925052570N1ی بالینی ایران به شماره توانبخشی و سالمت اجتماعی، و ثبت در سامانه کارآزمای

های ذکر شده را تکمیل کردند. در تمام مراحل آگاهانه، هر دو گروه پرسشنامه انجام شد.  پس از کسب رضایت

کار کلیه نکات ایمنی جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا رعایت شد. پس از آموزش روش استفاده از فایل 

ت گوش کردن به آن، در محل مرکز بهداشت به صورت چهره به چهره و جداگانه به هر صوتی و تعداد دفعا

اپ در اختیار اعضای گروه مداخله قرار یا برنامه واتس cdشده از طریق کننده، فایل صوتی تجسم هدایتشرکت

م افراد حاضر تماگرفت. به دلیل محدودیت های اجرایی و نمونه گیری  در این مطالعه کورسازی انجام نشد. 

های قبلی خود، به مدت چهار هفته، هر روز یک نوبت و در یک ساعت مشخص در گروه مداخله عالوه بر درمان

دقیقه سی دی را در منزل گوش دادند. به صورت روزانه، از طریق برقراری تماس  01قبل از خواب و به مدت 

نظم آن و همچنین پاسخگویی به سواالت شرکت تلفنی بررسی روند اجرای فرآیند، تشویق افراد به اجرای م

کنندگان انجام شد. همچنین جهت اطمینان بیشتر از اجرای صحیح مداخله، با مراقبین اصلی سالمندان نیز 

حل . کلیه مرااز طریق تماس تلفنی و پیامک ارتباط برقرار شد. گروه شاهد درمان قبلی خود را پیش گرفت

شده زیر نظر متخصصین پرستاری، روانشناسی و عتبر انجام تجسم هدایتتهیه فایل صوتی حاوی برنامه م

موسیقی انجام گرفت. محتوای فایل صوتی تمام جلسات یکسان و شامل جمالت راهنمای تجسم تصاویر 

فته پس از پایان هکالم فولکلور برگرفته از فرهنگ مردم منطقه بود. پذیر و موسیقی متن بیآرامبخش و دل

های کیفیت خواب پیتسبورگ و ی بررسی اثربخشی مداخله و مقایسه با نمرات اولیه، پرسشنامهچهارم، برا

ها، به صورت نحوه تکمیل پرسشنامه کنندگان تکمیل شد.سالمت عمومی گلدبرگ، در تماس با شرکت

 کرد.  کمیلها را تکنندگان، محقق آندهی بود و از طریق برقراری تماس تلفنی و مصاحبه با شرکتخودگزارش
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در پایان مطالعه، فایل صوتی مداخله در اختیار اعضای گروه شاهد نیز قرار گرفت. نتایج به دست آمده با 

های آماری تی مستقل، تی زوجی، کای دو، من ویتنی، برابری و آزمون ۲۲نسخه  SPSSافزار استفاده از نرم

 صد تجزیه و تحلیل شد.واریانس لون، کلموگروف اسمیرنوف در سطح معناداری پنج در
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هاتعداد کل نمونه  

N=70 

 تخصیص تصادفی

 گروه شاهد 

N=35 

 گروه مداخله

N=35 

گوش درمان روتین + 

ل دادن روزانه به فای

 صوتی مداخه

 درمان روتین 

از  ها پسرسشنامهتکمیل تلفنی پ

 پایان مداخله یک ماهه

خروج چهار نفر )به 

دلیل انصراف از ادامه 

 پژوهش(

N=31 

 

)به  نفر خروج دو

دلیل عدم پاسخگویی 

 به تماس تلفنی(

N=33 
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 هاافتهی

کنندگان چهار نفر از گروه مداخله و دو نفر از گروه شاهد از ادامه شرکت در مطالعه انصراف از میان شرکت

بررسی زن  درصد( از افراد مورد ۸/۳۰نفر ) ۵۰سال بود.  ۵/۰۹ ±۵0/۰دادند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 

