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 دانشگاه فرهنگيان
 پژوهي آموزش تخصصيـ فصلنامه علمي
 1395 هارب،نجمپشماره،سال دوم

بر سالمت در مقابل استرسيروانيسازمنيايآموزش گروهياثربخش

پدانشيعموم يدانشگاهشيآموزان دختر دوره

1يلوزكزهرا گلرخ

دهيكچ
يت اســترس بــر ســالمت عمــوميريمــديآمــوزش گروهــياثربخشــيبررســ هــدف پــژوهش حاضــر

پنشدا شيدانشگاهشيآموزان دختر دوره اي شهر از30 نمونـه،ن هـدفيـ راز بود. جهت تحقـق  نفـري

و انتخاب تصادفياي خوشه گيري نمونه به شيوه آموزان دختردانش  بـه دو گـروهي تصـادف طـوربه شد

وي آزما  آموزشي تحت آموزش برنامه گروه، جلسه8ش به تعداديم شدند. گروه آزماي نترل تقسكش

نيدري نترل آموزشك در مقابل استرس قرار گرفت. گروهي رواني سازمنيا  هـا بـهي رد. آزمـودنكـ افـت

و بعد از مداخله( در دو مرحلهي سالمت عموم نامه پرسشلهي وس ها قرار گرفتند. دادهيابي مورد ارز) قبل

تحل تجزيري انس چندمتغي واركلي با استفاده از روش تحلي مورد و ج پژوهش نشـاني نتال قرار گرفت.يه

دري آموزان گروه آزما دانشيش معنادار سالمت عمومي منجر به افزا،ي برنامه آموزشيه اجراك داد ش

داي مقا نتك آموزان گروهشن سه با اي جه برنامه گروهي نترل شده است. در دري روانـي سـاز مـني آموزش

پي در ارتقاء سالمت عموم مقابل استرس مي مؤثر است. لذا اگر درمانرددگي شنهاد ين روش براي ان از

پ به دانشكمك  ند.ي استفاده نماي دانشگاهشي آموزان دوره

ا:هادواژهيلك ،يابعـاد سـالمت عمـوم،يسـالمت عمـوم، در مقابل اسـترسيروانيسازمنيآموزش

.يدانشگاهشيپ،ت استرسيريمد

و1 و پرورشكارشناسي ارشد مشاوره  ( نويسنده مسئول)آباد شهرستان چالوس بخش مرزن دبير آموزش
@yahoo.com1383m_r 

16/2/96پذيرش:2/7/94دريافت:
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 مقدمه

پركتاسيبه بزرگساليكودكازيند انتقاليفراكييدوره نوجوان و ش به نظركشمكه دشوار

تغكيرسد. نوجوان از مي و از طرفـمي خوديو جنسيرات جسمييطرف شاهد ، گـريديباشد

و، جامعه و فرهنگ از او انتظار استقالل ويشـغليزنـدگيالزم بـرايهامهارتسبكخانواده

و سرنوشـتيتـر از مهـميكييدارند. دوره نوجوانياجتماع از نظـريزنـدگن دورانيسـازترن

زييـتغياسـت. در دوره نوجـوانيو اجتمـاعيسـالمت عمـوم،يسالمت جسـمان  درياديـ رات

و،ركف، ذهن، جسم روكييًال زندگكاخالق ازكدهديمينوجوان يهـا روشه اگر نتوانـد

ايبرايدرست تغيبرخورد با زكن اسـت دچـار مشـكـمم،ندكرات استفادهيين شـود.ياديـ الت

تغيتـر از عمـدهيو اجتماعيذهن،يجانيه،يانرات جسمييتغ بـا.اسـتيرات دوره نوجـوان ييـن

مش، خاص نوجوانيهاي توجه به ويژگي الت خاص خود نيز مواجه است. برخيكاين دوران با

و گاه نيازمند مداخلهكاز اين مش در، متري هسـتندكالت شيوع بيشتري داشته امـا برخـي ديگـر

ي و نيازمنـد بيمـاكيـ، ناسازگاريكحد و يـا اخـتالل روانـي اجتمـاعي قابـل توجـه بـوده ري

ازاقدامات مداخله بايـد نوجـوان كـه استايدوره،ينوجوانيدوره ديگر طرف گرانه هستند.

