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Abstract:
Introduction: Students as a completing the national capital, manpower planners and policymakers of tomorrow are of particular interest to the community. For this reason, it is essential
to students' skills and ability to deal with problems, so they are healthy to protect themselves
and their personality development and health promotion.
Purpose: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of effective
communication and assertiveness skills training on social adjustment of newly entered
students of Kurdistan University of Medical Sciences.
Method: Research method was semi-experimental with pre–post and follow-up tests with
control and experimental groups.
The population was 120 students who entered in Kurdistan University of medical sciences in
second semester.
The sample. 54 students were replaced randomly in two Experimental and control groups.
Research Tools was adjustment Test for Students made by Farahbakhsh. Data were analyzed
using univariate analysis of covariance. Results: Findings showed that training these two
independent variants has been could increase the students' social adjustment. Also, follow-up
findings showed that effective communication and assertiveness skills persisted until two
months later.
Conclusion: Training Effective communication and assertiveness skills could increase
students’ social adjustment So, It is suggested that holding workshops with above subjects
can provide the increase of students' social adjustment.
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اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباط مؤثر و جرأتمندي
بر سازگاري اجتماعي دانشجويان علوم پزشکي

 -1کارشناس ارشد مددکاري اجتماعی و کارشناس دفتر مرکزي مشاوره وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
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 -2استاديار وعضو هيتت علمی دانشگاه عالمه طباطبايی

چکيده

مقدمه  :دانشجويان به عنوان سرمايههاي ملی و نيروي انسانی سازندهي فردا همواره مورد توجه خاص برنامههريهزان و
سياستگذاران جامعه بودهاند .به همين دليل ضروري است دانشجويان مهارت و توانايی کافی براي مقابله سهال و متنهو
با مشکالت داشته باشند تا بتوانند از سالمت جسمی و روانی خود محافظت کنند و به رشهد شصيهيت و ارتقهاي سهالمت
خود ادامه دهند.

هدف :اين پژوهش تعيين اثربصشهی مهارتههاي آمهوزش ارتبها مهرثر و جرمتمنهدي برسهازگاري اجتمهاعی دانشهجويان
ورودي جديد دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود.
روش :اين تحقيق نيمه آزمايشياز نو پيشآزمون-پسآزمون و پيگيري با گروههاي آزمايش و گواه بود.
جامعه آماري 120:دانشجوي ورودي نيمسال دوم علوم پزشکی کردستان بودند.
نمونه :آماري  54دانشجو که به صورت تيادفی در دوگروه آزمايش و گواه جايگزين شدند.
ابزار :پژوهش آزمون سازگاري دانشجويان (فرحبصش)بود .دادهها با استفاده از آزمهون آمهاري تحليهل کوواريهانس تهي مت يهره
تجزيه و تحليل شدند.
يافتهها :نشان داد که آموزش اين مهارتها سهازگاري اجتمهاعی کلهی دانشهجويان افهزايش داده اسهت .همننهين ،نتهايز حاصهل از
پيگيري نشان داد که تاثير آموزش مهارت ارتبا م رثر و جرمتمندي پس از گذشت دو ماه تداوم داشته است.
نتيجهگيري  :آموزش مهارتهاي ارتبا مرثر و جرمتمندي باعث افزايش ميزان سهازگاري دانشهجويان دانشهگاهها مهیگهردد .لهذا
پيشنهاد می شود تا بها برگهزاري کارگاهههاي آموزشهی مهارتههاي ارتبها مهرثر و جرمتمنهدي در دورهههاي مصتله

تحيهيلی در

دانشگاهها ،زمينه افزايش سازگاري اجتماعی دانشجويان را فراه آورد.
کليد واژهها :ارتبا مرثر ،جرمتمندي ،سازگاري اجتماعی ،دانشجو

.

