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اثربخشی آموزش گروهی ایمنسازی روانی در مقابل استرس بر سالمت
عمومی دانشآموزان دختر دوره پیشدانشگاهی
زهرا گلرخ کلوزی1

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس بر سالمت
عمومی دانشآموزان دختر دوره پیشدانشگاهی شهر شیراز بود .جهت تحقق این هدف ،نمونه
 03نفری از دانشآموزان دختر به شیوه نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شد و بطور تصادفی
به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند .گروه آزمایش به تعداد  8جلسه ،تحت آموزش برنامه
گروهی آموزش ایمنسازی روانی در مقابل استرس قرار گرفت .گروه کنترل آموزشی دریافت
نکرد .آزمودنیها به وسیله پرسشنامه سالمت عمومی در دو مرحله (قبل و بعد از مداخله) مورد
ارزیابی قرار گرفتند .دادهها با استفاده از روش تحلیل کواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که اجرای برنامه آموزشی ،منجر به افزایش معنادار سالمت
عمومی دانشآموزان گروه آزمایش در مقایسه با داشآموزان گروه کنترل شده است .در نتیجه
برنامه گروهی آموزش ایمنسازی روانی در مقابل استرس در ارتقاء سالمت عمومی مؤثر است.
لذا پیشنهاد میگردد درمانگران از این روش برای کمک به دانشآموزان دوره پیشدانشگاهی
استفاده نمایند.
کلید واژهها :آموزش ایمنسازی روانی در مقابل استرس ،سالمت عمومی ،ابعاد سالمت
عمومی ،مدیریت استرس ،پیشدانشگاهی.

