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چکیده
هاي زنـدگی بـا تحـول شخصـی،     مهارت. هاي زندگی در تحول کلی افراد، نقش محوري داردموضوع مهارت:زمینه و هدف

هاي زندگی بر اضـطراب  دف بررسی تأثیر آموزش مهارتپژوهش حاضر با ه. هوشی، هیجانی و جسمانی افراد مرتبط هستند
. انجام شده است1389-1390در سال تحصیلی واحد ایالم و پرخاشگري دانشجویان تازه وارد دانشگاه آزاد اسالمی 

ایـن  . انجـام شـد  نتـرل کآزمون بـا گـروه   پسـ آزمونپیشآن طرح و ، شبه آزمایشی حاضرپژوهشروش:هامواد و روش
کـه از طریـق   1389-1390نفر از دانشجویان تازه وارد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم در سـال تحصـیلی   40عه روي مطال

.، انجـام شـد  اندجایدهی شدهکنترلانتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و اي تصادفیاي چندمرحلهخوشهنمونه گیري 
ــراي  جمــع ــهــاآوري دادهب ــرياز پرسشــنامه پرخاشــگري ب ــت  )Boss & Perry(اس و پ و مقیــاس اضــطراب رگــه حال

اي به گروه آزمـایش ارائـه   دقیقه60جلسه 10هاي زندگی طی برنامه آموزش مهارت. استفاده شد)Speilberger(اسپیلبرگر
. گردید
p=001/0(ضـطراب  ادار معنـی هاي زندگی موجب کاهش نشان داد که آموزش مهارتهانتایج تجزیه و تحلیل داده: هایافته

.دانشجویان در گروه آزمایش شده است) F=30/57و p=001/0(و پرخاشگري ) F=47/33و 
ها یک ضرورت اجتمـاعی  هاي زندگی، توجه به این مهارتبا در نظر گرفتن نتایج این پژوهش و اهمیت مهارت:گیرينتیجه

.یان کمک کردتوان به ارتقاي وضعیت روانشاختی دانشجوکه از طریق آن میاست
هاي زندگی، اضطراب، پرخاشگري، دانشجویانمهارت:هاي کلیديواژه

، گیالن، ایراندانشگاه گیالن،روانشناسیآموزشی استادیار گروه -1
Khanzadeh@ut.ac.ir: الکترونیکی، پست 0131- 6690385: ، دورنگار0131-6690274: تلفن

، ایرانایالم، ایالم،کارمند آموزش و پرورشکارشناس ارشد مشاوره خانواده-2
راندانشگاه آزاد اسالمی، واحد تنکابن، باشگاه پژوهشگران جوان، تنکابن، ایعضو -3
، دانشگاه تهران، تهران، ایرانارشد روانشناسی عمومیکارشناس-4

مقدمه
زنـدگی  درحسـاس بسـیار مقطعـی دانشـگاه ورود بـه 

باغالباًوکشوري استهردرجوانوفعالکارآمد،نیروهاي

همـراه هـا آنانسـانی اجتماعی وروابطدرزیاديتغییرات
تحت تـأثیر محـیط  مختلفقطربهدانشجویان]. 1[است

محیطی دانشگاه هانآازبعضیبراي.گیرندقرار میدانشگاه
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دبیرسـتان از دورهناگهـانی تغییـر یـک زیرااست،پرتنش
منبعخانهازشدنجداگروه دیگربرايوشودمیمحسوب

الزمفـرد تحـول  برايتنشمقدارياگرچه.استیدگیتن
فتگی تـأثیر  ایسازشفرد در یی بر تواناآنبیشتر ازاست اما

ــی دارد ــازه وارد  بســیاري از ].2[منف ــه ت دانشــجویانی ک
شـدن از خـانواده، عـدم    ند بـه علـت جـدا   شـو میدانشگاه 

آشنایی با محیط دانشـگاه، عـدم وجـود امکانـات رفـاهی و      
آینده آموزشی،سیستمباانطباقدرمشکلاقتصادي کافی،

از پیشـرفت والدینتوقعاتزندگی،جدیدشیوهنامشخص،
شـدید روبـرو   تکالیف بـا اضـطراب  انجاموامتحاناتآنان،

]. 3-5[هستند 
وناخوشـایند منتشر،احساسباشایعطوربهاضطراب،

شـود  مـی مشـخص یمبهم تشویش با منبع درونی یا بیرون
بـه عنـوان یـک    Speilbergerحالت اضطراب توسـط  ]. 6[

و رگه اضطراب اشـاره  گذرا تعریف شده است هیجانیحالت 
اضـطراب در آمادگی بـه  هاي فردي نسبتاً با ثبات به تفاوت

، بــدین معنــا کــه بــین مــردم، تمایــل بــه پاســخ بــه  دارد
دربــاره ]. 7[ده متفــاوت اســت نــي تهدیــد کنهــاموقعیــت

به ؛ي گوناگونی وجود داردهاشناسی اضطراب دیدگاهسبب
اضطراب را در پویشی منشأ عنوان مثال نظریه پردازان روان

نند؛ دیدگاه رفتارگرایی اضطراب را واکنشی دامیناخودآگاه 
و بـر  دشـو میند که بر اساس قوانین یادگیري توجیه دامی

اجتمـاعی، علـت اصـلی اضـطراب،     -اساس نظریه شناختی
. استناکارآمدي ادراك شده 

دهد که عصـر  نگاهی کوتاه به جهان اطراف ما نشان می
شـواهد موجـود  چنـان کـه  . ي است، عصر پرخاشگرضراح