Downloaded from shenakht.muk.ac.ir at 1:17 +0430 on Monday April 22nd 2019

علي حسين رضائي ،1حسين يحيي زاده ،2ستار پروين
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علی حسين رضائی و همکاران

مقدمه

17

اقتيادي،اشت ال مسائل عهاطفی و گگهونگی پهر کهردن

دانشجويان به عنوان سرمايههاي ملی و نيروي انسانی

اوقات فراغت ،تعارف سيگار ،قليان و بعضاه سوءميرف

سازندهي فردا همواره مورد توجه خاص برنامههريهزان و

مههواد مصههدر ،شههرکت در شهه

نشههينیهاي دوسههتانه،

سياستگذاران جامعه بهودهانهد .زنهدگی دانشهجويی بها

انحرافات جنسی و ساير مشکالت اشاره کرد.

است دانشجويان مههارت و توانهايی کهافی بهراي مقابلهه

دانشجويان به ادارات مشهاوره دانشهجويی دانشهگاههاي

سههال و متنههو بهها مشههکالت داشههته باشههند تهها بتواننههد از

علوم پزشکی کشور ،طی سالهاي  1388تا  1390نشهان

سالمت جسمی و روانی خود محافظت کنند و بهه رشهد

میدهدکهه شهايعترين مشهکالت دانشهجويان بهه ترتيه

شصييت و ارتقاي سالمت خود ادامه دهند.

عبارتنههد از -1 :مشههکالت روانشههناختی  -2مشههکالت

از آنجا که شرو زندگی تحييلی در دانشگاه براي
اغله

دانشههجويان کهامال ناآشههنا اسهت ،بنههابراين دوران

تحيههيلی  -3مشههکالت ارتبههاطی شههامل ناسههازگاري در
خوابگاه ،مشکل ارتبا بين فردي در دانشهگاه و خهار

تحييل در دانشگاه فشارهاي روانی خاص خود را دارد

از دانشگاه  -4مسايل مربو بهه ازدوا و  -5مشهکالت

و مهارتهههاي ويههژهاي را مههیطلبههد .دانشههگاه محي ههی

ديگههر اسههت .وضههعيت دانشههجويان ارجههاعی بههه اداره

جديههد ،همههراه بهها کههاهش حمايههت والههدين ،سههاختار

مشاوره دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی کردسهتان نيهز

تحيههيلی متفههاوت و تقاضهها بههراي سههازگاري بهها روابه

در طی سالهاي مهذکور بهه همهين صهورت بهوده اسهت.

اجتمههاعی جديههد اسههت .برخههی از دانشههجويان بههراي

(دفتههر مرکههزي مشههاوره دانشههجويی وزارت بهداشههت

سازگار شدن با زندگی دانشگاهی رنز میبرند.

درمههان و آمههوزش پزشههکی گههزارش عملکههرد سههاالنه

توقعههات فههرد از دانشههگاه بههر سههازگاري وي تهه ثير
میگذارد .اغل

.)1388-1390

شکافی بين توقعاتی که فرد از دانشگاه

بحث مه ديگري که در سالهاي اخير م رح است

انتظار دارد و آننه دانشهگاه واقعهاه هسهت ،وجهود دارد.

توانمند سازي افراد و اجتماعات اسهت .توانمنهد سهازي

رواب بين فردي و داشهتن مهارتههاي خهاص بهه ويهژه

در دهه  1990م رح گرديد .توانمند سازي بهه فراينهدي

مهارت ارتبها مهرثر و مههارت جرمتمنهدي دو مههارت

اجتمههاعی گفتههه مههیشههود کههه بههه منظههور آگههاه سههازي،

اصههلی در سههازگاري اجتمههاعی محسههو میشههوندکه

آمههوزش مسههتمر بههراي ارتقههاي رفيتهههاي فهههردي و

همواره مد نظرمسئوالن ت مين بهداشت روان دانشجويان

اجتماعات محلی و نيز ياوري افراد در دسترسی به منهاب

بوده است.

