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  مقدمه
 و دیـ آ یم شمار به ها يماریب از ياریبس عمده علل از یکی استرس
 ،یگوارشـ  يهـا  یناراحت سرطان، ،یقلب يها يماریب ،یروان اختالالت
 د.باشـن  ارتبـاط  در یفشـارروان  با توانند یم یهمگ نهایا مانند و یپوست
 يسـو  از يسـازگار  و مقابلـه  انطبـاق،  انتظـار  را استرس شناسان روان
 ریــنظ بلندمــدت و دیشــد اســترس ).1( انــد کــرده فیــتعر ســمیارگان
 قـرار  ریتـاث  تحـت  را فرد يسازگار ییتوانا تواند یم یزندگ راتییتغ

 لــذت بـدن،  بـه  بیآسـ  ضــمن و دهشـ  یافسـردگ  موجـب  ؛)2( دهـد 
 قـادر  فـرد  ؛شـود  تیریمـد  استرس چنانچه ).3( ببرد نیب از را یزندگ
 دیـ آ کنار يبهتر وهیش به یزندگ يها چالش و ازهاین با تا بود خواهد

)4.( 
 ).7و6( بـزاق  و )5( سـرم  زولیکـورت  سـطح  اسـترس  بـروز  هنگام

 تعـادل  حالـت  بـه  و کند غلبه استرس بر بتواند بدن تا ابدی یم شیاافز
 در يدیــکوئیگلوکوکورت هورمــون نیتــر فــراوان زولیکــورت .برســد

 يویـ کل فـوق  غـده  يقشـر  قسـمت  یانیـ م بخش از که ستا ها انسان
 طول در آن زانیم .است معروف استرس هورمون به و شود یم ترشح
 از پــس آن اوج کـه  کنـد  یمــ رییـ تغ کیـ تمیر صــورت بـه  روز شـبانه 
 و تـنفس  بـر  تمرکـز  شن،یتیمد وگا،ی مثل یناتیتمر ).8( است يداریب

 روده سـندرم  پشـت،  درد ،يکـار  اسـترس  کـاهش  بـر  یآگـاه  توجه
 در ).9( اســت بــوده مــوثر یبزاقــ زولیکــورت ســطح و ریپــذ کیــتحر
 یآگاه توجه ناتیتمر انجام از پس مزمن يها يماریب به مبتال مارانیب
 ).10( ابدی یم کاهش زولیکورت زانیم

 یعـوامل  از یکـ ی مشـکالت  بـا  آمدن کنار ای يا مقابله يها سبک
 با برخورد در نوجوانان يسازگار و یروان سالمت حفظ در که است

  .)4( دارد يمحور و کننده نییتع نقش مشکالت
Bond و Bunce ــا رابطــه در ــدگ يزا اســترس حــوادث ب  در یزن
 جــنس بــا مالقــات شــروع مدرســه، ضیتعــو کــه افتنــدیدر ینوجــوان
 زا اسـترس  مشـکالت  شیافـزا  در دختر تیجنس و شدن بالغ مخالف،
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 بـا  خـود  یزنـدگ  در آمـوزان  انـش د شـتر یب معمـوالً  ).11( دارند نقش
 از یناش آنها از یبخش که شوند یم رو روبه يادیز ای کم يها استرس
 فشـار  بـه  تـوان  یم گرید يزا استرس عوامل از .است يرشد راتییتغ
 ایـ  نزاع مدرسه، رییتغ خانواده، انتقال و نقل مدرسه، در شرفتیپ يبرا

 اشـاره  ادآوریـ اعت مـواد  از اسـتفاده  سوء يبرا فشار ای و نیوالد طالق
 ،يپرخاشـگر  ،یلیتحصـ  يهـا  شکسـت  از ياریبسـ  علـت  .)12( نمود
 از نوجوانـان  یاجتمـاع  يانزوا و یعاطف ،يرفتار دیشد يها یآشفتگ
 تعامـل  در قیـ توف عـدم  و روزمـره  مشکالت و لیمسا با فقنامو مقابله
 شیافزا بر استرس کنترل يها تکنیک .شود یم یناش گرانید با مثبت

 ).11( دارد يریچشمگ اثر آموزان دانش ژهیو به افراد، یروان بهداشت
 قـرار  ینوجـوان  دوره يهـا  اسـترس  معـرض  در پسران از شیب دختران
ــ ــ .)13( ددارن  از يشــتریب زانیــم پســران بــه بتنســ دختــران نیهمچن