درصد( کمتر از سه  0/۲۸کنندگان بیشترین تعداد )بودند. از میان شرکتها متاهل درصد( آن ۰/۰۹نفر ) ۳0و 

های درصد( بین پنج تا ده سال به اختالالت خواب مبتال بودند. یافته ۹/۲0سال و کمترین تعداد بیماران )

یک با یکدیگر اختالف معناداری از نظر آماری های دموگرافمطالعه نشان داد که دو گروه از نظر مشخصه

 (.0( )جدول ≤1۳/1pنداشتند )

 . نتایج حاصل از بررسی متغیرهای دموگرافیک و مصرف دارو در دو گروه مداخله و شاهد0جدول شماره 

P-Value متغیر گروه مداخله گروه شاهد 

۵0/1 

 

(0/0۲٪)00 

 

(۵/۰0٪)0۹ 

 

 دارخانه

 

 

 وضعیت شغلی

 بیکار 1(1/1٪) 0(1/۵٪)

 کارگر 1(1/1٪) ۲(0/۰٪)

 آزاد ۵(۰/۹٪) ۰(۲/0۸٪)

(۵/۵1٪)01 (1/0۹٪)۹ 

 بازنشسته

 

۳۲/1 

 بیسواد 0۲(۰/۵۸٪) 00(۵/۵۵٪)

 خواندن و نوشتن ۸(٪۸/۲۳) 01(٪۵/۵1) سطح تحصیالت 

 دیپلم و باالتر 00(۳/۵۳٪) 0۲(0/۵۰٪) 
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00/1 

 رزندبدون ف ۵(۰/۹٪) ۳(۲/0۳٪)

 یک تا دو فرزند 0۳(٪0/0۸) ۲0(٪۰/۰۵) تعداد فرزندان

 باالی دو فرزند 0۵(1/0۲٪) ۰(۲/۲0٪)

00۲/1 

 دارد ۲۰(۹/۸۵٪) ۲۲(۰/۰۰٪)

 داشتن مراقب

 ندارد ۳(0/0۰٪) 00(۵/۵۵٪)

۲۰/1 

 عروقی-قلبی 00(۸/۳۵٪) 0۸(1/۰1٪)

های بیماری

 ایزمینه

 گوارشی ۰(0/۲۵٪) 0(۵/0۵٪)

 دیابت ۲(۰/۰٪) ۳(۰/0۰٪)

 هاسایر بیماری 0(۵/0۳٪) ۵(1/01٪)

1۰/1 

 استامینوفن 00(۳/۵۳٪) ۹(۵/۲۰٪)

 داروهای مصرفی

 مرتبط با خواب

 آلپرازوالم ۰(۰/۲۲٪) 00(۵/۵۵٪)

 مالتونین ۵(۰/۹٪) 0(1/۵٪)

 دیازپوکسایدکلر 3(۷/۹٪) 3(۱/۹٪)

 دوکسپین 0(۲/۵٪) ۲(0/۰٪)

 نورتریپتیلین 1(1/1٪) 0(1/۵٪)

۵1۰/1 

  بله ۲۲(1/۰0٪) ۲۰(۸/۸0٪)

 خیر ۹(٪1/۲۹) ۰(٪۲/0۸) مصرف منظم دارو

00/1 

 مراجعه به پزشک بله ۳(0/0۰٪) 00(۵/۵۵٪)

برای مشکالت 

 خواب 
 خیر ۲۰(۹/۸۵٪) ۲۲(۰/۰۰٪)
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سالمت عمومی و نتایج ازمون من ویتنی و تی مستقل نشان داد که پیش از مداخله دو گروه از نظر  

ها در تمامی (، که پس از انجام مداخله تفاوت بین گروه≤1۳/1pهای آن تفاوت معناداری نداشتند )زیرمقیاس

(. همچنین ۲( )جدول ≥1۳/1pها، به جز کنش اجتماعی و عالئم افسردگی از نظر آماری معنادار بود )حیطه