و تامين زندگی مولد میباشد .تودر؛ ()1996

دانشجويان به لحاظ حساسيت دوران رشد و تحهول

دانشجويان عالوه برکس

تحييل عماله بايد سهبي

شراي بحرانی اين برهه از زندگی به ويهژه در سهالهاي

زندگی خود را مشصص نمايند ،به نقشهاي که در ذههن

اول ورود به دانشگاه مشهکالت و ناراحتیههاي بيشهتري

خهود تههداري ديههدهانههد ،جامهه عمههل بنوشههانند و بههراي

را تجربه میکنند.کهه از جملهه مهیتهوان بهه گسسهتن از

رهههايی از تنهههايی و انههزوا ،ارتباطههات مناسههبی بهها دنيههاي

زندگی قبلی در خانواده  ،ورود به زنهدگی دانشهجويی،

اطههراف خههود برقرارکننههد .سههازگاري اجتمههاعی بصههش

زنهدگی بهها هه اتههاقی ،سههازگاري بها محههي دانشههگاه و

مهمی از زندگی دانشجويان به ويژه وروديهاي جديهد

خوابگاه و مديريت مسائل معيشهتی ،تحيهيلی ،سياسهی،

اسههت ،بههراي اکفههر افههراد ورود بههه دانشههگاه يههي ت ييههر
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ت ييرات زيادي همهراه اسهت .بهه همهين دليهل ضهروري

براسهههاس گزارشههههاي دريهههافتی داليهههل مراجعهههه

18

اثربصشی آموزش مهارتهاي ارتبا مرثر و جرمتمندي بر سازگاري اجتماعی دانشجويان علوم پزشکی

يي محي جديد درکنهار سهاير دانشهجويان از اقهوام و

عنههوان آمههوزش دهنههده در ايههن فراينههد بههه دو مسههئله

فرهنگیهاي متفاوت .سازگاري با آن را ،براي برخی از

میپردازند .ابتدا کمي بهه مهددجويان جههت شهناخت

افراد سصت و برخی ديگر آسان است .فقدان مهارتهها

خود و دوم آموزش مهارتهايیکه در انجام و هاي

و

و توانمنديهاي عاطفی ،روانی و اجتمهاعی ،افهراد را در

نقشهاي مددجويان به آنها کمي مینمايهد (اقليمها و

مواجهه با مسائل و مشکالت آسي پذير نموده و آنها را

عادليان راسهی .)1388 ،بها توجهه بهه اينکهه مهارتههاي

در معرض انوا اختالالت روانهی ،اجتمهاعی و رفتهاري

ارتبههها مهههرثر و جرمتمنهههدي دو مههههارت مهههه از

قرار میدهد .ميرويسی؛ ()1385

ضروريات زندگی اجتماعی میباشند ،لذا ايهن پهژوهش

مهارتهاي زندگی يي رويکرد مبتنی برت يير رفتار

درصههدد پاسهه بههه ايههن سههئوال اسههت کههه آمههوزش

تهوازن

مهارتهههاي ارتبهها مههرثر و جرمتمنههدي بههر سههازگاري

يا شکل دهی رفتهار تعريه

میکندکهه موجه

ميان سه حهوزه :دانهش ،نگهرش و مهارتهها مهی شهود.

اجتماعی دانشجويانتا گه ميزان مرثر است؟

يکی از ضهروريات زنهدگی اجتمهاعی برقهراري ارتبها
است .حاتمی و کاوسيان؛ ( )1391بنابراين هدف اصهلی