 در اضطراب شتریب بروز .)14( دهند یم نشان را آن عالئم و اضطراب
 و یروانشـناخت  ،یتیشخصـ  سـاختار  در تفـاوت  بـه  توان یم را دختران

  ).15( داد نسبت پسران و دختران یشناخت ستیز
 مـزمن  و مفرط یختگیبرانگ جادیا با ماًیمستق تواند یم یروان فشار
 مختـل  بـا  ایـ  يویـ کل فـوق  غده يقشر بخش ای کیسمپات گاهدست در

 یروانـ  فشار تحت افراد .گذارد ریتاث سالمت بر یمنیا دستگاه کردن
 خـود  کـه  ندهند انجام سالمت با مرتبط مثبت يرفتارها است ممکن
 توانـد  یمـ  اسـترس  تیریمـد  آمـوزش  ).16( شود یم يماریب به منجر
 و جـرات  ؛کرده کم را روزانه يها يگرفتار و اضطراب ،یروان فشار
 را آمـوزان  دانـش  اضـطراب  ؛)17( هآورد همراه به را يشتریب تیرضا

 را آنــان روان ســالمت و یلیتحصــ عملکــرد و )18( داده کــاهش
  ).19( دهد شیافزا

 اسـترس  کـاهش  در مـوثر  يهـا  روش از یکـ ی یبدن یدرمان روان
 منجـر  یزنـدگ  يانـرژ  انسـداد  و جاناتیه مزمن یسرکوب است. افراد
ــه ــنش، جــادیا ب ــ یشــیپر روان احتمــاالً و يرنجــور روان ت  .شــود یم

 قیـ طر از شده مسدود جاناتیه و شده سرکوب يانرژ نیا يرهاساز
 حفـظ  و یدگیـ تن کـاهش  در يمـوثر  کمک تواند یم یبدن ناتیتمر

 عنـوان  بـه  جـان یه یبدن یدرمان روان در .دینما سمیارگان کل سالمت
 ).20( دارد عهـده  بـر  یاصـل  نقـش  بدن و ذهن نیب فرد به منحصر یپل
 طـور  به یدرمان شناخت و استرس تیریمد مداخله روش يریکارگ به

 آموزان دانش یلیتحص کارکرد بهبود و اضطراب کاهش در یگروه
 فـرد  ،یعضـالن  يسـاز  آرام آمـوزش  نیتمـر  بـا  نیهمچنـ  است. موثر
ــ ــهیاند توانـــد یمـ ــود شـ ــا موضـــوع از را خـ ــران يهـ ــده نگـ  و کننـ

 بخـش  آرام یحتـ  ای تر یخنث يها موضوع يسو به کننده نشخودسرز
 آمـوزان  دانـش  از يریـ کث تعـداد  حاضـر  حـال  در ).21( دیـ نما منتقل
 ییتوانـا  و هستند روبرو وجود ابراز عدم و استرس مشکل با ما کشور
 .)22( ندارنـد  را درس کـالس  در یلیتحصـ  عملکرد ابراز يبرا الزم
 قـرار  ریتـاث  تحـت  را آموزان انشد یلیتحص عملکرد تواند یم استرس

 نیـ ا .شـود  رانیفراگ استرس باعث تواند یم بد عملکرد متقابالً و دهد
 گرفتـار  باطـل  چرخـه  کیـ  در آمـوزان  دانش که شود یم موجب امر
 بـه  یآگـاه -توجـه  بر یمبتن استرس کاهش يها کیتکن ).23( شوند
 کـاهش  را خـود  اسـترس  سـطح  بتوانند تا کند یم کمک افراد عموم
 يهـا  تکنیـک  آمـوزش  اثـر  تعیـین  منظـور  بـه  مطالعه این ).24( دهند
 دختـران  استرس زانیم و یبزاق زولیکورت سطح بر یبدن یدرمان روان

  شد. انجام گرگان شهر دبیرستانی
  بررسی روش

 سـاله  15-18 دختـر  آمـوز  دانـش  40 يرو بـالینی  کارآزمایی ینا
 دختران د.یگرد انجام 1390 سال در گرگان یردولتیغ يها رستانیدب

 مداخلـه  و کنتـرل  نفـري  20 گـروه  دو در تصادفی طور به آموز دانش
  .گرفتند قرار
 شـماره  بـا  رانیـ ا ینیبـال  يها ییکارآزما ثبت مرکز در مطالعه نیا