مقدمه

 .1دبیر آموزش و پرورش ،بخش مرزن آباد شهرستان چالوس.
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دوره نوجوانی یک فرایند انتقالی از کودکی به بزرگسالی است که دشوار و پر کشمکش
به نظر می رسد .نوجوان از یک طرف شاهد تغییرات جسمی و جنسی خود می باشد و از طرفی
دیگر ،جامعه ،خانواده و فرهنگ از او انتظار استقالل وکسب مهارتهای الزم برای زندگی شغلی
و اجتماعی دارند .دوره نوجوانی یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین دوران زندگی از نظر
سالمت جسمانی  ،سالمت عمومی و اجتماعی است .در دوره نوجوانی تغییرات زیادی در جسم،
ذهن ،فکر ،اخالق و کالً زندگی یک نوجوان روی میدهد که اگر نتواند از روشهای درستی
برای برخورد با این تغییرات استفاده کند ،ممکن است دچار مشکالت زیادی شود .تغییرات
جسمانی ،هیجانی ،ذهنی و اجتماعی از عمدهترین تغییرات دوره نوجوانی است .با توجه به ویژگی
های خاص نوجوانی ،این دوران با مشکالت خاص خود نیز مواجه است .برخی از این مشکالت
شیوع بیشتری داشته و گاه نیازمند مداخله کمتری هستند ،اما برخی دیگر در حد یک ناسازگاری،
یک بیماری و یا اختالل روانی اجتماعی قابل توجه بوده و نیازمند اقدامات مداخلهگرانه هستند.
از طرف دیگر دورهی نوجوانی ،دورهای است که نوجوان باید خود را برای ورود به دانشگاه
آماده سازد؛ همین مسئله در جامعه ما موجب وارد آمدن استرس بر خانواده و نوجوانان برای
گذراندن کنکور ورودی دانشگاهها میشود .پژوهشهای متعدد نشان دادهاند جوانان پس از
ورود به دانشگاه نیز در معرض عوا مل نامساعدی چون اضطراب ،افسردگی و استرس قرار
دارند؛ این عوامل موفقیت و پیشرفت تحصیلی آنها را تهدید میکند و موجب میشود عدهای
از آنها در اتمام به موقع دورهی تحصیلی خود ناموفق باشند (خدایاری فرد و پرند.)1081 ،
برای مداخله در استرس ،رویکردهای درمانی مختلفی چه در سطح سازمانی و چه در
سطح فردی وجود دارد .مانند برنامههای مختلف مدیریت یا کنترل استرس که در سطح گروهی
و فردی انجام میگیرد و نیز رویکردهای درمانی (شناختی -رفتاری) الیس( ،)1611چندبعدی
الزاروس ( )1681و شناخت درمانی بک (.)1660
یکی از کارآمدترین روشهای مداخله در اضطراب و به ویژه اضطراب امتحان،
آموزش گروهی ایمنسازی در مقابل استرس 1میباشد که توسط مایکنبام )1691( 1ارائه
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گردیده است .این رویکرد درمانی که در زمره درمانهای شناختی -رفتاری است ،در آخرین
فهرست درمانهای دارای اعتبار تجربی درج شده است .آموزش گروهی ایمنسازی در مقابل
استرس ،یک مداخله درمانی دقیق و چند بعدی است که هدف از آن حذف کامل اضطراب
نیست ،بلکه هدف از آن ،بهرهبرداری سازنده است که مراجعان تشویق شوند تا موقعیتهای
پراسترس را به عنوان تهدیدی برای خود بعنوان مسائل قابل حل درنظر بگیرند .این رویکرد طی
سه مرحله آموزش های الزم را جهت کاهش و درمان استرس و مشکالت نزدیک و مرتبط با
استرس به مراجعان ارائه میدهد .این سه مرحله عبارتند از -1 :مرحله مفهومسازی :در مرحله
مفهومسازی تمرکز اصلی در برقراری رابطه مبتنی بر همکاری با مراجعان و کمک به آن ها
جهت درک بهتر ماهیت استرس است -1 .مرحله اکتساب و تمرین مهارتها :تأکید اصلی روی
آموزش مهارتهای مقابلهای متعدد به مراجعان است -0 .مرحله کاربرد و پیگیری مستمر:
تأکید روی فراهم آوردن فرصتهایی برای مراجعان است تا مهارتهای مقابلهای کسب شده
را در موقعیتهای پراسترس مورد استفاده قرار دهند.
نتایج پژوهش اکبری پور و همکاران( )1336نشان داد که آموزش ایمن سازی در برابر
استرس ،اثر معنی داری روی مؤلفههای مختلف سالمت عمومی دارد .همچنین نتایج این پژوهش
نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری نمرات پایین تری رادر