 استرس آمدن وارد موجب ما جامعه در مسئله همين.سازد آماده دانشگاه به ورود براي را خود

 متعـدد هـاي شود. پژوهشميهادانشگاه ورودي كنكور گذراندن براي نوجوانانو بر خانواده

، اضـطراب چـون نامساعدي عوامل معرض در نيز دانشگاه به ورود از پس جوانان اندنشان داده

و  كندمي تهديدراهاآن تحصيلي پيشرفتو موفقيت عوامل اين.دارند قرار استرس افسردگي

مـو  باشـند نـاموفق خـود تحصـيلييدوره قـع مو بـه اتمـام در هـاآنازياعـده شـوديموجب

).1386، پرندو فرد خداياري(

و چـه در سـطحيچه در سـطح سـازمانيمختلفيدرمانيردهاكيرو، مداخله در استرسيبرا

مديهاوجود دارد. مانند برنامهيفرد ويه در سـطح گروهـكنترل استرسكايتيريمختلف

ميفرد نيگيانجام و رويرد يچندبعـد)، 1962(سيالـ)يرفتـارــيشناخت(ياندرميردهاكيز

).1993(كبيدرمانو شناخت) 1986( الزاروس
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ويها روشنيارآمدتركازيكي و بـه آمـوزش، ژه اضـطراب امتحـان يـ مداخلـه در اضـطراب

ده يـ ارائـه گرد) 1974(2مـايكن بـامه توسـطكباشديم1در مقابل استرسيسازمنيايگروه

ا روياست. ن فهرسـتيدر آخـر، استيرفتارـيشناختيهاه در زمره درمانكيانرد درمكين

در مقابـليسـاز مـنيايدرج شـده اسـت. آمـوزش گروهـياعتبـار تجربـيدارايهـا درمان

و چند بعديدقيمداخله درمانكي، استرس امـل اضـطرابكه هدف از آن حذفكاستيق

آنكبل،ستين مكسازنده استيبرداربهره،ه هدف از يهـاتيـق شوند تا موقعيراجعان تشوه

بيبرايديپراسترس را به عنوان تهد دره خود بگ عنوان مسائل قابل حل اينظر رويرند. ردكين

و مشـ كـ الزم را جهـتيهـا سه مرحله آموزشيط و درمـان اسـترس وكيـ الت نزدكاهش

م ايمرتبط با استرس به مراجعان ارائه ازيدهد. :ن سه مرحله عبارتند

بـريرابطـه مبتنـيدر برقـراريز اصـل كـ تمريسـاز در مرحله مفهـوم:يسازه مفهوممرحل.1

وياركهم آنكمكبا مراجعان درها به ت استرس است.يبهتر ماهكجهت

ا.2 و تمركمرحله يامقابلـهيهـا مهـارت آمـوزشيرويد اصـليـكتأ: هـا مهـارتنيتساب

 متعدد به مراجعان است.

پكمرحله.3 و رويكتأ:مرمستيريگياربرد مراجعـانيبـراييهـا فراهم آوردن فرصتيد

پراسترس مـورد اسـتفاده قـراريهاتيسب شده را در موقعكيامقابلهيهامهارتاست تا 

 دهند. 

اينتا هميبـركج پـژوهش و ا كـ نشـان داد) 2009( ارانكـ پـور در برابـر سـازي مـنيه آمـوزش

اين نتـايدارد. همچنـيعمـوم مختلـف سـالمتيهـا مؤلفـهيرو داريمعنياثر، استرس نيـج

نمـرات داريمعنـي طـور بـه نتـرلكسـه بـا گـروهيش در مقايه گروه آزماكپژوهش نشان داد

نشـانيو افسـردگيرد بد اجتمـاعكعمل،يخوابيب، اضطراب،يسازيدر جسمانرايترنييپا

 دادند.