های وه مداخله و شاهد از نظر کیفیت خواب و  زیرمقیاسنتایج آزمون من ویتنی و تی وابسته نشان داد که دو گر

(. پس از انجام مداخله دو گروه حاضر در پژوهش در ≤1۳/1pها پیش از مداخله تفاوت معناداری نداشتند )آن

(.  در راستای ۵( )جدول ≥10/1pتمامی متغیرهای مورد بررسی اختالف معناداری از نظر آماری داشتند )

مطالعه درون گروهی دو گروه مداخله و شاهد، نشان داد که در گروه شاهد هیچ تفاوت معناداری قبل و بعد 

(. در گروه مداخله تجسم ≤1۳/1pاز مداخله در میانگین نمرات کیفیت خواب و سالمت عمومی وجود نداشت)

ت افراد در گروه مداخله در مرحله پس آزمون در مقایسه شده شواهد حاکی از آن بود که میانگین نمراهدایت

های پرسشنامه کیفیت خواب از نظر آماری تفاوت معناداری داشتند با پیش آزمون در تمامی زیرمقیاس

(1۳/1p≤ همچنین نمرات افراد در گروه مداخله در مرحله پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون در .)

اضطراب و اختالل خواب و عالئم افسردگی و نمره کل سالمت عمومی از نظر های عالئم جسمانی، زیرمقیاس

 (. ۵و ۲( )جدول ≥10/1pآماری تفاوت معناداری داشتند )
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 های مداخله و شاهد. مقایسه میانگین نمرات سالمت عمومی در و بین گروه۵جدول شماره 

1/15=*p≤1/11=**      p≤ 

 

 P  مقایسه

 هابین گروه

± انحراف استاندار میانگین   

 متغیرهای پژوهش مرحله سنجش

 

 گروه  مداخله گروه شاهد
 

۰/۱۱3 33/۱2 ± 66/2  32/۱3 ± ۹۷/۱  پیش آزمون 

 زیرمقیاس عالئم جسمانی

ی روان )
ت عموم

ت کنندگان از آزمون سالم
ت اخذ شده شرک

نمرا
G

H
Q

-2
8

) 

 

۰/۰۰3** 2۱/۱3 ± 22/4  ۰۰/۱۱ ± 1۱/2  پس آزمون 

 ۰/2۴۱ ۰/۰۰2** P  

۰/۱۷۱ 3۰/۱3 ± ۰6/2  7۷/۱2 ± 33/۱  پیش آزمون 

زیرمقیاس اضطراب و اختالل 

 خواب
۰/۰27* ۹3/۱۱ ± ۰۱/4  ۰3/۱۰ ± 66/2  پس آزمون 

 ۰/۰۰۰ ۰/۰۰۰** P  

۰/3۱۱ 66/۱۱ ± 23/2  ۱۹/۱2 ± 62/۱  پیش آزمون 

۹6/۱۱ ۰/2۰3 زیرمقیاس کنش اجتماعی ± 41/2  22/۱۱ ± 13/2  پس آزمون 

 ۰/۰۰۱ ۰/۱3۹ P  

۰/۴۴۱ 33/۱4 ± 34/3  ۰3/۱1 ± ۱1/4  پیش آزمون 

۹6/۱3 ۰/۱۱۰ زیرمقیاس عالئم افسردگی ± 34/1  ۰۹/۱2 ± ۹۹/3  پس آزمون 

 ۰/۷۰۱ ۰/۰۱۴* P  

۰/27۱ 63/1۱ ± ۹1/۷  63/13 ± 71/4  پیش آزمون 

۰۹/1۱ *۰/۰۱۱ نمره کل سالمت عمومی روان ± 26/۱2  31/44 ± ۷۷/۷  پس آزمون 

 ۰/72۴ ۰/۰۰۰** P  
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 های مداخله و شاهد. مقایسه میانگین نمرات کیفیت خواب در و بین گروه۲ره جدول شما