جسمانی سازی ،اضطراب ،بی خوابی ،عملکرد بد اجتماعی و افسردگی نشان دادند.
مایکنبام ( )1339در پژوهشی از روش آموزش گروهی ایمنسازی درمقابل استرس
) (SITبرای کاهش عصبانیت و کنترل خشم در نوجوانان استفاده کرد .نتایج ،حاکی از اثربخشی
این روش بود .راش و فوا ( )1339در طی پژوهشی از روش آموزش گروهی ایمنسازی در
مقابل استرس ) (SITرا برای درمان استرس پس از سانحه و اضطراب مردم پنسلوانیا بکار بردند
و نتایج نشانگر اثربخشی این روش بود.
از مطالب باال میتوان نتیجه گرفت که این روش درمانی تا حدود زیادی توانسته است
بسیاری از مشکالت روحی-روانی مراجعان اعم از دانش آموزان و سایر اقشار جامعه را در
فرهنگهای مختلف کاهش دهد و آن ها را برای ورود به زندگی روزمره آماده کند .اما هنوز
پژوهشهای دیگری برای تأیید این روش درمانی نیاز است .با توجه به میزان شیوع باالی
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اضطراب و افسردگی در نوجوانان ،اهمیت مطالعه آن در محیطهای آموزشی ضروری به نظر
می رسد .لذا پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که آیا آموزش مدیریت
گروهی استرس بر سالمت عمومی و مولفه مولفههای سالمت عمومی (نشانگان جسمانی،
افسردگی ،اضطراب و اختالل در کارکرد اجتماعی ) دانشآموزان دختر پیشدانشگاهی شهر
شیراز تأثیرگذار است؟
فرضیات پژوهش
 .1آموزش ایمنسازی روانی در مقابل استرس بر سالمت عمومی دانشآموزان دوره
پیشدانشگاهی تأثیر معنیداری دارد.
 .1آموزش ایمنسازی روانی در مقابل استرس بر ابعاد سالمت عمومی (جسمانی،
اضطراب ،اختالل در کارکرد اجتماعی ،افسردگی) دانشآموزان دوره پیشدانشگاهی تأثیر معنی-
داری دارد.
روش پژوهش
طرح کلی پژوهش با توجه به موضوع و هدف پژوهش ،طرح آزمایشی بود و از طرح
تصادفی دو گروهی آزمایش و کنترل با انجام پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است.
جامعه ،نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری این پژوهش ،شامل تمامی دانشآموزان دختر دوره پیشدانشگاهی شهر
شیراز در سال تحصیلی  60-61بود .روش نمونهگیری به صورت خوشهای تصادفی بود .بدین
صورت که ابتدا از بین نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز یک ناحیه به طور تصادفی
انتخاب شد و از بین مدارس پیشدانشگاهی این ناحیه هم به طور تصادفی یک مدرسه
انتخاب و پرسشنامه سالمت عمومی روی تمامی دانشآموزان اجرا گردید .نمونه الزم برای
این کار ،تعداد 109دانش آموز در نظر گرفته شد .بعد از اجرای پرسشنامه ،دانشآموزانی که
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باالترین امتیاز را کسب کرده بودند ،به عنوان نمونه انتخاب شدند .بعد از کسب رضایت از
آزمودنی ها ،وارد مطالعه شدند .از بین کسانی که نمره باالتر از صدک  13داشتند به طور
تصادفی  03نفر انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین
شدند .آزمودنیها در گروه آزمایش به تعداد  8جلسهی  13دقیقهای در معرض آموزش
ایمنسازی روانی" مایکنبام" قرار گرفتند و پیشآزمون ،پسآزمون روی هر دو گروه اجرا
گردید.
ابزار پژوهش
پرسشنامه سالمت عمومی:
پرسشنامه سالمت عمومی یک "پرسشنامه سرندی " مبتنی بر روش خودگزارشدهی
است که در مجموعه بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای یک اختالل روانی هستند ،مورد
استفاده قرار میگیرد (گلدبرگ.)1691،
این پرسشنامه دارای  1زیر مقیاس است  :خرده مقیاس نشانههای جسمانی ،اضطراب و
بیخوابی ،نارسا کنشوری اجتماعی و افسردگی .مدت زمان اجرای ازمون به طور متوسط
حدود ده دقیقه است .روش نمرهگذاری پرسشنامه سالمت عمومی بدین ترتیب است که از
گزینه الف تا د ،به ترتیب نمره صفر ،یک ،دو و سه تعلق میگیرد .در نتیجه نمره فرد در هر یک
