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  تاثیر آموزش مهارت هاي مقابله با اضطراب بر رضایت از زندگی دانش آموزان در یکی از دبیرستان هاي
  1389دخترانه شهرستان گرگان سال  

  
  3قنبري، مریم  3ملیحه سدهی،  2آسایش،حمید 1*کتایون جاللی آریا  

  
عضو هیئت ، دانشکده پیراپزشکی، کارشناس ارشد پرستاري -2. گلستانعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی  کارشناس ارشد مامایی، -1

 گلستان کارشناس مامایی، دانشگاه علوم پزشکی - 3. علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

  چکیده      
  - این دوران شیوع باالیی دارد، اما کسب مهارتدرزندگی است و اختالالت اضطرابی اي بحرانی ازدورهنوجوانی :زمینه و هدف      

تاثیر آموزش مهارت هاي تعیین با هدف پژوهش حاضر. کندکاهش آن موثر باشد و سالمت روانی افراد را تامینهاي خاص می تواند در
  .انجام شد 1389ی دختر شهر گرگان در سال مقابله با اضطراب بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان دبیرستان

نفر از دانش آموزان دبیرستانی دختر در شهرستان گرگان  60این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که بر روي  :روش بررسی     
که به روش آسان  دو بخش دموگرافیک و رضایت از زندگی دینر  توسط دانش آموزان دخترابتدا پرسشنامه اي مشتمل بر. انجام گردید 

براي  .و به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند نمونه ها بر حسب شرایط ورود انتخاب. انتخاب شدند تکمیل گردید
 هاي تی زوجی و تی مستقل براي مقایسه میانگین ها از آزمون. گروه مداخله کالس هاي آموزش مقابله با اضطراب تشکیل گردید

  .ه شداستفاد
دار  اختالف معنـی  P=028/0از آموزش با زندگی قبل و بعد رضایت ازبین میانگین نمره  گروه مداخلهنتایج نشان داد در :اه یافته      

  . ي وجود نداشتدارگروه کنترل اختالف معنیبود، اما در
افزایش میزان رضایت از زندگی گردد، لذا می تواند نوجوانـان  تواند باعث کسب مهارت هاي مقابله با اضطراب می :گیري نتیجه      

   .را در مقابله با بسیاري از مسائل و مشکالت اجتماعی توانمند سازد 
  ، دانش آموزان، اضطراب، رضایت از زندگی، مهارتآموزش :ها کلید واژه     
 jalaliaria@yahoo.com:، پست الکترونیکی کتایون جاللی آریا: نویسنده مسئول*       

  )0171(4430355: تلفن.گرگان، ابتداي جاده شصتکال، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پرستاري و مامایی بویه: نشانی      
   17/3/91:، پذیرش مقاله 23/12/90:وصول مقاله     
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   مقدمه    

زنـدگی  تـرین دوران  دوران نوجوانی، یکی از بحرانی   
مسـائل و  ). 1(است که با تغییرات متعددي همراه اسـت 

هاي این و بم از بلوغ و جوانی و زیرهاي ناشیدشواري
اي است که می تـوان نوجـوانی   دوره از زندگی به گونه

، همچنـین تغییـر   )2(را دوره بحران و فشار عنوان کـرد 
شرایط و اوضاع باعـث ایجـاد تغییـر در رفتارهـا شـده      

  .است
اند که رفتارهایی کـه در دهـه   یافتهجوامع مختلف در    

هـاي پایـداري بـراي    ، پیامـد گیرنددوم زندگی شکل می
این مفهوم گذارند، بنابرسالمت فرد و جامعه به جاي می

اقدامات پیشگیري ازکامل بهداشت نوجوانان اعمجامع و
و مراقبت هاي بهداشتی توسط سازمان بهداشت جهانی 

 -دستور برنامه کاري خود درسالردید و آن را درارائه گ
که بهداشـت روانـی یکـی از     قرار داد 1990-1995هاي

  ).3(ارکان پنج گانه این برنامه می باشد
هاي  مهارت) 1999(سازمان بهداشت جهانیازنقل به    

، زندگی منجر به ارتقاي بهداشـت روانـی افـراد جامعـه    
 افزایش سـالمت روانـی و هـم بـه    ، غناي روابط انسانی

 -ازآسـیب هـاي روانـی    صورت ابـزاري در پیشـگیري  
خشـونت هـاي خـانگی و     اعتیـاد، اجتماعی جامعه نظیر