P مقایسه بین  

هاگروه  

± انحراف استاندار میانگین   
  متغیرهای پژوهش مرحله سنجش

 گروه  مداخله گروه شاهد

۰/۹7۴ 31/2 ± 63/۰  2۰/2 ± ۷2/۰  پیش آزمون 

 کیفیت ذهنی خواب

ت کنندگان از 
ت اخذ شده شرک

نمرا
گ )

ب پیتزبور
ت خوا

آزمون کیفی
P

S
Q

I
) 

۰/۰۰۰** 2۱/2 ± ۹6/۰  ۰4/۱ ± ۹7/۰  پس آزمون 

 ۰/۴۱3 ۰/۰۰۰** P  

۰/۰۱۰ ۱2/2 ± ۷3/۰  ۱7/2 ± ۹7/۰  پیش آزمون 

24/2 **۰/۰۰۰ تأخیر در به خواب رفتن ± 71/۰  ۰2/۱ ± 72/۰  پس آزمون 

 ۰/۹۴3 ۰/۰۰۱** P  

۰/۱73 12/۱ ± ۹7/۰  4۰/۱ ± ۰1/۱  پیش آزمون 

زمان خوابمدت   ۰/۰۰3** 31/۱ ± 76/۰  7۹/۰ ± ۹4/۰  پس آزمون 

 ۰/۱۱7 ۰/۰۰۱** P  

۰/۷22 42/۱ ± ۰۱/۱  3۰/۱ ± ۱1/۱  پیش آزمون 

2۰/۱ **۰/۰۰۱ میزان بازدهی خواب ± ۰7/۱  ۷2/۰ ± ۹6/۰  پس آزمون 

 ۰/۹۱۰ ۰/۰۰7** P  

۰/۱۷۱ 43/۱ ± 4۱/۰  16/۱ ± 1۱/۰  پیش آزمون 

31/۱ **۰/۰۰۰ اختالالت خواب ± 63/۰  7۷/۰ ± 4۷/۰  پس آزمون 

 ۰/3۱۷ ۰/۰۰۰** P  

۰/۴32 ۹۹/۰ ± 24/۱  ۹6/۰ ± ۷6/۰  پیش آزمون 

آوراستفاده از داروهای خواب  ۰/۰۰۰** ۰7/۱ ± 37/۱  ۷۹/۰ ± 6۷/۰  پس آزمون 

 ۰/۰۰2 ۰/۰33* P  

۰/272 ۷7/۱ ± 61/۰  77/۱ ± 7۹/۰  پیش آزمون 

14/۱ **۰/۰۰۰ اختالالت عملکردی روزانه ± 42/۰  71/۰ ± 66/۰  پس آزمون 

 ۰/۱۱۹ ۰/۰۰۴** P  

۰/۰۱۱ 6۹/۱ ± 13/۰  64/۱ ± 1۱/۰  پیش آزمون 

1۷/۱ **۰/۰۰۰ نمره کل کیفیت خواب ± 4۰/۰  772/۰ ± 42/۰  پس آزمون 

 ۰/۱۴3 ۰/۰۰۰** P  
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1/15=*p≤1/11=**      p≤ 

 

 بحث

 ود کیفیت خواب و سالمت عمومیتواند در بهبشده میهای این پژوهش بیانگر این بود که تجسم هدایتیافته

 سالمندان تاثیرگذار باشد.