روش

برقراري ارتبا انتقال پيام است ،جرمتمندي بهتهرين راه

ايههن پههژوهش نيمههه آزمايشههی از نههو پيشآزمههون-

بهراي دسههت يهافتن روابه بهين فههردي متقهاباله رضههايت

پسآزمههون و پيگيههري (دو مههاه بعههد از مههداخالت) بهها

بصش است .کلينکه1؛( .)1386ارتبا جرمتمندانه گونه-

گروههاي آزمايش و گهواه اسهت .جامعهه آمهاري کليهه

اي از ارتبا است که در آن هر احساسی بجز اض را

دانشههجويان ورودي بهمههن مههاه  1391دانشههگاه علههوم

ابههراز شههده و نتيجههه آن رسههيدن بههه اهههداف و مقاصههد

پزشههکی کردسههتان بودنههد .جامعههه هههدف شههامل 120

شصيی بدون ضاي کردن حق ديگران اسهت .تعهاري

دانشههجوي جديههدالورود در بهمههن  1391بههود کههه در

مصتلفی از جرمتمندي به عمل آمده اسهت .بهراي نمونهه

رشههتههههاي مصتل ه

محمههدخانی؛ ( ،)1391بههه نقههلاز؛ ولنههه2؛( )1973معتقههد

داشههتند .نمونههه آمههاري شههامل  54نفههر از دانشههجويان

ههر

ورودي جديد رشتهههاي پزشهکی ،پرسهتاري ،بهداشهت

احساسی غير از اض را  .منظور از سازگاري اجتمهاعی

عمومی ،فوريت پزشهکی و راديولهو ي دانشهگاه علهوم

ارتباطی است که يي موجود زنده بها توجهه بهه محهي

پزشههکی کردسههتان بودکههه بههه صههورت تيههادفی در دو

خودش آغاز مینمايد .پورافکاري؛(.)1373

گروه  27نفري آزمايش و کنترل جايگزين شهدند .تنهها

است رفتار جرمتمندانه عبارت است از بيهان مناسه

ايههن دانشههگاه بههه تحيههيل اشههت ال

در ايهن ميههان مههددکاران اجتمهاعی نقههش مهمهی بههر

آزمههودنیهههاي گههروه آزمههايش در جلسههات آمههوزش

عهده دارنهد .مهالکوم پهين3؛ ( )2005بيهان مهیکنهد کهه

مهههارتهههاي ارتبهها مههرثر و جرمتمنههدي شههرکت داده

مههددکاران اجتمههاعی شصيههيتی هسههتند کههه بههه عنههوان

شدند .آزمودنیهاي اين م العه از نظر جنسيت بر اساس

مشاور به مددجويان در زمينۀ اسهتفاده از منهاي مصتله

تعداد دانشجويان رشته ها همتاسهازي شهدند .بهه منظهور

درونی و بيرونی براي تقويت اعتماد بهه نفهس و اصهالح

اندازهگيري مت يرهاي پهژوهش از پرسشهنامه سهازگاري
اسههتفاده شههده اسههت .ايههن پرسشههنامه توسه فههرحبصش

1- Kleinke
2- Wolph
3- Mahcolm Payne

( )1390تهيه شده و داراي  97سئوال میباشهدکه جنبهه-
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بزرگ است،کالسههايی بها مدرسهين ناآشهنا و بهودن در

توانايیهاي حل مشکل مشاوره میدهنهد و همننهين بهه

علی حسين رضائی و همکاران
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ههههاي سهههازگاري اجتمهههاعی ،عهههاطفی ،هدفمنهههدي و

پايههايی عهههالی بهههراي پرسشههنامه يهههاد شهههده میباشهههد.

خوديهابی ،سههازگاري تحيههيلی و دلبسهتگی بههه رشههته و

فرحبصش؛ ()1390
طول مدت هر جلسه آموزشی سه ساعت بهود و بهه-

دانشگاه را مورد سنجش قرار میدهد .در ايهن پهژوهش

صورت بحث گروهی متمرکز و کارگروهی اجرا شد.

پنز خرده مقياس در نظر گرفته شد .اين خهرده مقياسهها
اجتماعی و بين فردي  -3دلبستگی به رشهته تحيهيلی و

تعيين گرديد .طبق برنامه تنظيمی به (مدت شهش جلسهه

دانشگاه  -4خود يابی و هدفمندي  -5سازگاري عاطفی

آموزشی) سه جلسه آموزش مهارت ارتبا مهرثر و سهه

براي هرسرال گهار گزينه خيلهی که  ،که  ،زيهاد و

جلسههه آمههوزش مهههارت جرمتمنههدي در مههورد گههروه
آزمايش اجرا شد ،سنس از هر دوگروه آزمايش و گواه

خيلی زياد در نظر گرفته شده است.
نمره باال در اين آزمون نشانه سازگاري بهاال و نمهره