2N2014053113776IRCT د.یگرد ثبت  
 عمـل  بـه  الزم يها یبررس ها یآزمودن يها يماریب سابقه مورد در
  شد. مطالعه آموزان دانش متسال پرونده نیهمچن .آمد

 و مـزمن  يهـا  يمـار یب ،یعفون يها يماریب به مبتال آموزان دانش
 مارسـتان یب در يبسـتر  سابقه ی،روان و یجسم یارث يها يماریب سابقه
 عوامــل شـتر یب کنتــرل يبـرا  نشــدند. وارد مطالعـه  در دارو مصـرف  و

 لیـ دل به یدانشگاه شیپ آموزان دانش ؛استرس شیافزا در گر مداخله
 یگروهـ  جلسات نیهمچن نشدند. وارد مطالعه در کنکور در شرکت
  شد. برگزار اول ترم امتحانات انیپا از بعد
 یآگـاه  کتبـی  نامه رضایت مطالعه، مورد آموزان دانش والدین از
 درخواسـت  والـدین  از نیهمچنـ  شد. اخذ مطالعه در شرکت نحوه از
 ســاعات انیــجر در و بــوده متعهــد محققــین بــا همکــاري بــه تــا شــد
  .رندیگ قرار درمان جلسات يبرگزار
 از اسـتفاده  بـا  مطالعـه  انتهاي و ابتدا در گروه دو هر استرس میزان

  گرفت. قرار سنجش مورد )25( کوهن استرس سنجش اسیمق
 یعمــوم ســطح یابیــارز يبــرا کــوهن اســترس ســنجش اسیــمق
 يدارا .شـد  سـاخته  همکاران و کوهن توسط 1983 سال در یدگیتن

 و افکـار  حـد  چـه  تا که شود یم دهیپرس مخاطب از و است سوال 14
 کـرده  تجربـه  گذشـته  هفتـه  4 طول در را یدگیتن با مرتبط يرفتارها
 و کرمـی  توسـط  رانیا در کوهن استرس سنجش اسیمق ).26( است

ــا اعتبــار ).26( اســت شــده یابیــهنجار 1386 ســال در همکــاران  نی
 ییطباطبـا  عالمـه  دانشـگاه  انیدانشجو از نفر 288 مورد در پرسشنامه

 آزمـون  اعتبـار  بیضر نورباال نیهمچن ).26( آمد دست به درصد 83
ــر 76 در را ــان از نف ــارور زن ــزارش درصــد79 ناب ــود گ ــا و نم  يآلف

  ).27( آمد دست به درصد83 برابر کرونباخ
 بـه  بود. یقسمت 5 کرتیل فیط در کوهن استرس سنجش اسیمق
 بیـ ترت بـه  شـه یهم و اغلـب  اوقـات،  یبرخـ  باً،یتقر هرگز، يها پاسخ
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 تـا  صـفر  نیبـ  يعدد نمرات مجموع گرفت. تعلق 5 یال صفر نمرات
 کـم،  اسـترس  16-25 اسـترس،  بـدون  15 از کمتـر  نمرات .است 56
 عنــوان بــه 46-56 و ادیــز اســترس 36-45 متوســط، اســترس 35-26

  شد. يبند میتقس ادیز یلیخ استرس
 طــور بــه رســتانیدب دو یلتــردویغ دخترانــه يهــا رســتانیدب نیبــ از
 و یاجتمــاع ســطح نظــر از رســتانیدب دو هــر شــد. انتخــاب یتصــادف
 يبـرا  کـوهن  اسـترس  سـنجش  اسیمق بودند. کسانی باًیتقر ياقتصاد
 اجـرا  رسـتان یدب دو هـر  سـوم  و دوم اول، يها سال آموزان دانش همه
 از 32-48 اتنمـر  بـا  افـراد  نیبـ  از یتصادف طور به نفر 20 سپس .شد
 .شــدند انتخــاب رســتانیدب هــر از کــوهن، اســترس ســنجش سایــمق

 مداخلـه  گـروه  در یتصادف طور به ها رستانیدب از یکی شدگان انتخاب
  .گرفت قرار کنترل گروه در يگرید و