ي اخیـر و آثـار   هاپرخاشگري در دههمیزانبیانگر افزایش 
]. 8[در تعـــامالت و روابـــط انســـانی اســـت آن مخـــرب 

توان ناشی از عوامل فـردي و بیولوژیـک،   میپرخاشگري را 

ن، نقش محـیط  امتخصص]. 9[محیطی و اقتصادي دانست 
بــروز  تعلــیم و تربیــت و ســایر عوامــل خــارجی را در    

بسیار دخیـل  پرخاشگري و یادگیري رفتارهاي پرخاشگرانه
ناشـی از  را پرخاشگري ،در بهترین حالت،]10[اند دانسته

بـا  را فقدان زمان آموزش و در بدترین حالت، پرخاشـگري   
در نظـر  امکانات آموزشی، استفاده از افزایش موانعی در راه 

ري به عنوان در دانش روانشناختی پرخاشگ]. 11[اندگرفته
، عبـارت اسـت از هـر گونـه     ]12[آمادگی براي ابراز خشم 

کـه بـه صـورت مسـتقیم یـا     مـی و یا غیـر کال میرفتار کال
یا روانـی دیگـران صـورت    میمستقیم به قصد آزار جسغیر

ابزاريهايمؤلفهمعرفآنو جسمانیمیکالشکل. پذیرد
معـرف خصـومت وهیجـانی جنبهخشم معرفرفتاري،یا

]. 13[است شناختی پرخاشگريجنبه
معتقدند Freued & Lorensمانندنظرانبرخی صاحب

اعتقاد بر این پرخاشگري ذاتی و فطري است و برخی دیگر 
که پرخاشگري حاصل عوامل اجتماعی و در نتیجه هستند

شناسـان  بـه گفتـه کردارشناسـان و جامعـه    . اکتسابی است
است، امکـان از بـین  زیستی که معتقدند پرخاشگري ذاتی

وظیفـه مـا   ،اینبنـابر . ]14[بردن پرخاشگري منتفی است
ي مورد قبول اجتماعی هاهدایت پرخاشگري در قالب رفتار

که بتـوان بـا   استییهامهارتبا در اختیار داشتن منابع و 
فـرض مطـرح در   . یافـت سازشمسائل با هاآنکارگیري به

اشاره دارد که بـراي  یی هامهارتچنین مداخالتی بر فقدان 
کـه  طـوري تعامل مناسب در زندگی افـراد الزم اسـت؛ بـه   

کمبـود  از ناشـی  برخی رفتارهاي منفی مانند پرخاشـگري  
]. 15[است هامهارتاین 

را، شـامل  ي زنـدگی هـا مهارتجهانی بهداشتسازمان
روانـی، بهداشـت ي ند که منجر به ارتقـا دامیییهاتوانایی
سـالم و سـالمت در  رفتارهايافزایشانسانی،روابطغناي
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1392، سال 7، شماره 12دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

ي زندگی را به هامهارتاین سازمان . گرددمیجامعهسطح
خـالق،  تفکـر مسـئله، گیري، حـل ده حیطه اصلی تصمیم

فردي، بینروابطحفظوانتقادي، خودشناسی، ایجادتفکر
و نابا هیجـ مقابلهبرقراري ارتباط مؤثر با دیگران، همدلی،

]. 16[اسـت  نمـوده معرفـی تنیـدگی بـا کنار آمدن مهارت
اي،مقابلههايتواناییزندگی بريهامهارتدرمطرحتأکید

UNICEF]. 17[روانی اسـت  فشاربامقابلهتواناییویژهبه

رفتـار بـا   دهیشکلیاتغییرآورد رويي زندگی را هامهارت
در نظـر گرفتـه اسـت   هـا مهارتتأکید بر دانش، نگرش و 

سـازد تـا   ي زندگی فرد را قادر مـی هامهارتآموزش ]. 18[
ي بالفعـل  هاهاي خود را به تواناییها و نگرشدانش، ارزش

تبدیل کند، بدین معنا که فرد بداند چه کاري بایـد انجـام   
توان گفـت  به طور کلی می. دهد و چگونه آن را انجام دهد

و اعتمـاد بـه خـود   ي زندگی منجر به افزایش هامهارتکه 
مشـکالت  د و در پیشـگیري از  شـو مـی انی افراد سالمت رو

وداخـل درمتعددمطالعات]. 16[روانی نقش مؤثري دارد 
بـر  زندگیيهامهارتآموزش اثربخشیبیانگرکشورخارج

ــگري  ــطراب و پرخاش ــاهش اض ــتک ــه . اس ــایج مطالع نت
Mehrabizadeh Honarmand و همکــاران نشــان داد کــه

هش اضـطراب و  ي زنـدگی موجـب کـا   هـا مهـارت آموزش 
پرخاشگري همسران شهداء گـروه آزمـایش در مقایسـه بـا     

ــروه  ــرلگ ــت  کنت ــده اس ــه ]. 19[ش و Naderiدر مطالع
ي زندگی در کاهش اضـطراب و  هامهارتهمکاران آموزش 

]. 20[اسـت  مـؤثر بـوده   آمـوزان  افزایش ابراز وجود دانـش 
Hajamini  و همکارن در پژوهش خود به این نتیجه دسـت

تـوان میـزان   مـی ي زنـدگی  هـا مهارته با آموزش یافتند ک
نوجـوان را  مخرب هاى هیجانى واکنشواضطراب،تنیدگی