ایدز و موارد مشـابه   ، خودکشی،آزار کودکان ،اجتماعی
  ). 4(قابل استفاده است

سازنده  و نیرويهاي ملیعنوان سرمایهآموزان بهدانش   
 -رد توجه خاص برنامه ریزان و سیاستفردا همواره مو

 اکثر این دانش آموزان در سـنین . اندگذاران جامعه بوده
ــادي در حــوزه  ــد و مشــکالت زی ــرار دارن  نوجــوانی ق
 سالمت روان از قبیل افسردگی، اضطراب، سوء مصرف

 این قشر را تهدید مـی کنـد کـه در ایـن بـین     ... مواد و 
باري  پیامدهاي زیانیک مشکل شایع، عنواناضطراب به

   در زمینه سالمت روانـی دانـش آمـوزان دارد و فرآینـد    
  ).2(آموزش و پرورش را متاثر می سازد

اجتماعی  هايارتقا مهارتایجاد برنامه هایی به منظور   

، شاید باعث بهبود عملکرد فرد در مدرسـه  و حل مسأله
 -عدم آشنایی نوجوان با شـیوه . و زمینه هاي دیگر شود

، آمـدن توانـد سـبب از پـاي در   ي مقابله با بحران مـی ها
توانـد  یا میها شود ویا افسردگی آنخشم و پرخاشگري

، آن ها را به سوي رفتارهاي اجتنابی مثل سیگار کشیدن
  ).5(ها سوق دهدکارياعتیاد و انواع بزه

ــب و      ــارانادی ــهدر)1382(همک ــیاي مطالع -تحلیل
 -دانـش نفـر از   600بر روي  که سنجیاستنتاجی و نیاز 

انجام دادنـد،  آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی کشور 
 هاي دانش آموزان مقطع ترین اولویتکه عمدهدریافتند 

 -روانی هايتوانایی ،خاصزندگیهايراهنمایی، مهارت
اجتماعی، اداره زندگی، شهروندي مسئوالنه، بهداشت و 

  .  )6(دباشمیسالمت جسمی و روانی 
 اي دیگر مبنی بر تاثیر آموزش مهارت هـاي مطالعه      

شهر  آموزان دبیرستانیدانشاز زندگیرضایت زندگی بر
 نشان داد که آموزش مهارت هـا، باعـث افـزایش    مشهد
 شـده دار رضایت از زندگی در گروه آموزش دیده معنی
  ).  5(است
 در مورد)1385(همچنین مطالعه رحیمی و همکاران     
 هـاي اجتمـاعی،  جرات ورزي بـر مهـارت   آموزشتاثیر

 اضطراب اجتماعی و ابراز وجود در دانش آموزان پسـر 
 سال اول دبیرستانی نشان داد که آموزش جـرات ورزي، 
 باعث افزایش مهـارت هـاي اجتمـاعی، ابـراز وجـود و     

  .)7(کاهش اضطراب اجتماعی می شود
بـر   راتاثیر آموزش تجربی  ايمطالعهدر) 1380(نیسی    

ابراز وجود، عزت نفـس، بهداشـت روانـی و اضـطراب     
که  نتایج تحلیل نشان داد. دادمورد آزمون قرار اجتماعی

   باعث افزایش ابـراز وجـود، عـزت    ،آموزش ابراز وجود
 -می اجتماعیو بهداشت روانی و کاهش اضطرابنفس
و  هاین تاثیر فقط در گروه آزمایشی مشـاهده شـد  . شود
   . )8(تداري نداشدیگر تفاوت معنیهاي گروه  رد

Klinke     در کتاب مهارت هاي زندگی می نویسد کـه



  3/ جاللی آریا و همکاران  ...تاثیر آموزش مهارت هاي مقابله 

 
 

، توان وامکان اي با زندگی داشته باشیداگر نگرش مقابله
 توانید با تسلط یـافتن بـر  اید و میرا باال برده رشد خود

زندگیتان  دارهاي معنییافتن چالشمهارت هاي جدید و
  ).9(سازید جالب تر را
از آنجایی که نوجوانان آینده سازان کشورمان هستند،    

 باید تالش کرد تا همواره شور زندگی در آن هـا حفـظ  
 امیدي نگردند، از ایـن ، یاس و ناخمودگیگردد تا دچار