1 Self-instractional training 
2 Meichenbaum 
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) SIT( بل اسـترس مقادريسازمنياياز روش آموزش گروهيدر پژوهش) 2007( مايكن بام

وياهش عصبانكيبرا نيـاياز اثربخشيكحا،جيرد. نتاكنترل خشم در نوجوانان استفادهكت

و فوا ط) 2007( روش بود. راش در مقابليسازمنياياز روش آموزش گروهيپژوهشيدر

و اضطراب مردم پنسلوانيرا برا) SIT( استرس بيدرمان استرس پس از سانحه وكـها  ار بردنـد

ن روش بود.يايج نشانگر اثربخشينتا

بسـياري است توانسته زيادي حدود تا درماني روش اين كه گرفت نتيجه توانمي باال مطالب از

هاي فرهنگ در را جامعه اقشار سايرو آموزاندانش از اعم مراجعان روانيـ روحي مشكالت از

هـاي پژوهش هنوز اما كند. آماده روزمره زندگي به ورود برايراهاآنو دهد كاهش مختلف

و بـاالي شـيوع ميـزان توجـه بـه اسـت. بـاازيـن درماني روش اين تأييد براي ديگري اضـطراب

رسد. لـذامي به نظر ضرورييهاي آموزشمحيط در آن اهميت مطالعه، در نوجوانانيافسردگ

اييپژوهش حاضر در صدد پاسخگو آكـن سـوال اسـت يـ بـه يهـت گرويريا آمـوزش مـديـه

اضطراب،يافسردگ،ينشانگان جسمان(يسالمت عموميهاو مولفهياسترس بر سالمت عموم

پدانش)يرد اجتماعكاركو اختالل در  شيدانشگاهشيآموزان دختر  رگذار است؟يراز تأثيشهر

 ات پژوهشي فرض

آمــوزان دوره دانــشيبــر ســالمت عمــوم در مقابــل اسـترسيروانــيســازمــنيا آمـوزش.1

.دارديداريمعن ثيرأتيهدانشگاشيپ

، اضـطراب،يجسـمان(يبر ابعاد سالمت عموم در مقابل استرسيروانيسازمنيا آموزش.2

ــاعكاركــاخــتالل در ــدانــش)يافســردگ،يرد اجتم ــوزان دوره پ ــيدانشــگاهشيآم  ثيرأت

.دارديداريمعن
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 روش پژوهش

و هدف پژوهشيلكطرح و از طرح تصـادفبويشيآزماطرح، پژوهش با توجه به موضوع يد

ويآزمايدو گروه باكش  استفاده شده است. آزمونپسو آزمونپيشانجام نترل

 گيري نمونهو روشي نمونه آمار، جامعه

پدانشيشامل تمام،ن پژوهشيايجامعه آمار شـيدانشگاهشيآموزان دختر دوره رازيشـهر

خيريـگبود. روش نمونـه93-94يليدر سال تحص  بـود. بـدينيتصـادفياوشـه بـه صـورت

و پرورششينواح بين از ابتدا كه صورت تصـادفي طـور به ناحيه يك رازيچهارگانه آموزش

 مدرسـه يـك تصـادفي طـور بـه ناحيـه هـم ايـن دانشـگاهي پيش مدارس بينازو انتخاب شد

يد. نمونه الزم بـرايآموزان اجرا گرددانشيروي تماميسالمت عموم نامهپرسشو انتخاب

 آمـوزاني دانـش، نامـه پرسش اجراي از در نظر گرفته شد. بعد آموزدانش 137 تعداد،اركنيا

 رضـايت كسب از بعد شدند. انتخاب عنوان نمونهبه، كرده بودند كسب را امتيازنيكه باالتر

ب مطالعه وارد ها،از آزمودني طـور بـه داشـتند40كه نمره باالتر از صـدكيسانكنيشدند. از

و30يدفتصا ويدر دو گـروه آزمـايتصـادف طـور بـه نفر انتخاب شدند نيگزينتـرل جـاكش

 آمـوزش معـرضدرايدقيقـه60يجلسـه8 تعـداد بـه آزمايش ها در گروهيشدند. آزمودن

اجـرا هر دو گـروه روي آزمونپس، آزمونپيشو گرفتند قرار»مايكن بام« سازي روانيايمن

د.يگرد

 ابزار پژوهش

بـريمبتنـ»يسـرند نامـه پرسـش«كيـيسالمت عموم نامهپرسش:يسالمت عموم امهنپرسش

ردينيه در مجموعه بالكاستيدهروش خودگزارش كيـيه داراكـيسـانكيابيـ با هـدف

م، هستندياختالل روان ).1972، گلدبرگ(رديگيمورد استفاده قرار
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مقيز چهاريدارا نامهپرسشنيا نيـمق خرده: اس استير و،يجسـمانيهـا شـانه اس اضـطراب