و Hoseiniyanنتــــایج پـــــژوهش  ]. 21[کــــاهش داد  
Bani Asadi  منــد از آمــوزش  نشــان داد افــراد بهــره

تر در مواجهه با ي ارتباطی با داشتن افکار منطقیهامهارت
و Taromyan]. 22[دارنـد  مسائل زندگی مقاومت بیشتري

ي زندگی را بر افـزایش سـالمت   هامهارتآموزش همکاران 
ي هـا ، مقابله با فشـار اعتماد به خودجسمانی و روانی مانند 

محیطی و روانی، کـاهش اضـطراب و افسـردگی و کـاهش     
در پـژوهش  ]. 23[نـد اافکار خودکشی مؤثر قلمـداد کـرده  

Steger ي زنـدگی در  هـا رتمهاو همکاران  به تأثیر مثبت
کننـده سـالمت همچـون اضـطراب و     کاهش عالیم تهدیـد 

ــت   ــده اس ــاره ش ــگري اش ــه]. 24[پرخاش و Jarvisمطالع
در کـاهش تـنش و   هـا مهـارت بـه اهمیـت ایـن    همکـاران  

مسـئله مناسـب و بـروز    احساسات منفی، اتخاذ سبک حل
نتـایج  ]. 25[یافتـه اشـاره دارد   رفتارهاي مثبـت و سـازش  

يهـا مهـارت گـذاري آمـوزش  بیـانگر اثر Smiteپـژوهش  
]. 26[جوانان اسـت  افسردگیواضطرابکاهشدرزندگی

Kaplan ي زندگی هامهارتبر اساس اجراي برنامه آموزش
ــ ــرفت ،دارسدر م ــیپیش ــازشدامعن ــافتگی ري را در س ی

آمـوزان و مقابلـه بـا اضـطراب     اجتماعی و هیجـانی دانـش  
ــاهده  ــودمش ــاران و هWichrocki]. 27[نم ــدمعتقدمک ن

ي زنـدگی موجـب   هـا مهارتهاي آموزششرکت در کالس
]. 28[د شومیخود حرمتافزایش

ي هـا ناشناسان بـا حمایـت سـازم   در همین راستا روان
هـاي روانـی و   المللی، جهت پیشگیري از بیماريملی و بین
ي زنـدگی را در  هامهارتهاي اجتماعی، آموزش نابهنجاري

بنـابراین بـا   . انـد ه کار خود قرار دادهسرلوحسرتاسر جهان
ماننـد  توجه به مسـائل و مشـکالت دانشـجویان تـازه وارد     

ریـزي بـراي   از خانواده، برنامهيشروع زندگی جدید و دور
ــت  ــام فعالی ــر انج ــی و غی ــاي درس ــت  ه ــی و پرداخ درس

هـاي سـنگین درسـی و نیـز مشـکالت ارتبـاطی بـا        هزینه
ی تـأثیر آمـوزش   یکدیگر، پژوهش حاضـر بـا هـدف بررسـ    
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ي زندگی بر کاهش اضـطراب و پرخاشـگري ایـن    هامهارت
ــام     ــاي انج ــا راهگش ــت ت ــه اس ــورت گرفت ــجویان ص دانش

اي مناسـب و ضـروري جهـت افـزایش     ي مداخلـه هابرنامه
. سالمت روانشناختی دانشجویان گردد

هامواد و روش
آزمـون  پـس -آزمونپژوهش حاضر آزمایشی و از نوع پیش

. رل استبا گروه کنت
نشجویان پسر دامیشامل تمامطالعهجامعه آماري این 

واحد ایالم در سال تحصیلی میتازه وارد دانشگاه آزاد اسال
40شــامل نمونــه ایــن پــژوهش   . اســت1390-1389

از روش هـا آندانشجوي تازه وارد است که بـراي انتخـاب   
اســتفاده تصــادفیاياي چندمرحلــهگیــري خوشــهنمونــه
در ایــن پــژوهش انتخــاب دانشــجویان بــه عنــوان . گردیــد

مضطرب و پرخاشگر بر اساس نمره آنان در آزمون اضطراب 
Speilberger و آزمون پرخاشگريBoss & Perryبـه  . بود

نفـر کـه داراي بـاالترین سـطح     40این صورت کـه تعـداد   
اضطراب و پرخاشگري بودند انتخاب و به شکل تصادفی در 

جایـدهی  ) نفـر 20(کنتـرل  و) فـر ن20(دو گروه آزمایش 
اي و دقیقـه 60جلسـه  10برنامه آموزشـی در طـی   . شدند

آموزش تئـوري، بحـث گروهـی پیرامـون     :شامل سه بخش
و تمرینات مربوط به موضوع در پایان هر ،محتواي آموزشی

مباحـث  کننـدگان  شـرکت جلسه بود تا بدین ترتیب همه  
ورت تجربـی  آموزشی را خارج از موقعیت آموزشی، بـه صـ  

. تمرین کنند
در پژوهش حاضـر از راهنمـاي   یآموزشبرنامه محتواي 

،طارمیـان، مـاجویی و ماهیـار   (ي زندگی هامهارتآموزش 
ي هـا مهـارت منظـور از  ]. 23[برگرفته شده اسـت ) 1378

زندگی در این پژوهش موضوعاتی ماننـد شـناخت خـود و    

ــایی خــود، شــناخت ارزش ــاتوان ــردي و خــانوادگی، ه ي ف
و آرزوها، آشـنایی بـا الگـویی    هاانتخاب هدف، تحقق هدف