اي را بـا هـدف   آن شـدند تـا مطالعـه   رو پژوهشگران بر
اضـطراب بـر    هاي مقابله بـا تعیین تاثیر آموزش مهارت
 شـهر آموزان دبیرستانی دختر دررضایت از زندگی دانش

  .گرگان انجام دهند
  روش بررسی   
 نفـر از دانـش آمـوزان    60این مطالعه تجربی برروي    

و  گرگان در مدرسه منتخب اداره آموزششهردبیرستانی
با انتخاب و توصیه کارشـناس امـور متوسـطه    (پرورش 
اطالعات،  جمع آوريابزار. شدانجام )پرورشآموزش و
دموگرافیک  بخش مشخصاتبر دو اي مشتملپرسشنامه

 بخـش مشخصـات  . بـود   Dinerزندگی و رضایت از 
 -دانـش ، سال تحصیلیآموزدانشدموگرافیک، شامل سن

 بـه منظـور  . آموز و میزان تحصیالت پـدر و مـادر بـود   
 ارزیابی رضایت زندگی از پرسشـنامه رضـایت زنـدگی   

Diner ایـن مقیـاس توسـط    . استفاده گردیدDiner و 
 -داراي پـنج عبـارت مـی   تهیه شده و)1985(همکارانش

 باشد که مولفه شناختی بهزیستی فاعلی را اندازه گیـري 
 کند و میزان رضایت فرد را نسـبت بـه هـر کـدام از    می

از  ايلیکرت هفت درجهعبارت ها به وسیله یک مقیاس
  .سنجدمی) 7نمره (تا کامالً موافق ) 1نمره(کامالً مخالف

     Diner ضـــریب همبســـتگی)1985(و همکـــاران 
آلفـاي   و ضـریب 82/0مقیـاس را هاي اینبازآزمایی نمره

  . گزارش نمودند87/0کرونباخ را 
این مقیاس را به فارسـی  ) 1386(همکارانش بیانی و    

اي بـه منظـور بررسـی اعتبـار و     کرده و مطالعـه  ترجمه

روایی این مقیاس در جامعه ایرانی انجام دادند و  اعتبار 
ــایی ،    ــق بازآزم ــاي   69/0آن را از طری ــا روش آلف و ب

کل این مقیاس، یـک  در. اندگزارش نموده% 83کرونباخ 
روانشناختی  مطالعاتو پایا براي استفاده درمقیاس معتبر

ه کمترین میزان رضایت از طبق این پرسشنام ).10(ستا
 35و بیشـترین میـزان بـا نمـره      5زندگی با کسب نمره 
قـراردادي  در ایـن مطالعـه بـه طـور    . نشان داده می شود

متوسط  رضایت 16 -25، کمرضایت 5 -15نمره کسب
رضایت زیاد تعریـف شـده اسـت، امـا بـه       26 – 35و 

ن هاي آمـاري از میـانگی  منظور مقایسه گروه ها و آزمون
بـراي پایـایی وروایـی    . نمرات کسب شده استفاده شـد 

 که بـا ایـن   پرسشنامه رضایت از زندگی به مطالعه بیانی
  . منظور انجام گردیده استناد شد

 آمار بـا اسـتفاده از فرمـول   توسط مشاور تعداد نمونه    
 گیـري در براي نمونه. تعیین حجم نمونه محاسبه گردید

 بیرسـتان دکالس ها با انتخاب مـدیر  ازمرحله اول برخی
 -کلیـه دانـش  و وارد مطالعـه شـدند   )گیري آساننمونه(

 تکمیـل ، پرسشـنامه مربوطـه را   آموزان کـالس منتخـب  
 نفر واجـد شـرایط ورود بـه    60نمودند و از بین آن ها 

 شـرایط ورود . مطالعه به طور تصـادفی انتخـاب شـدند   
، تحـت  جسـمی عدم ابتال بـه بیمـاري هـاي     عبارت از

، عـدم  درمان نبودن به علت ابتال به بیماري هاي روانـی 
 وعـدم وجـود مشـکالت   مصرف داروهاي آرام بخـش  

دارا  اطالع ازبه منظور. مردودي بودخصوصدرتحصیلی
ها، از مدیر، معاونـان و مشـاور   بودن شرایط ورود نمونه

 تعـادي و اخـتالال  مدرسه براي اطالع از شـرایط غیـر  
 آنجـایی از. رفتاري و وضعیت تحصیلی کمک گرفته شد