 در ELISA کیـت  از اسـتفاده  بـا  زولیکـورت  میـزان  سنجش براي
 .آمـد  عمـل  بـه  گیري نمونه آموزان دانش بزاق از مطالعه انتهاي و ابتدا
 نظـر  در تـر یل یلیم بر نانوگرم 2/1-7/14 یبزاق زولیکورت یعیطب دامنه
  شد. گرفته
 توضیحات مطالعه انجام از قبل بزاقی، هاي نمونه آوري جمع براي
  سـاعت  انآمـوز  دانـش  کـه  طـوري  بـه  گردیـد.  ارائه والدین به کامل

 سـپس  دند.شـ  داریـ ب خـواب  از صـبح  6 سـاعت  و خوابیدند شب 10
 ریختنـد.  وبیـ کروتیم در را بـزاق  نمونـه  شـدن  داریب از بعد بالفاصله
 يآور جمـع  بیـداري  از پـس  45 و 30 ،15 قیدقا در بعدي هاي نمونه
 مسـواك  از گیـري  نمونـه  فواصـل  در آمـوز  دانـش  ).28-30( گردید
ــوردن زدن، ــام و خ ــس و دنیآش ــجو آدام ــودداري دنی  نمــود. خ

 امـور  انجـام  از ي،ریـ گ نمونـه  از قبل روز دو از آموزان دانش همچنین
 يریـ گ نمونـه  انیـ پا تـا  هـا  آزمـودنی  کردنـد.  يخوددار یدندانپزشک

 ماندنـد.  رختخـواب  در امکـان  حـد  تا و نموده نور کم را اتاق طیمح
 با و گذاشتند زریفر در را ها وبیکروتیم يریگ نمونه از پس بالفاصله
 دبیرسـتان  بـه  ؛بـود  شـده  داده قرار ارشانیاخت در که خی يها صندوق

 سیکل اتمام از بعد مطالعه انتهاي و ابتدا در بزاق يریگ نمونه وردند.آ
 یقاعـدگ  و PMS بـه  مربـوط  گر مداخله عوامل تا شد انجام قاعدگی
 در يریـ گ نمونـه  هنگام در که يافراد هنمون وجود نیا با شود. کنترل
 نفر 15 است ذکر به الزم گردید. حذف بودند؛ یقاعدگ کلیس زمان
  رساندند. اتمام به را طالعهم گروه، هر در

  جلســه9 در مداخلــه گــروه بــه یبــدن یدرمــان روان يهــا تکنیــک
 بـراي  و یک) (جدول شد داده آموزش بار کی يا هفته ي،ا قهیدق 90
  نگرفت. صورت يا مداخله کنترل گروه
 صیتشخ را خود جاناتیه و احساسات فرد یبدن یدرمان روان در
 آن کنتـرل  بـه  توانـد  یمـ  ساسـات اح صیتشـخ  نمایـد.  می ابراز و داده
 و ارزشـمند  یژگـ یو احساسـات  انیـ ب و رشیپذ کشف، .کند کمک
 قیتشـو  را هـا  یآزمودن جلسات یط در .)31( است درمان نیا خاص

 کـامالً  را خـود  ندیناخوشـا  و دردنـاك  یبـدن  يهـا  حالـت  تـا  میکرد
  .شد پرداخته هم مثبت و ندیخوشا يها حالت به البته .کنند تجربه
  لوین، هاي آزمون ،SPSS-16 يآمار افزار نرم از استفاده با اه داده

t سـطح  .شـدند  لیـ تحل و هیـ تجز یفیتوصـ  آمـار  يها روش و یزوج 
 مطالعـه  نانیاطم ضریب و شد گرفته نظر در 05/0 از کمتر داري معنی

  بود. درصد 95
 دختر آموزان دانش یبدن یدرمان روان انجام شرح : 1 جدول

  1390 سال در گرگان شهر یرستانیدب
  شرح  جلسه

  اول
 نیب گروه، ياعضا و مشاور انیم حسنه رابطه يبرقرار

 مورد در حیتوض گروه، قواعد با آنها ییآشنا گروه، ياعضا
 ییآشنا رهبر، توسط گروه برنامه چارچوب و مقررات

  یبدن یدرمان روان مفهوم با اعضا

  دوم

 و زا استرس عوامل ییشناسا ،یبدن یدرمان روان شرح
 اثر مورد در حیتوض هیارا بدن، در آن کیولوژیزیف میعال

 هیارا گروه، رهبر توسط استرس کاهش بر یبدن يها درمان
 ناتیتمر قیطر از یآگاه و توجه دهنده شیافزا اطالعات