، آشنایی با مفهـوم  مسئلهو مهارت حلگیريبراي تصمیم
هـاي مربـوط بـه تعامـل بـا      و مهـارت فشارهاي اجتمـاعی 

آن، آشـنایی بـا   مهارهاي ، شناخت خشونت و روشدیگران
ي الزم بـراي ابـراز وجـود،    هـا مهـارت ابراز وجود و کسـب  

هــايوم اضــطراب و تشــخیص آن از تــنشیــادگیري مفهــ
هاي کاهش دادن اضطراب ماننـد  ، استفاده از روشخطرکم

.عضالنی بودزدایی تنش
مذکر بودن، : معیارهاي ورود در مطالعه عبارت بودند از

هاي روانی دانشجوي سال اول بودن، عدم ابتال به بیماري
هاي آموزش خاص و نداشتن سابقه شرکت در دوره

.هاي وابسته به آني زندگی و زمینهاهمهارت
اضطراب رگه و حالت نامهپرسشابزار مورد استفاده

Speilberger ،پرخاشگري نامهپرسشBoss وPerry و
. فرم مربوط به اطالعات جمعیت شناختی بود

نخستین :اضطراب رگه و حالت اسپیلبرگرنامهپرسش
توسط (STAI-X)رگه اضطراب ـحالت نامهپرسشفرم 

Speilberger این . ارائه شد1970و همکاران در سال
گویه است که کمترین و بیشترین 40داراي نامهپرسش

یاس در مق. است160و 40نمرات آن به ترتیب برابر با 
گیري اضطراب با شدتی حالت اضطراب هدف اصلی اندازه

ي پایین بیانگر احساس هایعنی نمره. از کم به زیاد است
ي متوسط بیانگر سطوح متوسط تنش و هاش، نمرهآرام

هاي باال انعکاسی از ترس شدید، نزدیک به نگرانی و نمره
هادر پاسخ به این مواد آزمودنی. وحشت و هراس است

اصالً، (اي درجه4شدت احساس خود را در یک مقیاس 
در زمانی خاص نشان ) تاحدي، متوسط و خیلی زیاد

ها قیاس رگه اضطراب، آزمودنیدهند و در پاسخ به ممی
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هیچ وقت، گاهی اوقات، غالباً (درجه اي 4در یک مقیاس 
دهند که به طور کلی چه احساسی مینشان ) و همیشه

].29[دارند 
حالـت اضـطراب ابـزاري پایـا و داراي     -رگهنامهپرسش

هـاي مختلـف قابـل    روایی مطلوب اسـت کـه در جمعیـت   
ــاي و همSpeilberger. اســتفاده اســت کــاران ضــریب آلف
و 92/0حالـت را بـه ترتیـب    ـي رگـه   هـا کرونباخ مقیاس

همچنـین ضـرایب پایـایی مقیـاس     . اندگزارش کرده90/0
و مقیاس اضطراب رگـه از  62/0تا 16/0اضطراب حالت از 

الزم به یـادآوري اسـت   .به دست آمده است86/0تا 73/0
ـ     که ل ضرایب پایایی مقیاس اضـطراب حالـت بـه طـور قاب

گـزارش شـده   تر از مقیاس اضطراب رگـه  اي پایینمالحظه
].7[است 

Speilberger نامهپرسشو همکاران براي بررسی روایی
همبستگی هاآن. از شیوه روایی مالکی استفاده کردند

حالت را با مقیاس خستگی ـي اضطراب رگه هامقیاس
شخصیتی چند وجهی مینه سوتا به نامهپرسشروانی از 

همبستگی آن با . گزارش کردند81/0و 79/0ب ترتی
دهنده روایی آن نیز نشانCattellاضطراب نامهپرسش

و همکاران Speilbergerبر اساس گزارش. ]7[است
همبستگی دو فرم اسپانیایی و هندي با فرم انگلیسی بین 

در پژوهش حاضر ]. 30[است برآورد شده 94/0تا 83/0
اضطراب از دو روش نامهپرسشنیز براي تعیین پایایی 

آلفاي کرونباخ و تنصیف استفاده شد که به ترتیب براي 
به دست آمد که بیانگر 87/0و 94/0نامهپرسشکل 

.یاد شده استنامهپرسشضرایب پایایی بودنمطلوب
نامـه پرسـش ایـن  :پرخاشگري باس و پرينامهپرسش

شـد  ساخته) Boss & Perry)1992الی که توسط ؤس29
پرخاشگري فیزیکی . سنجدمیچهار جنبه از پرخاشگري را 

)Physical aggression(ــی ــم )Verbal(، کالمــ ، خشــ
)Anger( و خصومت)Hostility.(  حداقل نمره کسب شـده

. است145و حداکثر آن 29سؤالی برابر 29در این آزمون 
بـه  هـا نمره کل پرخاشگري با مجموع نمرات زیـر مقیـاس  

انـواع  نیـز  هـاي آن  و نمـرات خـرده مقیـاس   آیدمیدست 
از همسـانی  نامـه پرسـش این .دهدپرخاشگري را نشان می

Boss & Perry. درونـی بسـیار مناسـبی برخـوردار اسـت     

و 89/0را نامـه پرسشضریب همسانی درونی این ) 1992(
گـزارش  80/0پایایی آن را با استفاره از روش بـاز آزمـایی   

].13[ند اکرده
Saeidinia  ــان ــی همزمـ ــریب روایـ ــی ضـ در پژوهشـ

که در سـطح  گزارش نمود 35/0پرخاشگري را نامهپرسش
01/0p<همچنـــین ]. 31[دار اســـت معنـــیlangari در