از خرده مقیاسها از صفر تا  11و در کل پرسشنامه از صفر تا  81خواهد بود.
نمرات هرآزمودنی در هر مقیاس به طور جدا گانه محاسبه شده و پس از آن نمرات 1
زیر مقیاس را جمع کرده و نمره کلی را به دست میآوریم .در این پرسشنامه ،نمره کمتر بیانگر
سالمت عمومی بهتر میباشد.
گلدبرگ و همکاران ( ،)1668اعتبار پرسشنامه ( )GHQ- 18را برابر با ( 3/81بین
3/99تا  )3/86و متوسط ویژگی آن برابر با ( 3/81بین  3/98تا  )3/88میباشد (به نقل از هومن،
.)1091
تقووووی ( )1083بووووه نقووول از ابراهیمووووی )1089( ،در روایوووی همزمووووان پرسشوووونامه
سوووالمت عموووومی از طریوووق اجووورای همزموووان بوووا پرسوووشناموووه بیمارسوووتان میدلسوووکس
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) (M.H.Qبوووه ضوووریب همبسوووتگی  3/88دسوووت یافوووت .ضووورایب همبسوووتگی بوووین خووورده
آزمونهووای ایوون پرسشوونامه بووا نمووره کوول در حوود رضووایتبخووش و بووین  3/91و  3/89متغیوور
بود.
تقوووی ( ،)1083اعتبووار پرسشوونامه سووالمت عمووومی را بووا سووه روش دوبووارهسوونجی،
تنصوویفی و آلفووای کرونبوواخ مووورد بررسووی قوورار داده و بووه ترتیووب ،ضوورایب اعتبووار ،3/93
 3/60و  3/63را بووه دسووت آورده اسوووت .ضووریب پایوووایی پرسشوونامه کوووه در ایوون پوووژوهش
محاسووبه گردیوود بووا اسووتفاده از ضووریب آلفووای کرونبوواخ نشووانههووای جسوومانی  ،3/88اضووطراب
و بووویخووووابی  ،3/81اخوووتالل در کوووارکرد اجتمووواعی  ،3/89افسوووردگی  ،3/80نموووره کووول
سالمت عمومی  3/88بدست آمد.
روش اجرا
محتوای جلسات ،از منابع معتبر (مایکن بام :1696 ،ترجمه مبینی) استخراج شد و به وسیله
متخصصین علوم تربیتی و روانشناسی تأیید گردید .در جلسهی اول ،ابتدا پیشآزمون اجرا شد.
سپس با ترغیب فرد به درمان ،یک منطق درمانی دقیق و دارای جزئیات پیشنهاد گردید .پس از
ایجاد یک رابطهی صم یمانه مثبت و مبتنی بر تشریک مساعی با مراجع ،اهداف درمان به طور
عملیاتی و واقعبینانه مطرح گردیده و به آنها کمک شد به انتظارات و ادراکات واقع بینانه در مورد
خود دست پیدا کنند .همچنین ماهیت استرس ،اضطراب ،افسردگی و تأثیر متقابل جسم و روان
در این جلسه مورد بحث قرار گرفت .به عنوان تکلیف خانگی از آزمودنیها خواسته شد به
وضعیت جسمی خود در موقعیتهایی که دچار استرس ،اضطراب و افسردگی میشوند دقت کنند
و درجلسهی بعدی این حالتها را گزارش کنند .در جلسهی دوم ،تکنیک تن آرامی پیشرونده
برای  11گروه ماهیچه آموزش داده شد .در جلسهی سوم عالوه بر تکنیک تن آرامی پیش رونده،
تکنیک توجه برگردانی آموزش داده شد .در جلسهی چهارم عالوه بر تمرین تن آرامی پیش
رونده و توجه برگردانی ،به آموزش بازسازی شناختی اقدام شد .در جلسهی پنجم عالوه بر تمرین
های چهر جلسه قبل ،به آموزش خودگوییها هدایت شده اقدام شد .در جلسهی ششم عالوه بر
تمرین های تمامی جلسات قبل ،به آموزش حل مسئله پرداخته شد .در جلسهی هفتم و هشتم یک
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بار دیگر تمامی روشهای ذکر شده در باال با آزمودنیها تکرار گردید و توصیههای الزم برای
پیگیری و ادامهی تمرین و کاربرد آموختهها به آنان ارائه شد .در جلسه هشتم آزمونهایی که در
مرحلهی پیش آزمون به کار رفته بود ،دوباره در اختیار آزمودنیها قرار گرفت و ازآن ها خواسته
شد تا این آزمون ها را تکمیل کنند.
یافتههای پژوهش
میانگین و انحراف استاندارد نمرات سالمت عمومی و مولفهها
میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیشآزمون و پسآزمون سالمت عمومی و
مولفههای آن در دو گروه آزمایشی و کنترل در جداول ( )1ارائه شده است.

جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون و پس آزمون
مولفه های پژوهش در دو گروه
متغیرها

گروه

پیش آزمون

پس آزمون
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سالمت
عمومی

تتعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

آزمایش

18

11/13

1/38

18/31

1/13

کنترل

18

11/11

8/10

08/11

8/31

آزمایش

18

11/33

1/19

9/00

1/89

کنترل

18

11/13

1/86

8/13

1/86

آزمایش

18

11/13

0/01

1/00

1/01

کنترل

18

11/13

1/11

13/10

1/88

آزمایش

18

8/83

1/81

1/11

1/16

کنترل

18

9/90

1/11

9/13

1/18

آزمایش

18

11/83

1/01

1/10

1/11

کنترل

18

18/31

1/91

11/60

1/80

جسمانی

اضطراب

اختالل
در کارکرد

افسردگی

فرضیه اول پژوهش :آموزش ایمنسازی روانی در مقابل استرس بر سالمت عمومی
دانشآموزان دوره پیشدانشگاهی تأثیر معنیداری دارد.
با توجه به اینکه در این پژوهش از طرح پژوهشی پیش آزمون،پس آزمون با گروه
کنترل استفاده شده است و در این گونه طرح ها تاثیر متغیرمستقل بر متغیر وابسته سنجیده میشود،
آنچه حائز اهمیت است کنترل متغیرهای همگام و مداخلهگر می باشد .در واقع آن بخش از
واریانس متغیر وابسته که ناشی از واریانس متغیرهای همگام و مداخلهگر است از واریانس کل
کم میشود تا تفاوتهای گروهی از لحاظ واریانس تعدیل شده مورد بررسی قرار گیرد .بنابراین
در این پژوهش ،اثر پیشآزمون با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس در پس آزمون کنترل
گردیده است .عالوه بر آن ،سایر متغیرهای ناخواسته نیز با توجه به گزینش تصادفی نمونهگیری
و گمارش تصادفی کنترل شده است.

اثربخشی آموزش گروهی ....

جدول  .1نتایج تحلیل کواریانس تاثیر عضویت گروهی بر میزان نمرات سالمت
عمومی دانشآموزان دوره پیشدانشگاهی
مجموع
متغیرها

میانگین

مجذورات

درجه

F

آزادی

ممعنا
داری

میزان
تاثیر

توان
آماری

مجذورات

پیش
آزمون

عضویت
گروهی

خطا

1/46

1

1/46

9/90

9/747

9/990

9/94

1117/03

1

1117/03

49/06

9/991

9/40

1

604/900

07

13/00

-

-

-

-

همانطوریکه در جدول ( )1نشان داده شده است ،پس از حذف تأثیر پیشآزمون
بر روی متغیر وابسته و با توجه به ضریب  Fمحاسبه شده ،مشاهده میشود که بین میانگینهای
تعدیل شده نمرات سالمت عمومی بر حسب عضویت گروهی (گروه آزمایشی و گروه کنترل)
در مرحله پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P<3/331لذا فرضیه اول تأئید گردید.
بنابراین آموزش ایمنسازی در مقابل استرس ،بر کاهش نمرات سالمت عمومی شرکتکنندگان
در پسآزمون گروه آزمایشی تأثیر داشته است.
فرضیه دوم پژوهش : :آموزش ایمنسازی روانی در مقابل استرس بر ابعاد سالمت
عمومی (جسمانی ،اضطراب ،اختالل در کارکرد اجتماعی ،افسردگی) دانشآموزان دوره پیش-
دانشگاهی تأثیر معنیداری دارد.
جهت مقایسه دو گروه کنترل و آزمایش ،قبل از استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیری،
برقراری مفروضههای این تحلیل مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که (M=16/11
باکس )P< 3/331 ،F=1/18 ،مفروضه عدم تفاوت ماتریسهای کواریانس برقرار است.
همچنین به دلیل اینکه در همه این موارد نسبتهای  Fمشاهده شده برای مراحل پیشآزمون در
سطح معناداری  P<3/331معنادار نشده است ،بنابراین فرض همسانی واریانسهای این نمرهها
برقرار بود و استفاده از مدل تحلیل کواریانس چندمتغیری این دادهها بالمانع است .نتایج تحلیل
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کواریانس چندمتغیری نشان داد ،دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پسآزمون در کلیه متغیرها
با هم تفاوت معناداری دارند .این نتایج در جدول ( )0ارائه شده است.
جدول  .0نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری میانگین خردهمقیاسهای سالمت عمومی
مجموع
متغیر ها