 در یبدن تجارب روزانه ثبت( اعضا به فیتکل دادن ،یبدن
  ر)آو استرس طیشرا

  سوم
 يها روش آموزش اعضا، یبدن تجارب مورد در بحث
 بدن، بر تمرکز و استرس بر غلبه يبرا دنیآرم و تنفس
 گرفته دهیناد يها بخش با ارتباط يبرقرار یچگونگ آموزش

  آن به مربوط فیتکل دادن و بدن شده

  چهارم
 يزا تنش يها بخش با دنیآرم و تنفس نیتمر ياجرا
 ها، اجتناب ها، دفاع نقش مورد در اطالعات هیارا بدن،
 يها روش آموزش استرس، زانیم بر تروماها و دهاانسدا

  فیتکل دادن و کیوانرژتیبا و کسیراد

  پنجم
 توسط تروماها و ها دفاع ها، اجتناب انسدادها، ییشناسا
 انسدادها، با آنها رابطه و بدن یجانیه ابعاد یبررس اعضا،

  فیتکل دادن و تروماها و ها دفاع ها، اجتناب

  ششم
 ،يگرید و خود نیب يمرزبند تیقابل مورد در حیتوض
 احساس يبرا اعضا ییتوانا ،ینینش عقب و تماس آهنگ
 دیامباد و رونیش يها روش آموزش ،يگرید و خود کردن

  دادن فیتکل ،یتراپ شنالیلیر

  هفتم
 حیتوض جسم، و روان وحدت مورد در یاطالعات هیارا
 يها روش آموزش ،يا سازه اریهش کنترل مورد در

  فیتکل دادن و یتراپ شنالامو کیسومات
 وخاطرات، جاناتیه بدن، حواس مورد در یآگاه ذهن  هشتم

  فیتکل دادن و یهاکوم روش آموزش
 پس ياجرا مطالب، يبند جمع قبل، جلسات مرور  نهم

  بعد روز صبح یبزاق يها نمونه يآور جمع و آزمون
  

  ها یافته
 کنتــرل گــروه و ســال 2/16±8/0 مداخلــه گــروه یســن نیانگیــم

 بـود  کسـان ی گـروه  دو در هـا  انسیوار مفروضه بود. سال 7/0±4/16
  .)2 (جدول
 مطالعـه  انتهـاي  در مداخله گروه یبزاق زولیکورت غلظت نیانگیم
 افـت ی کاهش داري معنی طور به آماري نظر از مطالعه ابتداي به نسبت
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)05/0P<.( آمـاري  نظـر  از کنتـرل  گـروه  در تغییـر  ایـن  که یحال در 
 انتهـاي  در مداخله گروه استرس نمره نیانگیم نیهمچن ود.نب دار معنی
 داري معنـی  طـور  بـه  آمـاري  نظـر  از مطالعـه  ابتـداي  بـه  نسـبت  مطالعه
 آمـاري  نظـر  از کنترل گروه در میزان این و )>05/0P( تافی کاهش
  ).3 جدول( نبود دار معنی

  
 میزان براي لوین) F( ها واریانس برابري آزمون نتایج : 2 جدول
 دختران در کنترل و مداخله يها گروه استرس و بزاقی تیزولکور

  1390 سال در گرگان شهر یرستانیدب آموز دانش
 p-value  نیلو F  ریمتغ

 787/0  074/0  یبزاق زولیکورت
  979/0  001/0  استرس

  
  

 کورتیزول و استرس زانیم استاندارد خطاي و میانگین : 3 جدول
 یرستانیدب آموز دانش دختران در کنترل و مداخله يها گروه بزاقی

  1390 سال در گرگان شهر
 استاندارد يخطا و نیانگیم  ها گروه  ریمتغ

  مطالعه يانتها  مطالعه يابتدا
  66/32±5/1  46/37±1  مداخله  استرس

  13/36±49/1  66/35±57/1  کنترل
p-value  979/0  003/0  

 زولیکورت
  یبزاق

  68/2±34/0  96/4±67/0  مداخله
  38/5±09/1  37/5±94/0  کنترل

p-value  787/0  043/0  
  
 یبزاقـ  زولیکورت غلظت نیانگیم تفاوت گروهی، برون مقایسه در
ــود کنتــرل گــروه از کمتــر داري معنــی طــور بــه مداخلــه گــروه در  ب