شده بر کیفیت خواب بیماران تجسم هدایت( نیز حاکی از آن بود که 0۵۹۰نتایج مطالعه افشار و موسوی )

(. نتایج این مطالعه با پژوهش حاضر همخوانی داشت با این ۵0مبتال به سرطان تاثیر مثبتی داشته است )

مطالعه جامعه آماری محدود به بیماران مبتال به سرطان بود و طول اجرای مداخله در طول تفاوت که در این 

هفته محدود به سه روز بود، در حالی که پژوهش حاضر به طور اختصاصی بر روی سالمندان ساکن جامعه 

ی ستا آقابابائدر همین رادادند. شده گوش میانجام گرفته و گروه مداخله هر روز به فایل صوتی تجسم هدایت

شده به طور معناداری بر تصویرسازی ذهنی هدایت(، در پژوهش خود عنوان کردند که 0۵۹0و همکاران )

( نیز ۲10۳و همکاران ) Nooner(. همچنین ۲۵بهبود کیفیت خواب سالمندان پس از سکته قلبی موثر بود )

تالالت خواب بیماران، عنوان کردند که سازی بر درد، خستگی و اخشده و آرامدر تایید تاثیر تجسم هدایت

های مداخله تجسم هدایت شده، آرام سازی و یا ترکیبی حضور داشتند، گرایش به بهبود بیمارانی که در گروه

(. نتایج این مطالعه نیز با پژوهش حاضر همسو بود، اما با ۵۲نمرات خستگی و اختالل خواب را نشان دادند )

  ( نتایج آن قابلیت تعمیم نداشت.N=12ین مطالعه )توجه به حجم نمونه محدود ا

شده در کاهش تغییرات فیزیولوژیک ناشی ( نشان داد که تجسم هدایت0۵۹۳آبادی و همکاران )مطالعه صالح

( که با نتایج پژوهش حاضر ۲۳از اضطراب قبل از عمل سالمندان تحت عمل جراحی کاتاراکت موثر است )

در شده ( نیز تجسم هدایت۲10۰و همکاران ) Patricoloهای پژوهش فتههمسو بود. همچنین مطابق یا

( اشاره شده ۲10۰و همکاران ) Acar(. در مطالعه ۵0خوابی بیماران موثر است )کاهش درد، اضطراب و بی

شده بر کاهش اضطراب و شدت درد و همچنین افزایش میزان رضایت از استفاده از تجسم هدایتاست که 

های این پژوهش با مطالعه حاضر همسو . یافته(۲0ری و بهبود کیفیت خواب بیماران موثر است )خدمات پرستا
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ول های معمتوان چنین استنباط کرد که استفاده از مداخالت پرستاری استاندارد، در کنار مراقبتو  می است

  های مختلف سالمت بیماران داشته باشد.تواند تاثیر مثبتی بر مولفهپرستاری می

(، در ۲10۲و همکاران ) Duclouxبر خالف نتایج مطالعات فوق که با نتایج پژوهش حاضر همسو بودند؛ 

سازی بر بهبود خواب بیماران مبتال به سرطان نشان دادند که اختالف معناداری در بهبود بررسی تاثیر آرام

تواند ناشی از کوتاه بودن وت می(. این تفا۵۳نمره کیفیت خواب بین دو گروه مداخله و شاهد وجود نداشت )

طول مدت اجرای مداخله در این مطالعه و تفاوت در روش آرامسازی، تفاوت در جامعه آماری دو پژوهش، و 

روانی و جسمی ناشی از بستری در بیمارستان و ابتال به سرطان و همچنین مصرف داروهای  –شرایط روحی 

شده بر ( که به بررسی تاثیر آرامسازی و تجسم هدایت۲101و همکاران )  Chenمختلف استفاده شده باشد.

پرداخته بودند، گزارش کردند که با وجود تاثیر  ۰۳تا  ۲۳درد، کیفیت زندگی و سالمت روان بیماران با سن 

مثبت این روش، به دلیل جامعه آماری محدود و قدرت ناکافی نتایج این پژوهش از نظر آماری معنادار نبودند 

های ذهنی و روانی تواند ناشی از تفاوتت دیگر اختالف در نتایج به دست آمده در دو مطالعه می(. عل۵۰)

( هم در ۲10۲و همکاران ) Jongواحدهای مورد پژوهش و همچنین تفاوت در ابزارهای استفاده شده باشد. 