که مدیر مدرسه در ارتباط تنگاتنگ با خانواده هـا بـود،   
 حتی مواردي که با ناپدري یا نامادري زندگی می کردند

نفـر بـه    60در مرحله دوم ایـن  . از مطالعه حذف شدند
نفره آزمـون و   30گروه به دو) قرعه کشی(طور تصادفی
  که نمونه انتخاب شده صورتیدر. م شدندکنترل تقسی
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 گروه آزمون مایل به شرکت در کالس ها نبود، نمونهدر

سپس بـا  . گردیدمی دیگري با قرعه کشی جایگزین وي
جلسـه   10اخذ رضایت از گروه آزمون و کنترل، تعـداد  

) کنترل اضطراب(دو ساعته آموزش مهارت هاي زندگی
مباحث توسـط  . برگزار شد هاي گروه آزمونبراي نمونه

تدریس )مدرس دانشگاه(کارشناس ارشد روان پرستاري
موضوعات مورد بحث عبارت از ارائـه اهـداف   . گردید

 ، شـناخت عالئـم اضـطراب و   کارگاه و تعریف مفـاهیم 
 ،، ارزیابی اولیـه منطقـی  اجتناب از تنبیه بیهوده خویشتن

 -تسـلط  ، رویـارویی مثبـت  اضطراب جلوگیري از غلبه
 ، ، کنتـرل صـفات اضـطراب زا   ، یادداشت برداريگرایی

گذاري مجدد ادراکات، حـرف زدن بـا خـود هنگـام     امن
  . مواجهه با مشکالت و کنترل رژیم غذایی بودند 

 به صـورت پرسـش و پاسـخ و بحـث    شیوه تدریس     
 همچنین تمرینـاتی بـراي جلسـه بعـد بـه     . گروهی بود

 یک هفته. صورت تکلیف فردي یا گروهی داده می شد
 پس از اتمام مداخله، پـس آزمـون بـراي هـر دو گـروه     

  . آزمون و کنترل انجام گردید
 ها مجازبودندنمونه ،به منظور رعایت مسائل اخالقی    

ایـن  . گردند که مایل باشند از مطالعه خارجزمانی در هر
نفـر   23گـروه آزمـون بـه    امر باعث شد تعداد نمونه در

، مقایسه داده ها با آزمون هاي آماري فراوانی. تقلیل یابد
در محـیط نـرم    ، تـی زوجـی و مسـتقل   هاگروهمیانگین
 مـورد  >P)05/0(داريبا سـطح معنـی   SPSS-16افزار

به منظور اطـالع از همگـن   . قرار گرفتتجزیه و تحلیل 
گروه قبل از ورود به مطالعه، نمرات رضایت از بودن دو

سنجیده شد که  زندگی بین دوگروه با آزمون تی مستقل
 . گروه وجود نداشتداري بین دواختالف معنی

  یافته ها   
 8/34(گروه مداخلـه میزان تحصیالت بیشتر پدران در   

 در مقطع متوسطه) درصد 7/56(کنترلگروه ودر) درصد
 -درصد آن 7/21کنترل و گروهدردرصد پدران7/16. بود

   .ها در گروه مداخله داراي تحصیالت دانشگاهی بودند

  
مقطع  گروه کنترلدر)درصد 40(مادران تحصیالت بیشتر

تحصـیالت  ) درصد 1/39(ودرگروه مداخله متوسطه بود
 1و) درصـد  3/4(مـادر  1وه مداخلـه گـر در. ابتدایی بـود 

 -هیچ کنترل گروهسواد بودند، اما دربی)درصد 3/4(پدر
  4/78قبـل از آمـوزش   . سـواد نبودنـد  یک از والدین بی

 درصـد دانـش آمـوزان در    60و  گروه مداخلهدرصد در
داراي رضـایت از زنـدگی در حـد متوسـط     گروه کنترل

می دهد میزان رضـایت  نشان  1جدول . )1جدول(بودند
 از زندگی بعد از آموزش در گروه کنتـرل کـاهش یافتـه   

گروه مداخله از متوسـط بـه زیـاد افـزایش     ، اما دراست
یافته، اما در افرادي با میزان رضایت کم پس از آموزش 