متوسـط طـور بـه زمـونآي. مدت زمان اجرايو افسردگياجتماعيورنشكنارسا،يخوابيب

ازكـب اسـتين ترتيبديسالمت عموم نامهپرسشيگذارقه است. روش نمرهيحدود ده دق ه

ديگز م،كي،ب نمره صفريبه ترت، نه الف تا و سه تعلق نتيگيدو فـيرد. در رد در هـر جه نمـره

تااسيمق از خردهكي در21ها از صفر تا نامهپرسشلكو  خواهد بود.84از صفر

مقيآزمودن نمرات هر و پـس از آن نمـرات طوربهاسيدر هر  چهـار جداگانـه محاسـبه شـده

و نمرهكاس را جمعيرمقيز ميلكرده ايآوريرا به دست تـرمكـ نمـره، نامـه پرسـشنيم. در

عيب ميمومانگر سالمت  باشد.يبهتر

و تـا77/0نيبـ(84/0را برابـر بـا)-28GHQ( نامـه پرسشاعتبار)، 1998( ارانكهم گلدبرگ

، بـه نقـل از هـومن( باشـديمـ)85/0تـا78/0نيبـ(82/0آن برابر بـايژگيوو متوسط)89/0

1376.(

(يميبه نقل از ابراه) 1380(يتقو ازيالمت عمـومسـ نامـه پرسـش همزمـان يـي در روا) 1387،

بهمزمان با پرسشيق اجرايطر مينامه ضر) M.H.Q(سكدلسيمارستان 55/0يب همبسـتگيبه

ل در حـد كـ بـا نمـره نامـه پرسـشنيـايهـان خـرده آزمـونيبيب همبستگيافت. ضرايدست

بتيرضا و ر بود.يمتغ87/0و72/0نيبخش

سه نامهپرسشاعتبار)، 1380( تقوي و آلفـاي، سنجيروش دوبارهسالمت عمومي را با تنصيفي

و بـه ترتيـبك را بـه دسـت90/0و70/0،93/0ضـرايب اعتبـار، رونباخ مورد بررسي قرار داده

پايضرآورده است.  اك نامهپرسشييايب ازديمحاسبه گردن پژوهشيه در بيضـر با اسـتفاده

بـ،85/0يجسـمانيهـا نشانه رونباخكيآلفا و در،84/0يخـوابياضـطراب ردكاركـ اخـتالل

 آمد. به دست88/0يل سالمت عمومكنمره،83/0يافسردگ،87/0ياجتماع
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 روش اجرا

مب: 1979،ن بـامكيمـا( از منابع معتبر، جلساتيمحتوا و بـه وسـ)ينـيترجمـه لهياسـتخراج شـد

پ، اوليد. در جلسهيد گردييتأ شناسيروانويتين علوم تربيمتخصص ششيابتدا د. آزمون اجرا

و دارايدقيمنطق درمانكي،ب فرد به درمانيسپس با ترغ پيجزئيق ازيشنهاد گرديات د. پـس

و مبتنيصميرابطهكيجاديا طـور بـه اهـداف درمـان، با مراجعيمساعكيبر تشريمانه مثبت

بهينانه مطرح گرديبو واقعياتيعمل و و ادراكمكهاآنده دريب ات واقـع كـ شد به انتظارات  نانـه

پ ويو تأثيافسردگ، اضطراب،ت استرسين ماهينند. همچنكدايمورد خود دست ر متقابل جسم

ا تيروان در شـد ها خواسـتهياز آزمودنيف خانگيلكن جلسه مورد بحث قرار گرفت. به عنوان

و افسـردگ،ه دچـار اسـترسكـييهاتيخود در موقعيت جسميبه وضع شـونديمـياضـطراب

و درجلسهكدقت  يآرامتنكينكت، دومينند. در جلسهكها را گزارشن حالتيايبعدينند

تيچـه آمــوزش داده شـد. در جلسـهيگـروه ماه16يرونـده بـراشيپـ كيــنكسـوم عـالوه بـر

چهـارم عـالوه بـريآموزش داده شد. در جلسـهيتوجه برگردانكينكت، روندهشيپ آرامي تن

دريشـناختيبـه آمـوزش بازسـاز،ينـو توجـه برگردا رونده پيش آراميتننيتمر اقـدام شـد.