به گونهاي همزمان پس آزمون بههعمهلآمهد و سهرانجام

پهايين نشهانه سههازگاري که و يهها اشهکال در سههازگاري

بعد از گذشت دو ماه از پايان آموزشهها ،جههت تعيهين

میباشههد در ايههن پههژوهش نيههز بههراي تعيههين پايههايی

ماندگاري مداخله و پيگيري ،پرسشنامه پژوهش بر روي

پرسشنامههها از ضهري

همبسهتگی اسهنيرمن -بهراون بهه

روش دو نيمهسازي استفاده گرديد .ضهري

شرکتکنندگان گروه آزمايش تکميل گرديد .م اله
مورد استفاده در جلسهات آموزشهی براسهاس محتويهات

همبسهتگی

اسنيرمن -بهراون برابهر  0/86بهود ،کهه بيهانگر ضريههه

کتا

آموزشی مهارتهاي زنهدگی ويهژه دانشهجويان.

ت لي

فتی و همکاران؛ ()1385

جدول  :1مقايسه سن افراد مورد مطالعه بر حسب گروه
ميهههههانگين

انحراف

مقدار

گروه

نمرات

معيار

t

آزمايش

21/84

4/79

1/004

گواه

20/56

4/20

س ح

درجه

معنی داري

آزادي

0/32

52

همههان ور کههه اطالعهات جههدول  ،1نشههان مههیدهههد

سال بود .انجهام آزمهون  tبهر روي دادهههاي جهدول ،1

ميههانگين سههن افههراد مههورد م العههه در گههروه آزمههايش

داللت بر اين دارد که بين دو گروه از نظهر سهن تفهاوت

 21/84سال و ميانگين سن افراد در گهروه گهواه 20/56

معنیداري وجود ندارد.)P>0/05( .

جدول  :2توزيع فراواني نسبي و مطلق رشته تحصيلي آزمودنيها بر حسب جنس
پسر
جنسيت

تعداد

دختر
درصد

تعداد

کل
درصد

تعداد

درصد

رشته تحييلی
راديولو ي

5

9/3

4

7/4

9

16/7

فوريت پزشکی

6

11/1

4

7/4

10

18/5
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عبارتنهههد از -1 :سهههازگاري تحيهههيلی  -2سهههازگاري

برنامههه مههداخالتی و زمههانبنههدي برگههزاري جلسههات

20

اثربصشی آموزش مهارتهاي ارتبا مرثر و جرمتمندي بر سازگاري اجتماعی دانشجويان علوم پزشکی
بهداشت عمومی

6

11/1

3

5/6

9

16/7

پرستاري

5

9/3

9

16/6

14

25/9

پزشکی

6

11/1

6

11/1

12

22/2

جم کل

28

51/9

26

48/1

54

100/0

جنسيت 51/9 ،درصد دانشهجويان مهورد م العهه پسهر و

لهههوين بهههراي بررسهههی رعايهههت پيشفهههرض تسهههاوي

 48/1درصد باقيمانده دختر بهودهانهد .در مجمهو 16/7

واريانسهاي دو گروه ،و همننين از ضري

همبسهتگی

درصد آزمودنیها در رشته راديولو ي18/5 ،درصد در

اسنيرمن -براون براي محاسبه پايايی استفاده شهد .بهراي

رشته فوريتهاي پزشکی16/7 ،درصد در رشته بهداشهت

آزمون فرضهيههها از تحليهل کوواريهانس يهي مت يهري

عمومی 25/9 ،درصد ،در رشته پرسهتاري  22/2درصهد

(مانوا) و براي ماندگاري اثرآموزشها در مرحله پيگيهري

دانشجوي در رشته پزشکی مش ول به تحييل بودهاند.

از  tوابسهههته اسهههتفاده گرديهههد .درايهههن تحقيهههق سههه ح

براي توصي

دادهها از فراوانی و درصهد ،ميهانگين

معناداري ) = 0/05( ،تعيين شده است.