  .تغییري نکرده است
  رضایت از زندگی دانش آموزان دختر دبیرستان هاي گرگان: 1جدول 

  قبل و بعد از آموزش مهارت هاي مقابله با اضطراب  

 نمره رضایت از زندگی در گروه مداخله قبـل از میانگین
) 86/22 ± 87/4(کنتـرل گـروه ردو)7/21 ± 1/5(آموزش

  . بود
مقایسه میانگین نمرات رضایت از زندگی بین دو گروه مداخله و : 2جدول 

  اضطرابکنترل قبل و بعد از آموزش مهارت هاي مقابله با 
  در دانش آموزان دختر دبیرستان هاي گرگان 

 زندگی آزمون تی مستقل بین میانگین نمره رضایت از 
. نداد داري را نشانآموزش اختالف معنیقبل ازگروه دو

  .)2جدول(دار نبودپس از آموزش نیز معنیاین اختالف
 درصــد داراي 7/56 پــس از آمــوزش در گــروه کنتــرل

 داراي درصـد 3/23زندگی در حد متوسط و رضایت از 
آموزش گروه مداخله پس ازدر. کم بودند حددر رضایت

/ رضایت میزان
  زمان

  جمع  زیاد  متوسط  کم
  )صددر(تعداد  )صددر(تعداد   )صددر(تعداد   )صددر(تعداد 

گروه 
  کنترل

قبل از 
  آموزش

2 )7/6 (  18 )60 (  10 )3/33 (  30 )100(  

بعد از 
  آموزش

7 )3/23(  17 )7/56 (  6 )20 (  30 )100(  

گروه 
  مداخله

قبل از 
  آموزش

3 )13(  18 )4/78 (  2 )6/8 (  23 )100(  

بعد از 
  آموزش

3 )13(  11 )47 (  9 )40 (  23 )100 (  

میانگین / گروه ها
  نمرات

  

SD  ± ¯χ  
  رضایت از زندگی
  قبل از آموزش

SD         ± ¯χ  
  رضایت از زندگی

  آموزشبعد از 

 pارزش 

  =028/0P  52/23 ± 31/5  7/21)± 1/5(  گروه مداخله
  =065/0P  7/20  ± 52/5  86/22)± 78/4(  گروه کنترل

  -   )=889/0P=(  )819/0P(  سطح  معنی دار
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متوسط  حددرصد افراد داراي رضایت از زندگی در 47
 از آمـوزش میـزان رضـایت از   در این گروه بعـد . بودند
  .)1جدول(یافتدرصد افزایش 9 به2زیاد ازحددرزندگی

 پس از آموزش میانگین نمره رضـایت از زنـدگی در     
این  .گروه کنترل کاهش یافتگروه مداخله افزایش و در

 =028/0P تغییرات از نظر آماري در گـروه مداخلـه بـا   

-گروه کنترل معنیداري نشان داد، ولی دراختالف معنی

میانگین نمره رضایت از  مستقل بین آزمون تی. دار نبود
گروه پس از آموزش اخـتالف معنـی داري را   زندگی دو
  .نشان نداد

  بحث   
، در مطالعه ما تحصیالت بیشتر پدران در هر دو گروه   

 متوسطه و تحصیالت بیشـتر مـادران در گـروه مداخلـه    
  .ابتدایی و در گروه کنترل متوسطه بود 

اي که انجام شده وضعیت تحصیلی مطالعات مشابهدر   
آموزش، میانگین نمره قبل از. است والدین بررسی نشده

رضایت از زندگی در دو گروه مداخله وکنترل اخـتالف  
مسأله نشانگر آن است این). 2جدول(داري نداشتمعنی

بر قوت مطالعه که دلیلی که دو گروه تقریباً همگن بودند
  .است

که تاثیر آموزش قاطعیت بر ) 1383(در مطالعه عالمی   
 ات ورزي پرسـتاران را سـنجیده  میزان اضـطراب و جـر  

 است، بین میانگین نمرات اضطراب پنهان و آشکار قبـل 
وگروه وجود نداشت داري در داز مداخله اختالف معنی

  .)11(که با مطالعه ما همخوانی دارد
 4/78آمـوزش  ازگـروه مداخلـه قبـل   این مطالعه دردر   

 درصد افراد داراي رضایت از زنـدگی در حـد متوسـط   
 پس از آمـوزش . درصد در حد زیاد بود 6/8بودند و در
 سطح متوسط به سطح زیاد افـزایش یافـت؛  این میزان از