آمـوز مهـاجر و غیـر مهـاجر     دانـش 400پژوهشی بـر روي  
45/0طریق روایی سازهزرا انامهپرسشضریب روایی این 

]. 32[ار اسـت  دمعنـی >01/0pبه دست آورد که در سطح 
ــایی    ــین پای ــراي تعی ــر ب ــژوهش حاض ــشدر پ ــهپرس نام

پرخاشگري از دو روش آلفاي کرونباخ و تنصـیف اسـتفاده   
به ترتیـب  نامهپرسشضرایب به دست آمده براي کل . شد

است که بیانگر ضرایب پایـایی مطلـوب  90/0و 89/0برابر 
.است

ــل  ــشروش تکمی ــهپرس ــا نام ــراي تم ــا ب ــراد میه اف
پس از کسب رضایت . یکسان بودننده در پژوهشکشرکت

، نامـه پرسشفرد و ارائه توضیح در مورد چگونگی پر کردن 
بـراي  . هـا در اختیـار دانشـجویان قـرار گرفـت     نامـه پرسش
با توجه . ها محدودیت زمانی اعمال نشدنامهپرسشتکمیل 

هـا جهـت حـذف اثـر ترتیـب،      نامهپرسشبه طوالنی بودن 
هـا ابتـدا   از فـرم مـی در نی(فرم تهیه شد در دونامهپرسش
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دیگـر  مـی آزمون اضطراب و بعد آزمون پرخاشگري و در نی
).بالعکس آن قرار داشت

ها با آوري اطالعات، تجزیه و تحلیل دادهپس از جمع
در .انجام شد19نسخه SPSSآفزار آمارياستفاده از نرم

ف هاي میانگین و انحرابخش آمار توصیفی از شاخص
استاندارد و در بخش استنباطی از آزمون تحلیل واریانس 

. متغیري و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شدچند
در نظر گرفته 01/0ها داري در تمام آزمونیسطح معن

.ه استشد

نتایج
هاي توصـیفی نمونـه، میـانگین و انحـراف     در بررسی آماره

از . بـود سـال  ) 35/20±29/2(استاندارد سن دانشجویان 
از %5/57نـده در پـژوهش حاضـر    کنمجموع افراد شـرکت 

رشـته عمـران،   در %5/22رشته کشاورزي، در یاندانشجو
رشته آموزش ابتدایی در%5/7رشته مکانیک و در5/12%

و میز دانشـجویان بـو  ا% 5/67. بودنـد مشغول به تحصیل 
.از دانشجویان مجرد بودند5/92%

ی متغیرهــاي مــورد هــاي توصــیفدر بررســی شــاخص
میـانگین و انحـراف معیـار    . پژوهش نتایج زیر به دست آمد

گروه آزمایش در سازه اضطراب قبـل و بعـد از مداخلـه بـه     
. اسـت ) 87/59±23/5(و ) 27/84±73/18(ترتیب برابر با 

ي توصــیفی مربــوط بــه هــاهمچنــین در بررســی شــاخص
ر هاي به دست آمده در اثـ هاي اضطراب، کاهش نمرهمؤلفه

به طوري که در مؤلفه اضطراب . مداخله قابل مشاهده است
بـه  07/43میانگین گروه آزمایش پس از مداخله از ،حالت

در بعــد اضــطراب رگــه همچنــین. کــاهش یافــت53/26
برابـر بـا   آزمـون  میانگین گـروه آزمـایش در مرحلـه پـیش    

.کاهش یافت34/33بود که پس از مداخله به 20/41

ي میـانگین و انحـراف معیـار گـروه     در سازه پرخاشـگر 
ــا       ــر ب ــب براب ــه ترتی ــه ب ــد از مداخل ــل و بع ــایش قب آزم

ــت) 80/51±58/7(و ) 42/13±13/70( ــین در . اس همچن
ــه مؤلفــههــابررســی شــاخص ــوط ب ي هــاي توصــیفی مرب

دست آمده در اثر مداخلـه  ه ي بهاپرخاشگري، کاهش نمره
بـه طـوري کـه در بعـد پرخاشـگري      . قابل مشـاهده اسـت  

به 93/16زیکی میانگین گروه آزمایش پس از مداخله از فی
همچنین رونـد ایـن کـاهش در بعـد     . کاهش یافت53/10

، در بعـد خشـم از   27/15بـه  47/19از میپرخاشگري کال
20/15بـه  53/18و در بعد خصومت از 80/10به 20/15

.قابل مشاهده است
يهـا دار بـودن تفـاوت میـانگین   به منظـور بررسـی معنـی   

مشاهده شده در متغیر اضطراب و پرخاشـگري در بـین دو   
ي هـا ، پـس از رعایـت پـیش فـرض    کنترلگروه آزمایش و 

متغیره، از این آزمون اسـتفاده  آزمون تحلیل واریانس چند
براي بررسی اثـر  دار بودن مانوواهاي معنیابتدا آزمون. شد

. بندي روي متغیرهاي وابسـته انجـام شـد   اصلی عامل گروه
کـه در  چنان. ارائه شده است1جدول یج این تحلیل در نتا

داري مـانوا در  هـاي معنـی  د، آزمـون شومیجدول مشاهده 
ــروه  ــل گـ ــا عامـ ــه بـ ــديرابطـ p ،79/23=F=001/0(بنـ

362/0=Wilks' Lambda ( 01/0در ســــطح کمتــــر از
. ر استدامعنیبندي بنابراین اثر عامل گروه. دار استمعنی

ن استنباط نمـود کـه بـین دو گـروه،     توان چنیمیدر واقع 
دار معنـی آزمـون تفـاوت   ي موردهاحداقل در یکی از سازه

). 1جدول(وجود دارد 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
92

.1
2.