و انحراف معيار نمرات ،و جهت رعايت پيشفرض
جدول :3شرح مختصر جلسات آموزش مهارتهاي ارتباط موثر و جرأتمندي
موضو جلسات

جلسات

هدف:
روش:

جلسه اول

معارفه ،بيان اهداف کارگاه،

هدف :آشنايی شرکت کنندگاه با هدف و محتواي برنامه و ارزيابی اوليه از آنها در زمينه

اجراي پيش آزمون

مت يير وابسته
روش :بارش فکري سصنرانی

تعري
جلسه دوم

واهميت ارتبا مرثر-

عناصرکالمی و غيرکالمی

روش :بارش فکري ،سصنرانی

گوش دادن فعال

هدف :توانمندسازيدانشجويان در زمينه مهارت گوش دادن

جلسه سوم

روش :بارش فکري ،سصنرانی -ايفاي نقش
موان ارتبا مرثر

جلسه گهارم

هدف :آشنايی دانشجويان در زمينه موان ارتبا مرثر
روش :بارش فکري ،سصنرانی -ايفاي نقش

سبي ارتباطی :منفعالنه
جلسه پنج

هدف :توانمندسازي دانشجويان در زمينه سبي ارتباطی منفعالنه
روش :بارش فکري ،سصنرانی -ايفاي نقش

سبي ارتباطی :پرخاشگرانه
جلسه شش

هدف :توانمندسازي دانشجويان در زمينه سبي ارتباطی پرخاشگرانه
روش :بارش فکري ،سصنرانی -ايفاي نقش

سبي ارتباطی:جرمتمندانه
جلسه هفت
جلسه هشت

هدف :آشنايی دانشجويان در زمينه شناخت ارتبا مرثرو عناصر کالمی و غير کالمی

هدف :توانمندسازي دانشجويان در زمينه سبي ارتباطی جراتمندانه
روش  :بارش فکري ،سصنرانی -ايفاي نقش

ارزيابی از کارگاه

هدف :دريافت بازخورد
روش  :اجراي پس آزمون
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يافتههاي جدول  ،2نشان دهنده اين است که از نظهر

نرمال بودن توزي نمرات از کجی و کشيدگی ،آزمهون

علی حسين رضائی و همکاران
جلسه نه

ارزيابی از پايداري اثربصشی برنامه
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هدف :دريافت بازخورد
روش  :اجراي آزمون در مرحله پيگيري

مجمههو ( )%16/7آزمههودنیههها در رشههته راديولههو ي،
ميانگين سن افراد مهورد م العهه در گهروه آزمهايش

بهداشهههت عمهههومی )%25/9( ،در رشهههته پرسهههتاري و

( )21/84سههال و ميههانگين سههن افههراد در گههروه گههواه

( )%22/2دانشجوي در رشته پزشکی مش ول به تحيهيل

( )20/56سال بود .انجام آزمون  tبر روي دادهها داللت

بودهاند .اطالعهات مربهو بهه ميهانگين نمهره سهازگاري

بههر ايههن دارد کههه بههين دو گههروه از نظههر سههن تفههاوت

اجتماعی دانشجويان مورد م العه در مراحل به تفکيهي

معناداري وجود ندارد ( .)P>0/05يافتههها نشهان دهنهده

گروه آزمايش و گواه در جدول  ،1ارائه گرديده است.

اين است که از نظر جنسيت )%51/9( ،دانشجويان مورد
م العههه پسههر و ( )%48/1باقيمانههده دختههر بههودهانههد .در

جدول  :4ميانگين نمره سازگاري اجتماعي آزمودنيها در پيش آزمون ،پس آزمون
و مرحله پيگيري در گروههاي مورد مطالعه ()n=54
پيش آزمون