ت شده اقـداميها هداييبه آموزش خودگو،ر جلسه قبلاچههاينيپنجم عالوه بر تمريجلسه

به آموزش حـل مسـئله پرداختـه، جلسات قبليتمامهاينيششم عالوه بر تمريشد. در جلسه

و هشتميشد. در جلسه دكيهفتم هـاير شده در بـاال بـا آزمـودنكذيها روشيگر تماميبار

و توصيرار گردكت ويتمريو ادامهيريگيپيالزم برايهاهيد ها به آنان ارائـه اربرد آموختهكن

ار يـ دوبـاره در اخت، ار رفته بودكبه آزمونپيشيه در مرحلهكييهاشد. در جلسه هشتم آزمون

و ازآنيآزمودن شدها ها قرار گرفت ا خواسته آزيتا تها مونن  نند.كليمكرا
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 پژوهشيها افتهي

و انحراف استاندارد نمرات سالمت عموميانگيم هامولفهوين

و انحراف استاندارد پسنمرات پيش ميانگين و آن هـاي مولفـهويسالمت عمومآزمون آزمون

و  جدكدر دو گروه آزمايشي  ارائه شده است.)1(ولانترل در

و انحراف.1 جدول  پژوهش در دو گروههاي مولفه آزمونپسو آزمونپيشاستاندارد نمرات ميانگين

 گروه رهايمتغ
آزمونپسآزمونپيش

 استاندارد انحراف ميانگين انحراف استاندارد ميانگين تعداد

يسالمت عموم
1540/4405/606/2860/2آزمايش

1566/4443/546/3806/5كنترل

يجسمان
1500/1117/233/787/1آزمايش

1520/1189/160/889/1كنترل

 اضطراب
1560/1131/333/634/1آزمايش

1540/1264/213/1058/2كنترل

ردكاركاختالل در
1580/582/166/649/1آزمايش

1573/746/260/718/1كنترل

يافسردگ
1580/1436/213/612/1آزمايش

1506/1571/293/1183/1كنترل

ــژوهشفرضــيه ــيســازمــنيا آمــوزش: اول پ ــر ســالمت عمــوم در مقابــل اســترسيروان يب

پدانش . دارديداريمعن ثيرأتيدانشگاهشيآموزان دوره

نتـرلكبـا گـروه آزمـون پـس، آزمـون پـيشيه در اين پژوهش از طرح پژوهشـكبا توجه به اين

و در اين گونه طرح ، شـود تاثير متغيرمستقل بـر متغيـر وابسـته سـنجيده مـياهاستفاده شده است

و مداخلـهينترل متغيرهاكآنچه حائز اهميت است از باشـد. مـي گـر همگام در واقـع آن بخـش

و مداخلهياز واريانس متغيرهايه ناشكواريانس متغير وابسته  ل كـ گر است از واريانس همگام
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مك انس تعـديل شـده مـورد بررسـي قـرار گيـرد. از لحـاظ واريـيگروهيهاشود تا تفاوتيم

دركتحليـليآزمـون بـا اسـتفاده از روش آمـار اثـر پـيش، بنابراين در ايـن پـژوهش  واريـانس

آنك آزمونپس ناخواسته نيز با توجـه بـه گـزينشيساير متغيرها، نترل گرديده است. عالوه بر

 نترل شده است.كيو گمارش تصادفيگيرنمونهيتصادف

آمـوزان دوره دانـشيسـالمت عمـوم بر ميـزان نمـرات واريانس تاثير عضويت گروهيكتايج تحليلن.2جدول

يدانشگاهشيپ

 متغيرها
مجموع

 مجذورات

جهدر

 آزادي

ميانگين

مجذورات
F

عنامم

 داري

ميزان

 تاثير

توان

 آماري

64/1164/109/0767/0003/006/0آزمونپيش

38/1117138/111794/60001/069/01عضويت گروهي

----022/4952733/18خطا

تـ، نشان داده شده است)2( در جدولهكيهمان طور بـر روي آزمـونشيپـ ثيرأپس از حـذف

و با توجه به ضريب  مي، محاسبه شدهFمتغير وابسته تعـديليهـا شود كه بـين ميـانگين مشاهده