7.
4.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1392.12.7.4.0
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1900-en.html


551همکارانوخانزادهعباسعلی حسین

1392، سال 7، شماره 12دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

وابستهه بر متغیرهاي داري مانوا براي اثر اصلی متغیر گرویهاي معننتایج آزمون- 1جدول 

مجذور اتاداريیسطح معنارزشنام آزمون

p682/0=638/0001/0آزمون اثر پیالیی

p682/0=362/0001/0آزمون المبداي ویلکز
p682/0=76/1001/0آزمون اثر هتلینگ

p682/0=76/1001/0آزمون بزرگترین ریشه روي
79/23=F     ،2=DF      ،37=dfخطا

که تفاوت مشاهده شده در کدام براي شناسایی این
یانس تک ر است به تحلیل واردامعنییک از متغیرها 

طور ه براي تحلیل هر متغیر وابسته بAnovaمتغیره 

ارائه شده 2نتایج این تحلیل در جدول. جداگانه پرداختیم
.است

هانتایج آنوا در متن مانوا جهت مقایسه اضطراب و پرخاشگري آزمودنی- 2جدول 

داريسطح معنیFمیانگین مجذوراتمجموع مجذوراتهامتغیر
p=13/501813/501847/33001/0اضطراب

p=13/284213/284230/57001/0پرخاشگري

1=df

د در مـورد عامـل   شـو مـی مشاهده 2چنانکه در جدول
ي محاســبه شــده بــراي متغیرهــاي اضــطراب هــاFگــروه، 

)001/0=p ،47/33=F( ــگري ، p=001/0(و پرخاشــــــــ
30/57=F( بنابراین . دار استمعنی01/0در سطح کمتر از

ــین  ــروه  ب ــین دو گ ــاي اضــطراب و پرخاشــگري ب متغیره
). 2جدول(ر وجود دارد دامعنیتفاوت کنترلآزمایش و 

د کـه  شـو مـی هاي توصیفی، مشـخص  با توجه به یافته

هـاي  تفاوت در متغیرهاي اضـطراب، پرخاشـگري و مؤلفـه   
گروه ،بدین صورت است که پس از مداخلههاآنوابسته به 

در متغیرهاي مورد پژوهش ترلکنآزمایش نسبت به گروه 
میــزان بــه عبــارت دیگــر . انــدتــريداراي میــانگین پــایین

هاي هریک از ایـن دو متغیـر   اضطراب، پرخاشگري و مؤلفه
در افراد گروه آزمایش پس از مداخله کـاهش یافتـه اسـت    

).4و 3ول اجد(

)20=تعداد(رحله اجراي آزموندر دو مهاهاي اضطراب آزمودنیمیانگین و انحراف معیار نمره- 3جدول

اضطراب رگهاضطراب حالتاضصرابگروه

پیش آزمون
20/41±07/4351/8±27/8416/11±73/18آزمایش

13/43±73/4534/10±87/8896/8±43/14کنترل

34/33±53/2674/2±87/5922/4±23/5آزمایشآزمونپس
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53/43±80/4689/9±33/9058/7±00/16کنترل

)20=تعداد(ها در دو مرحله اجراي آزمون هاي پرخاشگري آزمودنیمیانگین و انحراف معیار نمره- 4جدول
خصومتخشمپرخاشگري کالمیپرخاشگري فیزیکیپرخاشگريگروه

آزمونپیش
53/18±20/1574/4±47/1948/3±93/1637/4±13/7069/4±42/13آزمایش

93/20±67/1778/5±73/2231/5±53/1894/7±86/7912/7±66/21کنترل

آزمونپس
20/15±80/1080/2±27/1578/2±53/1068/2±80/5190/2±58/7آزمایش

40/21±27/1773/5±60/2312/5±73/1882/7±00/8177/6±81/20کنترل

بحث
دست آمده از نتایج تحلیل واریـانس چنـد   هاي بهیافته

پـس  -آزمونپیش(اضل هاي تفمتغیري روي میانگین نمره
اضطراب رگه و اضـطراب  (هاي آن اضطراب و مؤلفه) آزمون
از کنتـرل که بین گروه آزمـایش و گـروه   داد نشان) حالت

داري وجـود  یلحاظ اضـطراب و دو مؤلفـه آن تفـاوت معنـ    
ي زنـدگی موجـب   هـا مهارتبه عبارت دیگر، آموزش . دارد

ل از نتـایج حاصـ  . کاهش اضطراب گروه آزمایش شده است
Stegerهاي انجام شده توسـط  این بررسی با نتایج پژوهش

Smite ،Kaplan ،Mehrabizadeh Honarmand ،Naderi ،
Hajamini ،Taromyan 23-27[همسو اسـت و همکاران ،

21-19.[
ي هـا مهارتآموزشکهگفتبایدموضوعاینتبییندر
مـؤثر  اضـطراب کـاهش درغیرمسـتقیم صـورت بهزندگی

-بینـی پـیش ومهـارت کمبـود  ازناشیاضطرابازیر،است

دانشــجویان بــه دلیــل دوري از . اســتموقعیــتناپــذیري
خانواده، سختی دوران تحصیل، هزینه تحصیل و نگرانی در 