زارش سیستومی گت کلهشده بر اضطراب قبل از عمل و مدیریت درد در بیماران تحهدایت بررسی تاثیر تجسم

(. علت ۵۰داری بر اضطراب قبل از عمل و درد بیماران نداشته است )شده تاثیر معنیهدایت کردند که تجسم

سیستومی و اضطراب و استرس تواند در ماهیت تهاجمی عمل جراحی کلهعدم همخوانی نتایج دو پژوهش می

استفاده از تجسم دهد که نتایج مطالعات نشان میناشی از آن وتعداد دفعات دریافت مداخله باشد، چرا 

  .(۵۸)شده به صورت روزانه در منزل، تاثیر مثبتی بر روی سطح سالمت عمومی افراد دارد هدایت

 شده، اجرای این تکنیک از طریق فعال کردن بخشجه به مکانیسم عمل تجسم هدایترسد با توبه نظر می

گیجگاهی قشر مخ، باعث کاهش پاسخ استرس و افزایش حس آرامش و متعاقب آن تغییرات فیزیولوژیکی و 

 (.۵۹) و در پیشگیری از تجویز داروهای اضافی نیز موثر استگردد بهبود کیفیت خواب و سالمت سالمندان می

تواند های ذهنی، فردی و اجتماعی سالمندان اشاره کرد که میتوان به تفاوتهای این مطالعه میاز محدودیت

ها و اجرای تکنیک اثرگذار باشد. همچنین به علت شیوع بیماری کرونا در زمان روی میزان یادگیری آنبر 
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ش تلفنی انجام گرفت. با توجه به ماهیت آزمون به روها در مرحله پسانجام این مطالعه، تکمیل پرسشنامه

ت کننده از سواالبه علت نبود سطح تحصیالت کافی، درک متفاوت هر شرکت -ها دهی پرسشنامهخودگزارش

ز اتواند در پاسخ به آن تاثیرگذار باشد که کنترل این مورد از عهده محقق خارج بود. همچنین پرسشنامه می

ند و در منزل انجام می شده امکان نظارت کافی بر اجرای صحیح و منظم آنجاییکه مداخله توسط خود سالم

های این پژوهش عدم امکان کورسازی و فالوآپ پس از اتمام مداخله نیز از سایر محدودیت  .مداخله نبوده است

 بود.

سی بررتر، تر و حجم نمونه بیشدر پایان با توجه به نتایج این پژوهش، انجام مطالعات با مدت زمان طوالنی

شده در ترکیب با سایر مداخالت غیردارویی و نتایج حاصل از آن در سالمندان ساکن جامعه تاثیر تجسم هدایت

های فردی و مشکالت و نیازهای مختلف شده بر اساس ویژگیهدایتای که در آن تجسم و اجرای مطالعه

  .گرددکنندگان تهیه شده باشد، پیشنهاد میشرکت

 گیرینتیجه

تواند های معمول میشده در کنار درمانکه استفاده منظم از تجسم هدایتنتایج این مطالعه نشان داد که 

موجب بهبود محسوس و معنادار کیفیت خواب و سطح سالمت عمومی سالمندان ساکن جامعه شود. پیشنهاد 

 هایهزینه، در کنار درمانکم شود که این روش به عنوان یک مداخله غیردارویی و غیرتهاجمی ایمن، اسان ومی

قرار گیردو بدینوسیله میزان مصرف دارو دارویی توسط پرستاران و سایر اعضای تیم بهداشتی مورد استفاده 

 های ضد خواب را تعدیل کرد.

 گزاریسپاس

ه بکننده نویسندگان این مقاله مراتب سپاس و قدردانی خود را از همکاری صمیمانه سالمندان محترم مراجعه

مرکز بهداشت جاویدمحسنی شهرستان  اردبیل و کلیه کسانی که به نحوی در انجام این پژوهش ما را یاری 

 دارند.کردند، ابراز می
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