مجذورات

میانگین
درجه

F

آزادی

معناداری

میزان

توان

تاثیر

آماری

مجذورات
جسمانی

11/94

1

11/94

1/04

9/173

9/97

9/04

اضطراب

36/00

1

36/00

09/67

9/991

9/64

9/00

اختالل در کارکرد

4/03

1

4/03

0/74

9/946

9/10

9/64

177/00

1

177/00

71/91

9/991

9/76

1

افسردگی

با توجه به آمارههای جدول ( )0میتوان بیان نمود که گروه آزمایش در خردهمقیاسهای
اضطراب و افسردگی مرحله پسآزمون دارای میانگین پایینتری در مقایسه با گروه کنترل است.
این یافته بدین معنا است که حتی پس از کنترل تفاوتهای موجود در دو گروه کنترل و آزمایش،
مداخله توانسته است کاهش معناداری در میانگین خردهمقیاسهای اضطراب و افسردگی ایجاد
نماید .اما در خردهمقیاسهای جسمانی و اختالل در کارکرد اجتماعی در مرحله پسآزمون بین
دو گروه ،تفاوت معناداری مشاهده نشده است.

بحث و نتیجهگیری
تحلیل فرضیههای پژوهش

اثربخشی آموزش گروهی ....

فرضیه اول پژوهش :آموزش ایمنسازی روانی در مقابل استرس برسالمت عمومی
دانشآموزان دوره پیشدانشگاهی تأثیر معنیداری دارد.
یافتههای این مطالعه نشان داد که قبل از مداخله آموزشی در میانگین نمره سالمت
عمومی ،بین گروه های آزمایش و کنترل اختالف معنیداری وجود ندارد ولی بعد از مداخله
آموزشی بین گروه های آزمایش و کنترل ،اختالف معنیداری مشاهده گردید که میتواند به
علت شرکت دانش آموزان در کالس آموزش ایمنسازی در مقابل استرس باشد .به عبارت
دیگر ،میانگین نمرات سالمت عمومی در گروه آزمایش بطور چشمگیری نسبت به گروه کنترل
در پسآزمون کاهش یافت .این نتایج نیز با نتایج پژوهش های مشابه قبلی از جمله :نوریان و
همکاران ( ،)1086مایکنبام ( ،)1339راش و فوآ ( )1339همخوانی دارد.
همچنین ،در این مداخله ،با یادگیری تأثیر استرس در ایجاد عالئم جسمانی ،رفتاری
و شناختی و کمک به افراد در شناسایی عالئم استرس ،شرکتکنندگان دریافتند که بسیاری از
عالئم اختالل سالمت عمومی که آن ها هنگام مواجهه با موقعیتهای استرسزا تجربه میکنند،
ناشی از استرس هستند که عالئمی طبیعی بوده و در صورت کنترل ،این نشانهها میتوانند از
تشدید و تأثیر آن ها در ایجاد یک عدم تعادل در سیستم ایمنی بدن جلوگیری کنند .عالوه بر
این ،کاربرد روشهای ایمن سازی در مقابل استرس در زندگی روزمره و دریافت پسخوراند
مثبت از کاربرد آن ها ،باعث افزایش سالمت عمومی میگردد.
فرضیه دوم پژوهش :آموزش ایمنسازی روانی در مقابل استرس بر ابعاد سالمت
عمومی (جسمانی ،اضطراب ،اختالل در کارکرد اجتماعی ،افسردگی) دانشآموزان دوره پیش-
دانشگاهی تأثیر معنیداری دارد.
نتایج پژوهش نشان داد نمرههای عالئم اضطراب و افسردگی دانشآموزان حاضر در