 زیاد درصد در حد  40حد متوسط و درصد در 47یعنی
 در مقـادیر  ایـن  ).1جدول(داشتند رضایت خودزندگیاز

 درصـد  از آمـوزش ؛ یعنی پـس گروه کنترل معکوس بود

  .رضایت کم از زندگی داشتند افزایش یافـت افرادي که 
 نیـز دریافتنـد کـه میـزان    ) 1383(عالمی و همکاران     

 اضطراب آشکار و پنهان در گروه آموزش دیده کـاهش 
 گـروه در، ولـی یابدمیها افزایشیافته و جرات ورزي آن

   ).11(نیافت محسوسیها تغییرمیزانیک ازکنترل هیچ
 اي با هدفدر مطالعه) 1387(همکارانحاج امینی و     
 هیجانی هاي زندگی بر واکنش هايآموزش مهارتثیرتا

 نوجوانان دریافتند که پس از آموزش استرس واضطراب
 داريکاهش معنـی  گروه شاهدگروه آموزش نسبت بهدر

  ). 12(یافت
 که تـاثیر )1389(همچنین صاحب الزمانی و همکاران    

 -ود بر عزت نفـس و قاطعیـت دانـش   آموزش ابراز وج
 ، گزارش کردنـد آموزان دختر مقطع متوسطه را آزمودند

-معنی گروه آموزش نسبت به گروه کنترل افزایشکه در

 داري در عزت نفـس و قاطعیـت دانـش آمـوزان دیـده     
  ).13(شد
از  رضایت، میانگین نمرهآموزشپس ازاین پژوهشدر   

 کـاهش  گروه کنترلافزایش و در گروه مداخلهدرزندگی
گـروه  در زندگی نمره رضایت ازرفتن میانگینباال. یافت

کنترل گروه ما کاهش این نمره در، ادار بودمعنیمداخله 
توانـد نشـانگر   امـر مـی  نبود که این دارآماري معنینظراز

  .تاثیر مثبت کالس هاي آموزشی باشد
 بخشی که اثر)1388(همکارانمطالعه تابع بردبار و در   

 آموزش ابراز وجود بر احساس غربت دانشجویان دختر
 را سنجیده بودند، نشان داده شـد کـه پـس از آمـوزش،    
 احساس غربت در گـروه آمـوزش کـاهش و در گـروه    

    ).14(کنترل افزایش یافت
 کننده نتـایج تاییدنیز) 2010(همکارو Denizپژوهش   

از  آموزانی که در برخورد با استرسدانش. مطالعه ما بود
کردند، ازرضایت اي مناسب استفاده میهاي مقابلهروش
آمده  دستنتایج به ).15(بودندباالتري برخوردار زندگی
   -که مهارت نشان داد نیز) Hamaideh )2011توسط 
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 تواند بـر کـاهش اسـترس   قاطعیت میباوري وهاي خود

  .)16(باشددانشجویان موثر 
 -پس انجامازکه پسنشان دادحاضرهاي پژوهشیافته    

 آزمــون میــانگین نمــرات رضــایت زنــدگی بــین گــروه
 ، هـر داري وجـود نـدارد  مداخله و کنترل اختالف معنی

 میانگین و انحراف معیار نمره رضـایت زنـدگی   چند که
 ± 31/5(گروه مداخله نسبت به گروه کنترل بیشـتر بـود  

 اي کـه مطالعـه  اما در ،)2جدول()7/20 ± 25/5، 52/23
 بر تاثیر آمـوزش ) 1386(توسط بابا شهابی و کاشانی نیا 

 مهارت حل مساله بر اضطراب اجتماعی نوجوانان فاقـد 
  . اي به دست آمـد سرپرست انجام گردید نیز نتایج مشابه

 نمره اضطراب اجتماعی در هـر دو گـروه مداخلـه و      
 پس از آموزش کاهش یافت، ولی تنهـا در گـروه  کنترل 

 که با نتایج ما مغایرتدار بودمداخله از نظر آماري معنی
 تفاوت نوع مطالعه بابا شـهابی بـا مطالعـه مـا    ). 17(دارد

وي  مطالعهدر. این اختالف باشدشاید بتواند بیانگر علت
 مطالعــه مــاســنجیده شــده، امــا دراضــطراب اجتمــاعی