گروه
مت يرها

ميانگين

انحراف

پس آزمون
ميانگين

معيار
سازگاري اجتماعی

انحراف

پيگيريدو ماهه
ميانگين

معيار

انحراف
معيار

آزمايش

45/04

4/60

53/40

5/21

49/84

4/29

گواه

44/88

4/77

45/56

4/36

-

-

آزمايش

44/80

3/88

48/24

4/02

47/84

3/46

گواه

44/92

3/44

45/08

3/85

-

-

دلبستگی به رشته

آزمايش

32/56

3/07

38/36

5/06

35/96

3/44

اجتماعی ودانشگاه

گواه

32/72

4/52

33/56

4/66

-

-

سازگاري عاطفی

آزمايش

40/04

4/11

46/84

4/78

44/20

3/82

گواه

39/88

4/13

40/08

3/78

-

-

آزمايش

43/56

3/88

50/01

4/26

48/44

4/23

گواه

42/97

3/55

44/43

4/71

-

-

کل سازگاري

آزمايش

206/00

20/16

236/85

23/33

226/28

21/62

اجتماعی

گواه

205/37

20/41

208/71

21/36

-

-

سازگاري تحييلی

هدفمندي و خوديابی

همههانگونههه کههه اطالعههات جههدول  4نشههان میدهههد

 206و  236/85بههههوده و در گههههروه گههههواه  205/37و

ميانگين نمره کهل سهازگاري اجتمهاعی افهراد در گهروه

 208/71بوده است .مقايسه ميانگينها نشهان دهنهده ايهن

آزمايش در مرحله پيش آزمون و پس آزمون به ترتيه

اسهت کههه نمههرات دانشههجويان گههروه آزمههايش در کههل
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يافتهها:

( )%18/5در رشته فوريتهاي پزشکی )% 16/7( ،در رشته
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نسبت به پيش آزمهون افهزايش داشهته ،لهيکن در گهروه

جهت اطمينان از استفاده از اين آزمونهها گهزارش مهی-

گواه ،نمرات دانشجويان مورد م العهه ت ييهر محسوسهی

شود .نصست نتهايز تحليهل دادههها بهراي شهاخصههاي

بين دو مرحله وجود نداشته است .در گروه آزمايش در

توزي نرمال ،سهنس نتهايز تحليهل دادههها بها اسهتفاده از

مرحله پيگيري نمهره دانشهجويان مهورد م العهه در کهل

آزمون لون براي تساوي واريانس دو گروه در جهداول

سازگاري اجتماعی 226/28 ،بوده که نسهبت بهه مرحلهه

 2و  3ارايه شده است.

پس آزمون ( ،)236/85کاهش داشته است.

جدول  :5نتايج تحليل دادهها براي شاخصهاي توزيع نرمال
سازگاري

سازگاري

دلبستگی به رشته و

سازگاري

هدفمندي و

کل سازگاري

مت يرها

تحييلی

اجتماعی

دانشگاه

عاطفی

خوديابی

اجتماعی

کجی

0/50

-0/63

0/26

0/34

1/12

-0/77

کشيدگی

-0/73

0/38

-0/65

-0/87

0/99

0/51

شاخصهاي توزي

همانگونه که از اطالعات جدول  5پيداست تمامی

میدهد که توزي نمرات دو گروه در اين م العه در حد

مقادير کجی در تمامی خرده مقياسهاي پرسشنامه

طبيعی هستند .و اين شر استفاده از آزمونهاي پارمتري

سازگاري بين  -2و  +2میباشد و تمامی مقادير

برقرار است.

کشيدگی زير عدد  3به دست آمدهاند .اين يافته نشان

جدول  :6نتايج تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از آزمون لون براي اطمينان از تساوي واريانسهاي دو گروه ()n=54
آماره لوين

df1

df2

مت يرها

س ح
معنی داري

سازگاري اجتماعی

0/101

1

52

0/76

سازگاري تحييلی

0/283

1

52

0/60

دلبستگی به رشته اجتماعی و دانشگاه

2/068

1

52

0/12

سازگاري عاطفی

0/105

1

52

0/81

هدفمندي و خوديابی

0/009

1

52

0/94

کل سازگاري اجتماعی

0/512

1

52

0/49

همانگونه که از اطالعات جدول 6پيداست س ح

اين يافته نشان میدهد که شر تساوي واريانسهاي

معناداري تمامی مقادير آماره لوين در تمامی خرده

نمرات دو گروه برقرار است .اين شر

استفاده از

مقياسهاي پرسشنامه سازگاري باالتر از  0/05میباشد.