)043/0P<.( نیانگیـ م تفـاوت  در يدار یمعن آماري کاهش نیهمچن 
 کنتــرل گـروه  بــا سـه یمقا در مداخلــه گـروه  اســترس اسیـ مق نمـرات 
  ).>003/0P( شد مشاهده
  بحث
 یبـدن  یدرمـان  روان یگروه آموزش مطالعه، نیا جینتا به توجه با
 اثـر  دبیرسـتانی  دختـران  اسـترس  و یبزاقـ  زولیکورت سطح کاهش بر
 ســطح کــاهش خصــوص در مطالعــه نیــا جــهینت داشــت. يدار یمعنــ
 گـروه  ).32-34( اسـت  همسـو  مطالعـات  گـر ید بـا  یبزاقـ  زولیکورت
 خـود  تمشکال با برخورد یچگونگ یگروه آموزش هنگام مداخله
 بیـ ترت نیبـد  .شـدند  دواریـ ام خود تمشکال حل به و گرفتند فرا را

 خودآگـاه  مـه ین ای ناخودآگاه و شده سرکوب عواطف تا دادند اجازه
 بـا  مرتبط یبدن میعال و جاناتیه بر تمرکز و توجه با کند. بروز آنان
 در یتـوجه  قابل طور به توانستند یدنب يها تکنیک يریکارگ هب و آنها

  شوند. موفق استرس میعال کاهش
 در یآگاه -توجه يها کیتکن همکاران و Warnecke مطالعه در
 در و دیگرد استرس کاهش سبب استرس، دچار یپزشک انیدانشجو

  ).35( بود یباق اثر نیا زین يا هفته 8 يریگیپ

ــه در ــوزش يا مطالع ــارت آم ــا مه ــد ییه ــنیلکسیر مانن ــرا ش  يب
 يبـرا  ییهـا  مهـارت  آمـوزش  و پراسـترس  يها تیموقع با کنارآمدن

 در توانست يپرستار رشته انیدانشجو در ناسازگار يها شناخت رییتغ
  ).36( باشد موثر زا استرس عوامل یفراوان و شدت کاهش در

 يهـا  دسـتورالعمل  ،نیشهرنشـ  جوانـان  يرو شده انجام مطالعه در
 مـرتبط  يها حوزه بر یمثبت اثر یآگاه-توجه بر یمبتن استرس کاهش

 ســالمت و مدرســه يهـا  شــرفتیپ ،يفـرد  نیبــ روابـط  خصــومت، بـا 
  .)37( داشت آنان یجسم
ــه در ــان روان همکــاران و Hsiao مطالع ــ یدرم ــدن – یذهن ــه یب  ب
 زولیکورت زانیم کاهش سبب یدارودرمان همراه به یگروه صورت

 .)34( دیگرد مزمن یافسردگ به مبتال ییسرپا مارانیب در استرس و
ــه در ــاران و Bonadonna مطالع ــنیتیمد همک ــث ش ــاهش باع  ک

 را نفـس  عـزت  و خلـق  شنیتیمد د.یگرد یافسردگ و درد اضطراب،
 نـات یتمر انجـام  نیهمچن ).38( کند یم کم را استرس و داده شیافزا
 زولیکورت و اضطراب استرس، زانیم کاهش در یعضالن شنیلکسیر
  ).40و39( است موثر یبزاق

 و گرفته درنظر کل کی عنوان به را انسان ،یبدن درمانگران روان
 يرو بـر  کـردن  کـار  احتمـاالً  هسـتند.  بدن و ذهن وحدت دنبال به و

 کـار  بـه  ها یدرمان روان همه در باًیتقر که است يا صهیخص احساسات
 یپلـ  عنوان به جانیه نقش خاطر به یبدن یدرمان روان در اما رود؛ یم

 عهـده  بـر  یاصـل  نقـش  صـه یخص نیـ ا بدن، و ذهن نیب دفر به منحصر
 یخســـتگ نیتســـک در یماســـاژدرمان ماننـــد یبـــدن نـــاتیتمر دارد.