انـد  ل به تغییر هرچه زودتر این شرایطمورد آینده غالباً مای
ي زندگی بـه دانشـجویان بـا    هامهارتدر آموزش بنابراین، 

ــذ  ــر پ ــد ب ــایی   تأکی ــاهی، توان ــزایش آگ ــت، اف یرش واقعی

اضـطراب کـاهش   ،هاي روانـی خودگردانی و مقابله با فشار
.یافت

مستلزم،تنیدگیباآمیزموفقیتیافتگیدر واقع سازش
نظـم  مانندايراهبردهاي مقابلهازوسیعیدامنۀازاستفاده

رفتارهدایتوتنظیمسازنده،تفکر،هاناهیجبخشیدن به 
.اسـت تنیـدگی منبعکاهشبه منظور وي محیطرعملو

ايهمقابلـ راهبردهـاي  سـازه  دروندریندهاافراینمیتما
سـالمت کـه اسـت دادهنشـان پژوهشیشواهد.دارندقرار

قـرار تنیـدگی باافرادشیوه مقابلهتأثیربیشتر تحتروانی
].33[دارد

ي زنـدگی،  هـا مهـارت از طرفی دیگر در جریان آموزش 
نفـع بهسازدمیقادرراشخصورزيتئري رفتار جریادگی
خـود پـاي روياضـطرابی هرگونـه بـدون ،عمل کندخود

توجهباوکندابرازصادقانهراواقعی خوداحساساتبایستد،
تجربـه .]34[بگیـرد  راحق خوددیگرانحقوقبهنمودن
اضـطراب منـع بـه ابـرازي چنـین کـه اسـت دادهنشـان 

رفـع بـراي است کـه روشیوجودابرازآموزش.انجامدمی
کـار بـه افرادمتقابلاجتماعیروابطازناشیهاياضطراب

بهرامحیطکهکندمیقادررافردتوانش این.دشومیبرده
دلیل خویشبیهاياضطرابو مانعي مهار کندبهترشیوه
.]35[شود 
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متغیـري روي میـانگین   همچنین تحلیل واریانس چند
پـس آزمـون پرخاشـگري و    -تفاضل پیش آزمونهاي نمره
پرخاشگري فیزیکی، کالمی، خشـم و  (هاي آن مؤلفهمیتما

بیانگر آن است که بین دانشجویان تازه وارد گروه )خشونت
هـاي  مؤلفهمیاز لحاظ پرخاشگري و تماکنترلآزمایش و 
تـوان گفـت   مـی ،بنابراین.ري وجود دارددامعنیآن تفاوت 

داريشکل معنیبه ي زندگی توانسته هاتمهارکه آموزش 
. موجب کـاهش پرخاشـگري دانشـجویان تـازه وارد گـردد     

هـاي  هاي حاصل از آزمون این فرضیه با نتایج پژوهشیافته
ــط   ــده توسـ ــام شـ ، Ghorban shirodi ،Wheatleyانجـ

Hawely وWichrocki 28، 8[همســو اســت و همکــاران ،
35 ،36 .[Jeffreyي نشان داد کـه آمـوزش   انیز در مطالعه

را تنیـدگی  بـا  یـافتگی سـازش ي زنـدگی قـدرت   هامهارت
دهد و افراد بهتر موانع و مشـکالت مـوقعیتی را   افزایش می

].37[زنند کنار می
مناسبودرستهايزندگی، راهيهامهارتدر آموزش

فـردي،  ي بـین هـا مهـارت ، رشـد  هاهیجانمدیریتوبروز
خـود نوبـه بـه شـود کـه  مـی هارائمسئلههاي حلتکنیک

يارتقـا همچنـین ورفتـار پرخاشـگرانه  برکـاهش تواندمی
هـا مهـارت در واقـع ایـن   . باشـد داشتهیرثتأیافتگیسازش

هـاي مناسـب و   بیانگر روابط بین فردي مؤثر، اتخاذ تصمیم
که به خود ها بدون اینها و کشمکشصحیح و حل تعارض

].38[دباش، مییا دیگران آسیب وارد کند
و همکاران Fornerisهاي پژوهشراستا نتایجهمیندر

ــین  ــان داد Turnerو همچن ــاران نش ــوزشو همک آم
در افـزایش حل مسئلهمهارتاز جملهزندگىىهامهارت

از مـؤثر اسـتفاده ومشـکل حـل جهـت توانـایی افـراد  
].39-40[مؤثر است اجتماعىهاىحمایت

ازبسـیاري کـه اسـت ایـن مسـئله حلمهارت مبناي
راهبردهـاي فقـدان  ازناشـی اجتمـاعی وروانیهايآسیب
منشـأ غیرمـؤثر ايمقابلـه راهبردهاي استمؤثرايمقابله
هیجـانی، نامطلوبعوارضوپرخاشگريونایافتگیسازش

حلآموزشجریاندر.استفرديبینوشناختیرفتاري،
سپسوهنمودتعریفرامشکلدقتباآموزدمیفردمسئله

ودهدبررسی قرارموردرامشکلحلهاي متفاوتحلراه
موجـب  توانمنـدي ایـن وکندانتخابراحلراهمؤثرترین

-کامازوبیشتر شدهارزشمندياحساسوخودبهاعتماد

. کاهـد مـی روزمـره مسـائل حـل عدمازناشیهاينایافتگی
عـدم  ارهـا پرخاشگريازبسیاريمنشأزیاديشناسانروان