در)و گـروه كنتـرليوه آزمايشـ گـر( بر حسب عضويت گروهـييسالمت عموم شده نمرات

ت ).>001/0P( وجـود دارديآزمـون تفـاوت معنـادارپس مرحله ئيـد گرديـد.ألـذا فرضـيه اول

ــوزش  ــابراين آم ــنيابن ــازم ــترسيس ــل اس ــر، در مقاب ــ ب ــرات اهشك ــوم نم ــالمت عم يس

درشركت  ثير داشته است.أتيآزمون گروه آزمايشپس كنندگان

يبـر ابعـاد سـالمت عمـوم در مقابـل اسـترسيروانـيسـازمنيا آموزش:ه دوم پژوهشيفرض

در، اضـــطراب،يجســـمان( آمـــوزان دوره دانـــش)يافســـردگ،يرد اجتمـــاعكاركـــاخـــتالل

. دارديداريمعن ثيرأتيدانشگاهشيپ

و آزمـاكسه دو گروهيجهت مقا ،يريانس چنـدمتغ يـ واركل يـ قبـل از اسـتفاده از تحل،شينتـرل

تيايهامفروضهيبرقرار و نتـايل مورد بررسيحلن  =42/29M(هكـج نشـان داديقـرار گرفـت

انس برقــرار اســت. يــواركيهــاسيعــدم تفــاوت مــاتر مفروضــه)>48/2F= ،006/0P،سكبــا
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دليهمچن اين به اكنيل پيمشاهده شده براFيهان موارد نسبتيه در همه درشيمراحل آزمـون

هـان نمـرهيايهاانسيوارين فرض همسانيابنابر، معنادار نشده است >001/0Pيسطح معنادار

و استفاده از مدل تحل ليـج تحليها بالمانع است. نتان دادهيايريانس چندمتغيواركليبرقرار بود

ويدو گروه آزمـا، نشان داديريانس چندمتغيوارك هيـلكآزمـون در نتـرل در مرحلـه پـسكش

ايرها با هم تفاوت معناداريمتغ درين نتايدارند.  ارائه شده است.)3( جدولج

يسالمت عموميهااسيمقن خردهيانگيميريچندمتغواريانسكنتايج تحليل.3 جدول

 متغيرها
مجموع

 مجذورات

درجه

 آزادي

ميانگين

مجذورات
Fمعناداري

ميزان

 تاثير

توان

 آماري

05/11105/1195/1178/007/026/0يجسمان

33/84133/8447/20001/046/099/0اضطراب

28/5128/576/3064/013/046/0ردكاركاختالل در

23/177123/17701/71001/074/01يافسردگ

بيم)3( جدوليهابا توجه به آماره يهـااسيـمقش در خـردهيه گـروه آزمـا كـ ان نمـود يـ توان

و افسردگ پسياضطراب بـيدر مقايتـرنيين پـايانگيميآزمون دارامرحله نتـرلكا گـروه سـه

ا بدينياست. حتكن معنا استيافته ازيه وكموجود در دو گروهيهانترل تفاوتكپس نتـرل

مياهش معنـادار كـ مداخله توانسته اسـت،شيآزما ويهـااسيـمقن خـردهيانگيـ در اضـطراب

دريجسـمانيهـااسيـمقد. اما در خـردهيجاد نمايايافسردگ دريرد اجتمـاعكاركـو اخـتالل

پسمرحل به  مشاهده نشده است.يتفاوت معنادار،ن دو گروهيآزمون

و نت يريگجهي بحث

 پژوهشيهاهيل فرضيتحل

ــژوهشيفرضــ ــيســازمــنيا آمــوزش:ه اول پ ــر در مقابــل اســترسيروان يســالمت عمــوم ب

پدانش . دارديداريمعن ثيرأتيدانشگاهشيآموزان دوره
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 بين،يسالمت عموم نمره ميانگين در مداخله آموزشي از قبلهكداد نشان مطالعه اين هاييافته

 بـين آموزشي مداخله از بعد ولي وجود ندارد داريمعني اختالف كنترلو آزمايشهاي گروه

 شـركت علت به تواندميكهديداري مشاهده گردمعني اختالف،و كنترل آزمايشهاي گروه

درساست مقابل در سازيايمن آموزش در كالس آموزاندانش نيانگيـم، گـريباشد. به عبـارت

دركنســبت بــه گــروهيريچشــمگ طــور بــهشيدر گــروه آزمــاينمــرات ســالمت عمــوم نتــرل