گروه آزمایش به صورت معنادار ،کمتر از نمرههای گروه کنترل است .با توجه به باال بودن
میزان این تأثیر ،میتوان نتیجه گرفت که آموزش گروهی ایمنسازی در مقابل استرس به
صورت معناداری عالئم اضطراب و افسردگی را در گروه آزمایش کاهش داده است ولی در
نشانگان جسمانی و اختالل در کارکرد اجتماعی بین دو گروه تفاوتی مشاهده نشد.
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همچنین یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد آموزش گروهی ایمنسازی روانی بر
کاهش افسردگی دانشآموزان دوره پیشدانشگاهی به طور معنیداری مؤثر است.به عالوه،
آموزش گروهی ایمنسازی روانی بر کاهش اضطراب دانش آموزان به طور معنیداری مؤثر
است .به طوریکه آموزش ایمنسازی روانی و تکنیکهای آن در کاهش اضطراب و افسردگی
دانشآموزان موثر بوده است .این یافته با نتایج پژوهشهای قبلی از جمله( :انسبورگ و
دومینوسکی 1333،؛ کهرازهی و همکاران1081 ،؛ هگل و همکاران1333 ،؛ یوممتو و سانو
 : 1661به نقل از کندرایک 1666 ،؛ رنجبر و همکاران  1086 ،؛ غفاری و همکاران ، 1098،
همخوانی دارد.
همان طور که مالحظه میشود آموزش ایمنسازی روانی باعث کاهش معنیدار سطح
اضطراب دانش آموزان شده است ،از طرف دیگر در پژوهشهای انجام شده ،مهارتهای حل
مسئله ،بازسازی شناختی و تنآرامی پیشروندهی عضالت که جزء تکنیکهای ایمنسازی
روانی هستند نیز به تنهایی یا با هم ،باعث کاهش معنیدار سطح اضطراب شدهاند.
بر اساس رویکردهاى شناختى -رفتارى براى تغییر رفتار و حذف اثرهاى منفى شناخت-
هاى آسیب دیده بر فرد  ،باید آن ها را اصالح کرده و تغییر داد .مایکنبام ،معتقد است که با
استفاده از این خودگویى هاى درونى میتوان به افراد کمک نمود که رفتارهاى خود را کنترل
کنند .بر همین اساس در این پژوهش با استفاده از درمان شناختى -رفتارى براساس نظریه مایکن
بام و تجزیه و تحلیل داده هاى حاصل از انجام پژوهش نشان مى دهد این روش مؤثر بوده
است .امّا در مورد این که چرا این روش مؤثر واقع شده است دالیل بسیارى را می توان بیان
نمود .شواهد تجربى فراوانى بر اهمیت زبان در کنترل رفتار و نقش این گفتگوها بر رفتار
شخص تأکید مى کنند .حامیان اصلى این نظریه  ،یعنى ویگوتسکى  ،لوریا و مایکن بام پژوهش
هاى زیادى در این زمینه انجام داده و اثر بخشى آن را نشان داده اند.
با توجه به شواهد و دالیل ذکر شده ،در مجموع میتوان گفت رویکرد رفتاردرمانى
شناختى یکى از مؤثرترین روش هاى درمانى است .با توجه به نتایج به دست آمده ،پیشنهاد
میگردد که موضوع این پژوهش دردانشآموزان مقاطع تحصیلی مختلف ،همراه با شیوههای
درمانی متنوعتری ،در آینده انجام گیرد.

اثربخشی آموزش گروهی ....
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