 ).41( اسـت  ییتنهـا  به استراحت از موثرتر یذهن یخستگ مخصوصاً
 شـن، یتیمد وگـا، ی ماننـد  بـدن  – ذهـن  مـداخالت  يسر کی نیهمچن
 در یمیخـودتعل  و يرسـاز یتصو دبک،یـ وفیب ،یچ - يتا ،یپنوتراپیه

  ).42( موثرند استرس و یافسردگ کاهش
 و یختگـ یبرانگ کـاهش  ،یرمنطقیغ افکار کنترل چون ییها روش
 مهـارت  بـر  یمبتن يها روش و ورزش کنار در یدرون هشدار کاهش
 منجـر  اضـطراب  کـاهش  و نفـس  عزت شیافزا بر تواند یم مساله حل
 بـه  المبـت  افـراد  افسـردگی  کـاهش  در بـدنی  درمـانی  روان ).1( شوند

-توجـه  بـر  مبتنـی  رویکرد همچنین .)43( است موثر مزمن افسردگی
 مـوثر  گـوش  وزوز بیمـاري  درمـان  در بـدنی  درمـانی  روان و آگاهی
 بیمـاران  منفـی  هاي نشانه کاهش سبب بدنی درمانی روان ).44( است

 ).45( گردد می اسکیزوفرن
 بـر  را یبـدن  یدرمـان  روان تکنیـک  يکارآمد حاضر مطالعه جینتا
 دهـد.  یمـ  نشان استرس يدارا آموزان دانش یبزاق زولیکورت اهشک
 بـر  یبـدن  یدرمـان  روان یاثربخشـ  نـه یزم در ما مطالعه از حاصل جینتا

 همسو )46-49و42و37( مطالعات ریسا جینتا با استرس زانیم کاهش
 استرس تیریمد آموزش همکاران و Timmerman مطالعه در است.
 و نموده کم را روزانه يها يگرفتار و اضطراب ،یروان فشار توانست
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 زیـ ن حاضـر  مطالعـه  در ).17( گـردد  يشـتر یب تیرضا و جرات سبب
  د.یگرد ساستر کاهش سبب یبدن یآگاه و توجه شیافزا
ــاران و Halamandaris مطالعـــه در  يســـاز آرام آمـــوزش همکـ
 داد کـاهش  را آمـوزان  دانش اضطراب یعضالن يساز آرام با يرفتار

 در اسـترس  تیریمـد  آمـوزش  همکـاران  و Keogh همطالع در .)18(
 بـود  مـوثر  آمـوزان  دانـش  روان سـالمت  و یلیتحص عملکرد شیافزا

 آمـوزش  یبخشـ  اثـر  که داد نشان همکاران و Shirbim مطالعه .)19(
 اضطراب و یجسمان نشانگان کاهش بر استرس تیریمد يها مهارت
  ).50( است موثر انیدانشجو
 یمبنـ  یدرمـان  جهینت يریگیپ امکان دمع مطالعه نیا تیمحدود از

  بود. یبزاق زولیکورت و استرس کاهش يماندگار و تداوم بر
  گیري نتیجه
 در درمــانی روان هــاي تکنیــک کــه داد نشــان مطالعــه نیــا جینتــا
  است. وثرم دبیرستانی دختران بزاقی کورتیزول و استرس کاهش
 قدردانی و تشکر
 يبـرا  یاردهـائ  نسـب  ینقـ  مهفاط خانم نامه انیپا حاصل مقاله نیا
 دانشـکده  از مدرسـه  مشـاوره  رشـته  در ارشـد  یکارشناس درجه اخذ

 از لهیوس نیبد بود. ییطباطبا عالمه دانشگاه یتیترب علوم و یروانشناس
 در يهمکـار  خـاطر  به گرگان شهرستان پرورش و آموزش نیولؤمس
 گردد. یم يسپاسگزار مطالعه، نیا
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 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
Abstract 
Background and Objective: Body psychotherapy technique (BPT) is a program teaches to deal more 
effectively with stressors. This study was done to evaluate the effectiveness of body psychotherapy 
technique on the stress and salivary cortisol level in high school girl students. 

Methods: In this randomized clinical trials study, thirty 15-18 years old female students were randomly 
divided into intervention and control groups. BPT group was given to the intervention group in nine 
sessions during two months. Cohen stress scale was used perior and the end of study to determine the 
scale of stress. Perior and at the end of study, salivary samples of subjects were collected directly after 
getting up in the early morning , 15, 30 and 45 minutes later on to measure salivary cortisol level. 

Results: The mean of stress scale scores and salivary cortisol level in the intervention group significantly 
reduced in comparison with the controls (P<0.05). 

Conclusion: Body psychotherapy technique reduces stress scale scores and salivary cortisol level in high 
school girl students in Gorgan, northern Iran. 
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