 واقـع در. گرفته استزندگی مورد توجه قراررضایت از 
 توانـد از پیامـدهاي میـزان   میزان رضایت از زندگی مـی 

 اضطراب محسوب شده و همچنین تحت تـاثیر عوامـل  
  . گیرددیگري نیز قرار

 از طرفی به نظر می رسد در پژوهش حاضر ناهمسان   
 عـدم  گروه عاملی براي توجیهدوها دربودن تعداد نمونه

  .باشـد  می گروه ها پس از آموزشدار بینف معنیاختال
 نفـر در  7مطالعه در گروه مداخلـه  ایناز آنجایی که در  

 ها از مطالعه خارج شدند، لـذا تعـداد گـروه   طول کالس
شاید  نفر بود که 30مقابل گروه کنترلنفر در 23مداخله 

رضایت  عدم اختالف آماري نمراتبتواند توجیهی براي
 واقع عـدم در. باشد پس از آموزش بین گروه هازندگی 

  تـرین  هـا مهـم  آموزان به شرکت در کـالس تمایل دانش
  
  

  
 بـودن  جالـب  رغـم علـی . محدودیت این پژوهش بـود 

  هاي، به دلیل تعدد کالسآموزاندانشموضوع براي اکثر
، شخصی مانند کالس زبان هاي، فوق برنامهالعادهو فوق

هـاي  تـداخل کـالس  و مدرسه مکرر برگزاري امتحانات
اضطراب تمایلی به شـرکت   هاي کنترلتقویتی با کالس

  .اضطراب را نداشتند هاي آموزش مقابله بارکالسد
 از طرفی ممکن است در دراز مدت بـا مهـارتی کـه       

کنند پیدا می هاکاربرد روشدیده درآموزان آموزشدانش
 ب خود غلبـه کـرده و  بتوانند به مقدار بیشتري بر اضطرا

. بگذارد ثیرها تااز زندگی آنافزایش رضایتدرنهایت بر
 هـاي بعـدي در  پـژوهش گـردد در این پیشـنهاد مـی  بنابر

 فواصل بیشتري پس از برگزاري کالس ها پـس آزمـون  
    .   تکرار گردد

  نتیجه گیري    
 با توجه به یافته هـاي پـژوهش در مجمـوع آمـوزش       

 آمـوزان توانـد بـه دانـش   کنترل اضطراب میهاي مهارت
صورت عادت در کمک کند تا هم اضطراب پنهان که به

 اغلب موارد با آن ها همراه است را کاهش دهند و هـم 
 شرایط خاص که ممکن است استرس زا باشد با غلبهدر
تصمیمات  شدههاي آموختهخود و به کاربردن مهارتبر

 -زایش عزت نفس وخودرا اتخاذ نمایند و با افصحیحی
  . باوري میزان رضایت از زندگی آن ها افزایش یابد

  تشکر و قدردانی   
 فناوري دانشگاه وتحقیقاتمحترم  معاونت از پایاندر   

 پرورش آموزش وگرامیگرگان و مسئوالنعلوم پزشکی
 که در اجرايو کلیه دانش آموزانی 2و 1و مدارس واثقی
 .اند کمال تشـکر راداریـم  همکاري نمودهاین طرح با ما 

پـــــژوهش بــــــا شناســــــه  همچنـــــین ایــــــن 
IRCT201204189507NI ثبت کارآزماییمرکزدر-  
  .هاي بالینی ایران ثبت گردید
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Abstract   
Background and Objective: Adolescence is a critical period of life accompanied by a high 
prevalence of anxiety disorders, which can be reduced by acquiring some special skills. The aim 
of present study was to investigate the effect of anxiety management skills on Students’ Life 
Satisfaction in   one of the Girls’ High schools   in Gorgan, 2010.   
Material and Methods: We conducted this pre-experimental study on 60 girl’s students, from a 
high school in Gorgan, selected via convenience sampling.We asked the subjects to fill out the 
demographic data sheet and Dinner life satisfaction questionnaire, and divided them randomly in 
two groups of intervention and control.  For intervention group, a class of anxiety management 
was performed.To compare the means, we used independent t- test and paired t- test.  
Results: The results show that there is significant difference between the life satisfaction of 
before and that of after education(P=0.028), but it is not true for control group.  
Conclusion: Learning anxiety management skills can increase the rate of life satisfaction in 
Adolescents; therefore, it can help them to overcome many social problems. 
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