
 ت بر سالمت عمومي زنان مطلقهيآموزش حساس
 

 email: v.khalkhali@iau-malayer.ac.ir   روانشناسيعلوم انساني، گروه دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالير، دانشكده  :آدرس نويسنده مسئول     
  

30

 نامه به سردبير

  امداد شهر قزوين هتحت پوشش كميت يهقلت بر سالمت عمومي زنان مطيتأثير برنامه آموزش حساس
 

  3بهزاد حيدري 2آباد،ناهيد حسين 1،ولي خلخالي

 
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالير ،روانشناسي استاديار. 1
 كارشناس ارشد روانشناسي عمومي. 2

 كارشناس مشاوره و راهنمايي، مركز مشاوره نيروي انتظامي استان قزوين. 3
 

 

 

 

 

  

    
طالق با فراهم آوردن ناكامي و تعارض  Raheو  Holmesطبق مقياس 

كننده استرس است و مشكالت رواني از جمله  عميق دومين عامل ايجاد
همين شود و بهافسردگي و اضطراب از تبعات اجتناب ناپذير آن محسوب مي

يكي از اين منابع حمايتي، . كندحمايتي را ايجاب ميدليل دسترسي به منابع 
درد است كه م با احساس امنيت، متشكل از افراد همافراهم آوردن محيطي تو

 آميز با افشاگريخورد احترامها فرصت آموختن ارتباط با ديگران و بازبه آن
و  ها با در اختيار گذاشتن حمايت اجتماعياين گروه. خود را بدهد يدرباره

روش آموزش حساسيت يكي از  1.كننداطالعاتي با فشارهاي رواني مقابله مي
و  Napierه گروهي است كه بر اساس نظري يهامشاوره انواع

Gershenfeld  است گر تشكيل شدهنفر عضو و يك مشاور تسهيل 10-12از
كند تا با افزايش آگاهي شخصي، فارغ از سدهاي دفاعي و به اعضا كمك مي

كه جااز آن 2.ريايي بيانجامدمبادالتي بپردازند كه به حداكثر صداقت و بيبه 
هاي حساسيت در ابراز احساسات و مسائل خود با محدوديت گروه اعضاي

شود قيد و شرط برخوردارند، شرايطي فراهم ميمواجه نيستند و از پذيرش بي
ران بتوانند كه هم پذيرش ديگران را ياد بگيرند و هم در ارتباط با ديگ

 اياين موضوع انگيزه 3.خودافشاگري داشته باشند و كمتر دست به مقابله بزنند
 . شد بر سالمت عمومي زنان مطلقه حساسيت شركت در گروه براي بررسي اثر

نفر بود كه به روش  32نمونه شامل . بود تجربي تحقيق يك پژوهش اين
ته امداد شهر قزوين انتخاب تحت پوشش كمي يتصادفي ساده از بين زنان مطلقه

يك گروه در جلسات آموزش . مساوي جايگزين شدند و در دو گروه
. عنوان گروه كنترل استفاده شد حساسيت شركت نموده و از گروه ديگر به

 Hillierو  Goldbergسالمت عمومي مه پرسشنا اطالعات ابزار گردآوري
اضطرابي و اختالل  مقياس فرعي عالئم جسماني، عالئم 4كه داراي ه، بود

پرسشنامه  پايايي محققان .خواب، كاركرد اجتماعي و عالئم افسردگي است
روايي محتوايي آن  .ندبه دست آورد 90/0نامبرده را با روش آلفاي كرونباخ 

 ها،ابتدا از همه آزمودني. نيز از نظر متخصصان روانشناسي مطلوب گزارش شد
سپس اعضاي گروه آزمايش، مطابق . عمل آمد آزمون سالمت عمومي بهپيش

هر (يك ساعته  يجلسه 11ت ، به مدGershenfeldو  Napierبا روش 
يك ماه پس از پايان، . در جلسات گروه حساسيت شركت كردند) جلسه 2هفته 

 ها نشانداده تحليل. بار ديگر آزمون سالمت عمومي روي هر دو گروه اجرا شد
  داد كه بين سالمت عمومي دو گروه پيش از شركت در آزمايش تفاوت 

حال بعد از برگزاري جلسات رويارويي، نداشت، با اين داري وجودمعني
داري نشان داد سالمت عمومي گروه آزمون نسبت به گروه گواه افزايش معني

)01/0=p .(سالمت عمومي دو گروه نيز نشان مقايسه ميزان چهار شاخص 
. دار بين دو گروه پس از جلسات در هر چهار شاخص بودنده تفاوت معنيده

ميزان سالمت  ت برياين پژوهش نشان داد كه شركت در برنامه آموزش حساس
طور  ثير مثبت و بر چهار شاخص آن بهاطور كلي ت عمومي زنان مطلقه به

هاي گروهتواند به اين علت باشد كه اين امر مي .ثير كاهنده داردااختصاصي ت
دلي و امنيت، بيان مشكالت خود و افتن احساس هميرويارويي راه موثري براي 

ثير آموزش حساسيت اهاي مناسب هستند، بنابراين با توجه به تحلرسيدن به راه
دلي، روابط بين فردي و احساس كارآمدي در هاي حل مسئله، همبر مهارت

     اين روش رسدنظر مي هاي شخصي و مشكالت اجتماعي بهحل پريشاني
م ت ع پ ز، [. تواند در بهبود سالمت كلي زنان مطلقه موثر و مفيد باشدمي

   ]30): 1ويژنامه (13 ;1390
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