و يـ نور: قبلـي از جملـه مشـابه هـاي پـژوهش نتـايج بـا نيز نتايج اين افت.ياهشكآزمون پس ان

.دارد همخواني) 2007( فوآو راش)، 2007( مايكن بام)، 1389( ارانكهم

و شـناختي رفتاري، جسماني عالئم ايجاد در استرس تأثير يادگيريبا، مداخله ايندر،همچنين

 از عالئـم بسـياري كـه دريافتنـد كنندگانشركت، استرس عالئم شناسايي در افراد به كمكو

مزااسترس هايموقعيت با مواجهه هنگامهاآنكهياختالل سالمت عموم  ناشي، نندكيتجربه

و طبيعي عالئمي كه هستند از استرس  تشـديد از توانندميهانشانه اين، كنترل صورت در بوده

، ايـن عـالوه بـر كننـد. جلـوگيري بدنيمنيا سيستم در تعادل عدم يك ايجاددرهاآنو تأثير

 پسخوراند مثبـت دريافتو روزمره زندگي در استرس مقابلدرسازي ايمنيها روش كاربرد

 گردد.يم عمومي سالمت فزايشا باعث ها،آن كاربرد از

يبـر ابعـاد سـالمت عمـوم در مقابـل اسـترسيروانـيسـازمنيا آموزش:ه دوم پژوهشيفرض

در، اضـــطراب،يجســـمان( آمـــوزان دوره دانـــش)يافســـردگ،يرد اجتمـــاعكاركـــاخـــتالل

.دارديداريمعن ثيرأتيدانشگاهشيپ

و افسرد عالئم هاينمره داد نشان پژوهش نتايج  گـروه در حاضـر آمـوزان دانـشيگاضطراب

 ميـزان بـودن بـاال به توجه با است. كنترل گروه هاينمره از كمتر، معنادار صورتبهشيآزما

 صـورت بـه اسـترس مقابل در سازيايمن گروهي كه آموزش گرفت نتيجه توانمي، تأثير اين

و افسردگ عالئم معناداري در نشـانگانيداده است ولـش كاهشيدر گروه آزماراياضطراب

دريجسمان  مشاهده نشد.ين دو گروه تفاوتيبيرد اجتماعكاركو اختالل
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 كـاهش بـر رواني سازيايمن گروهي آموزش دهدمي نشان حاضر پژوهش هاين يافتهيهمچن

پافسردگي دانش  آمـوزش، به عـالوه است. مؤثر داريمعنيطوربهيدانشگاهشيآموزان دوره

 اسـت. بـه مـؤثر داريمعنيطور به آموزاندانشاضطراب كاهش بر رواني سازيايمن گروهي

يو افسـردگ اضـطراب كـاهش در آن هـاي تكنيـكو روانـي سـازي ايمـن آمـوزشكهطوري

(از جملـه قبلـي هـاي پـژوهش نتـايج بـا يافتـه آموزان موثر بوده است. ايـن دانش و انسـبورگ:

هم؛ هگل 1382، همكارانو كهرازهي؛ 2000، دومينوسكي  سـانوو؛ يوممتـو 2000، ارانكـو

هم 1999، از كنـدرايك نقـلبه: 1996 و ،1378،همكـارانو غفـاري؛ 1389، ارانكـ؛ رنجبـر

 دارد.يهمخوان

 سـطح دارمعنـي كـاهش باعـث روانـي سـازي ايمـن آمـوزش شـود مـي مالحظه كه طور همان

حليهامهارت،هشد انجام هايپژوهش در ديگر طرفاز، است شده آموزاندانشاضطراب

 سـازي هـاي ايمـن تكنيـك جزء كه عضالتيرونده پيش آراميتنو شناختي بازسازي، مسئله

 اند.شده اضطراب سطح دارمعني كاهش باعث، هم با يا تنهايي به نيز هستند رواني

 هـاى شـناخت منفـى اثرهـاى حـذفو رفتار تغيير براى رفتارىـشناختى رويكردهاى اساس بر

برديد آسيب  استفاده با كه است معتقد، مايكن بام داد. تغييرو كرده اصالحراها آن بايد،فرده