همگـی ،بنـابراین .ننددامیصحیح مسائلحلموفقیت در
یـادگیري  هـا پرخاشـگري ایـن درمـان راهیکی از معتقدند
دالیـل ازیکـی حقیقـت در.اسـت لهئمسـ حـل مهـارت 

هـاي حـل راهپرخاشـگر، افـراد کـه اسـت اینپرخاشگري
وکننـد مـی اتخاذاجتماعدشوارهايبراي وضعیتتريکم
وناپخته ،غیرپرخاشگرافرادسایربهنسبتیشانهاحلراه

حـل آمـوزش هـدف به عبـارتی .]34[است ترپرخاشگرانه
. اسـت یاددهی چگونگی فکر کـردن دربـاره مسـائل   مسئله

از اسـتفاده واسـتدالل تقویـت بـراي استراهیهدف،این
پیشمشکالتدربارةگیريتصمیمبرايشخصیيهاارزش
حـل مهـارت دارايفـرد شـود یباعث منهایتدرکهآمده

ازمهارت هستنداینفاقدکهافراديبرخالفوشودمسئله
انتقـال یـادگیري را   ]. 41[ندهـد  نشـان پرخاشـگري خود
مسئله در نظر حلتوانایی توان به عنوان هسته مرکزي می

به طوري که فرد قادر به کاربرد اصول آموخته شده . گرفت
.گرددجدید میي فعلی و هاپیشین در موقعیت

تحقیقـات بیشـتر کهداشتاذعانتوانمیطورکلیبه
این مـداخالت  بودنمؤثرودرمانمؤثر بودن بر شدهانجام
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خشـم کـه معتقدنـد ودارنـد اذعـان خشـم مهارزمینهدر
بهنسبتآگاهی افرادافزایشباواستقابل مهار ايپدیده

راخشـم انتـو میمؤثرراهبردهايوهاشیوهو آموزشآن
].40[کرد تعدیلومهار 

تـوان بـه صـورت   زندگی را مـی يهامهارتدر مجموع 
در نظـر  مؤثروانطباقیرفتاربراياجتماعی-روانی توانایی
ومقتضـیات بامؤثريطوربهگیرندمییادافرادکهگرفت
به طوري که ایـن  .]42[مقابله کنند روزمرهزندگیمسائل
ها آماده کـرده  براي مقابله مؤثر با موقعیتها فرد راتوانایی

هاي مثبت و تواند با رفتارمیهامهارتو با کمک اتخاذ این 
ــازش ــالمت  س ــه، س ــمانی و یافت ــالمت  جس ــژه س ــه وی ب

.]34[روانشناختی خود را ارتقاء بخشد 

گیرينتیجه
ــژوهش حاضــر  ــت در پ ــا دریاف ــوزش دانشــجویان ب آم

ارآمـد خودشناسـی،   هـاي ک شـیوه بـا ي زنـدگی  هـا مهارت
هــا، نحــوه برقــراري ارتبــاط بــا و ارزشهــاهــدفشــناخت 

دیگـران، آشــنایی بـا مفهــوم اضـطراب و روش کــاهش آن    

هـاي  ها و نگرشها، ارزشاز دانشتوانستندو شدندمسلط 
بدین . کنندبهتر و مؤثرتري در زندگی کنونی استفاده خود

د و چگونه آن معنا که بدانند چه کارهایی را باید انجام دهن
مسـئله  ي حلهامهارتهمچنین، فراگیري . را انجام دهند

باعث ارائه راهکارهاي مـؤثر در هنگـام وقـوع مشـکل و در     
از هـا آننتیجه افزایش احساس رضـایتمندي و خشـنودي   

ي هـا مهـارت آمـوزش  عـالوه، بـه . دشـو میزندگی شخصی 
زندگی ضمن آشنا کردن دانشجویان تازه وارد دانشـگاه بـا   

ي زندگی، توانایی ابراز وجود، گـوش دادن  هامهارتمفهوم 
بـه افـزایش   توانسـت ،خشـونت کننـده مهارعوامل وفعال

هـاي  ارتقـاي کیفیـت تعامـل   ،اجتمـاعی مطلوبرفتارهاي 
در نهایـت بـه ارتقـاي   یافتگی اجتماعی و اجتماعی، سازش

کننـده در ایـن پـژوهش    شـرکت دانشجویانیسالمت روان
.کمک نماید

تشکر و قدردانی
مشارکت بدین وسیله از تمامی دانشجویانی که در این تحقیق 

.گرددتشکر مینمودند
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Background and Objective: Life Skills is central to the holistic development of learners. It is concerned with

the personal, intellectual, emotional and physical development of people. The present study investigated the

effects of life skills training on anxiety and aggression of newcomer students of Islamic Azad University- Ilam

city in the year 2010-2011.

Materials and Methods: This Quasi experimental study was designed as pretest-posttest with control group.

Sample population included 40 students who were selected by multistage cluster sampling and allocated in

experimental and control groups (20 students for experimental group and 20 for control group) randomly. Boss

& Perry’s Aggression Inventory (1992) and Spilberg’s Anxiety Scale (1970) were used as the research

instruments. The program of life skills training was executed at 10 sessions for the experimental group.

Results: The results indicated that life skill training decreased the anxiety (F=33.47, p= 0.001) and aggression

(F=57.30, p=0.001) of students in exprimental group .

Conclusions: Considering the results of this research and the importance of life skills, paying attention to life

skills is a social necessity by wich students can be helped to improve psychological status.
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