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 چکیده

های هیجانی نامناسب مثل افسردگی، اضطراب و استرس به عنوان جزء امروزه واکنش :مقدمه و هدف

 بر بازنشستگانتوانمندسازی  توجه بهباشد. بنابراین میبازنشستگان مطرح شده و الینفک زندگی شناخته

این لذا  . آنها در دوران بازنشستگی یک ضرورت محسوب می شود افسردگی، اضطراب و استرس  غلبه بر

اضطراب و  ،یپرستاران بازنشسته بر افسردگ یسازتوانمند یرنامهب یاجرا ریتاث یبررسمطالعه با هدف 

  صورت گرفت. یزنشستگاسترس آنها در دوران با

نفر از پرستاران عضو کانون  60شده، بر روی سازی یتصادف ینیبالییکارآزمااز نوع  این مطالعهروش کار: 

-بازنشستگان سازمان نظام پرستاری شهر تهران که واجد شرایط شرکت در پژوهش بودند، انجام شد. نمونه

های پژوهش بر رهای ورود انجام شد و سپس نمونهاساس معیا در دسترس و بر هدفمند و  گیری به صورت

ها  با استفاده از پرسشنامه ساده به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. دادهتخصیص تصادفیاساس 

هفته،  6ی را به مدت  ی توانمندسازبرنامهگروه آزمون  آوری گردید.جمع  DASS-21دموگرافیک و مقیاس 

هفته پس از انجام مداخله ابزار پژوهش  8دریافت نمودند. مجددا دقیقه  45جلسه، هر جلسه  1هر هفته   

وارد و با استفاده  SPSS-16افزار نرمو سپس اطالعات گردآوری شده در توسط هر دو گروه تکمیل گردید 

تحلیل واریانس چند زوج و  tمستقل،  t های آماری توصیفی )میانگین و انحراف معیار(، کای دو،آزموناز 

 تجزیه و تحلیل شد.  p >05/0داری در سطح معنی متغیره

تحت مطالعه  رهاییاز نظر متغ آزمون و کنترلهای  گروه نیب اجرای برنامه توانمندسازیقبل از  ها:یافته

استرس گروه آزمون بعد از مداخله  و سطح افسردگی، اضطراب (.<05/0p)وجود نداشت داری یتفاوت معن

که در سطح (.  در حالیp<05/0ه تفاوت معناداری نشان داده شد و کاهش یافت )نسبت به قبل از مداخل

( و در اضطراب و =128/0pافسردگی گروه کنترل  قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی داری نشان داده نشد)

و  استرس گروه کنترل بعد از مداخله نسبت به گروه کنترل قبل از مداخله تفاوت معنی داری نشان داده شد

 (.= 033/0p( و )= 009/0pافزایش یافت )

اضطراب  ،یافسردگنتایج این مطالعه نشان داد که برنامه توانمندسازی موجب کاهش معنادار گیری: نتیجه

های بلندمدتی را شود که مطالعات بعدی پیگیریشود. لذا پیشنهاد میپرستاران بازنشسته می و استرس

مدت این مداخله  توانند در درک آثار طوالنیبلندمدت می یارزیابی پیگیرانهرسد که  انجام دهند. به نظر می

 ه باشدبر روی بازنشستگان کمک کنند

 پرستار بازنشسته، توانمندسازی،  افسردگی، اضطراب، استرسواژه های کلیدی: 
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Abstract: 
 

Introduction: Today, inappropriate emotional reactions such as depression, 
anxiety and stress to be mentioned as well-known and inseparable part of 
retireds life. Therefore, empowerment interventions are critical to reduce 
depression, anxiety and stress. The aim of this study was to investigate the 
effect of retired nurses empowerment program on their depression, anxiety 
and stress during retirement. 
 

Materials and methods: This randomized clinical trial was conducted on 60 
nurses that were member of the Association of retireds of the Nursing 
Organization of Tehran. Sampling was done as simple random allocation in two 
groups of test and control. The experimental group received the 
empowerment program for 6 weeks, 1 session in each week and 45 minutes 
each session. Data were collected using a demographic questionnaire and the 
DASS-21 scale. The data were analyzed by SPSS-22 software using descriptive 
statistics tests (mean and standard deviation), t-test, paired t-test and ANOVA 
at a significant level of  was analyzed (p <0.05). 
 
Findings: Before the implementation of the empowerment program between 
the test and control groups, there was no significant difference between the 
studied variables (p> 0.05). The level of depression, anxiety and stress in the 
experimental group after intervention was significantly different from the pre 
intervention (p <0.05). However, there was no significant difference in the level 
of depression in the control group before and after the intervention (p = 0.82), 
and in the anxiety and stress of the control group after the intervention, there 
was a significant difference between the control group before the intervention 
and Increased (p = 0.009) and (p = 0.033). 
 
Conclusion: The results of this study showed that empowerment program 
reduces depression, anxiety and stress in retired nurses significantly. 
Therefore, it is suggested that future studies carry out long-term follow-up. It 
seems a long-term follow-up assessment can help to perception the long-term 
effects of this intervention on retireds. 
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