 كننـد. كنترل را خود رفتارهاى كه نمود كمك افراد به توانمي هاى درونى خودگويى اين از

و مايكن نظريه بر اساس رفتارىـشناختى درمان از استفاده با پژوهش اين در اساس همين بر  بام

 بوده است. اما مؤثر روش اين دهد مى نشان پژوهش انجام از حاصل هاى داده تحليلويهتجز

ب مـي بسـيارى را داليـل اسـت شـده واقـع مؤثر روش اين چرا كه اين مورد در ان نمـود. يـ تـوان

 شـخص رفتـار بـر گفتگوهـا اين نقشو رفتار كنترل در زبان اهميت بر فراوانى تجربى شواهد

 هـاى پـژوهش بـام مـايكنو لوريا،ويگوتسكى يعنى،نظريه اين اصلى اميانح مى كنند. تأكيد

.اندهداد نشان را آن بخشى اثرو داده زمينه انجام اين در زيادى

 شـناختى رفتاردرمـانى رويكرد گفت توانيم مجموعدر، شده ذكر داليلو شواهد به توجه با

ن.است درمانى هاى روش از مؤثرترين يكى مـيپ،ج به دست آمـدهيتابا توجه به گـردديشـنهاد
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اك شـ، مختلفيليآموزان مقاطع تحصن پژوهش دردانشيه موضوع يدرمـانيهـاوهيهمراه بـا

آ،يترمتنوع گيدر  رد.ينده انجام

 منابع

و رابطــه آخــرتيباورهــا«).1387(،ابوالفضــل،يمــيابراه ،»يبــا ســالمت عمــوم هــاآننگرانــه

د شناسيروانيتخصصـيفصلنامه علم .125-107صص، شماره سوم، سال اول،نيو

و اعتبــار«).1380(،محمدرضــا، تقــوي مجلــه،»ســالمت عمــومي نامــهپرســشبررســي روايــي

.4شماره،5جلد، شناسيروان

(پرندكرمو محمد، فرد خداياري  انتشـارات، تهـران، آن با مقابلهيها روشو استرس).1386،

ص تهران دانشگاه ،45.

(دادگـري آتنـاو تـراب اشك طاهرهو فرحدخت،ررنجب  درمـان اثربخشـي بررسـي«).1389،

بهـشناختي  دانشـگاه پژوهشـي علمييمجله،»افسردگي ميزان بر گروهي شيوه رفتاري

.306-299صص)،4(18،زديصدوقي شهيد پژشكي علوم

 بـر عضـالنيييشـروندهپسـازي آرام تكنيك تأثير بررسي«).1387(.و ديگران،هيسم، غفاري

 مجلـه پژوهشـي،»اسـكلروزيس مولتيپل به مبتال بيماران استرسو اضطراب، افسردگي

،3، بهشتي شهيد درماني بهداشتي خدماتو پزشكي علوم دانشگاه، پژشكييدانشكده

45-53.

(اللهيـاري عباسعليو آزادفالحپرويزو فرهاد، كهرازهي بررسـي اثربخشـي آمـوزش«).1382،

-127، شناسـي رواني مجله،»آموزاني حل مسئله در كاهش افسردگي دانشهاهارتم

142) ،2(7.

: تهـران، مبينـي سـيروس ترجمه.استرس مقابلدرسازي ايمن آموزش).1386( دان، مايكن بام

.انتشارات رشد

(مهرابيطيبهو پروينو ندا كبري، نوريان  سالمتاب شغلي زاي استرس عوامل ارتباط«).1389،

 علـوم دانشـگاه بـه وابسـته آموزشـي هـاي بيمارسـتان در شـاغل پرستاري عمومي كادر
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،5دوره، رفسـنجان پيراپزشكيو مامايي، پرستاري دانشكده فصلنامه،»اصفهان پزشكي

.1 شماره

و هنجاريابي«).1376(،علي، هومن بـر ) GHQ-28( سالمت عمومي نامهپرسشاستانداردسازي

مؤسســه تحقيقــاتي تربيتــي،»ارشناســي دانشــگاه تربيــت معلــمكن دوره روي دانشــجويا

 دانشگاه تربيت معلم. 
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