آزمونهاي پارمتري برقرار است.
فرضيه :1آموزش مهارتهاي ارتبا مرثر بر ميزان
سازگاري اجتماعی دانشجويان مرثر است.
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آزمون و خرده مقياسهاي آن ،در مرحلهه پهس آزمهون

در ادامه ،مفروضههاي استفاده ازآزمون ههاي پهارامتري

علی حسين رضائی و همکاران

براي آزمون فرضيه تحليل کوواريانس يي مت يهري

23

شد .نتايز در جدول  7نشان داده شده است.

(آنکوا) ،بر روي نمره مولفه سازگاري اجتمهاعی انجهام
جدول  : 7نتايج تحليل کوواريانس يک متغيري روي نمرههاي پسآزمون با کنترل
مجمو

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

پيش آزمون

531/83

1

531/83

گروه

100/12

1

100/12

خ ا

245/82

51

4/82

مجمو

74722/00

54

منب ت ييرات

نتايز مندر در جهدول 7نشهان مهیدههد در مولفهه

مقدار

س ح

اندازه

توان

F

معنی داري

اثر

آزمون

110/34

0/000

20/77

0/000

0/32

0/92

فرضيه :2آموزش مهارت جرمتمندي بر ميزان سازگاري

سازگاري اجتماعی ( )F=20/77 ،p=0/000بين گهروه-

اجتماعی دانشجويان مرثر است.

هاي آزمهايش و گهواه تفهاوت معنهیداري وجهود دارد.

براي آزمون فرضيه 2تحليهل کوواريهانس يهي مت يهري

بنابراين ،میتوان گفت کهه آمهوزش مهارتههاي ارتبها

(آنکههوا) ،بههر روي نمههره مولفههه سههازگاري اجتمههاعی

مرثر و جرمتمندي ،توانسهته اسهت ب هور معنهیداري بهر

پرسشنامه مورد م العه انجام شد که نتايز آن در جدول

سازگاري اجتماعی دانشجويان گروه آزمايش نسبت بهه

 8آورده شده است.

گروه گواه اثر گذاشته آن را افزايش دهد.
.
جدول  :8نتايج تحليل کوواريانس يک متغيري روي نمرههاي پسآزمون با کنترل
نمره پيشآزمون مولفه سازگاري اجتماعي در دانشجويان مورد مطالعه
منب ت ييرات

مجمو

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

مقدار

س ح

مجذور

توان

F

معناداري

اتا

آزمون

پيش آزمون

919/81

1

919/81

143/05

گروه

195/96

1

195/96

30/49

خ ا

327/93

51

6/43

مجمو

71273/00

54

0/0001

0/40
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نمره پيشآزمون مولفه سازگاري اجتماعي در دانشجويان مورد مطالعه

24

اثربصشی آموزش مهارتهاي ارتبا مرثر و جرمتمندي بر سازگاري اجتماعی دانشجويان علوم پزشکی

مولفه سازگاري اجتمهاعی دانشهجويان گهروه آزمهايش

نتايز مندر در جدول  8نشان میدهد که بر اسهاس

نسبت به گروه گواه ت ثير داشته آن را افزايش دهد.

تحليل کوواريانس يي مت يري در متن مانکوا در مولفه
هاي آزمايش و گهواه تفهاوت معنهی داري وجهود دارد.

جرمتمندي بر سازگاري اجتمهاعی دانشهجويان ،پهس از

بنابراين ،میتوان گفت که آموزش مهارتههاي ارتبها

گذشت دو ماه پايدار است.

مرثر و جرمتمندي ،توانسهته اسهت ب هور معنهیداري بهر
جدول  :9نتايج آزمون  tوابسته بر روي نمرات مرحله پس آزمون و پيگيري
در دانشجويان مورد مطالعه در گروه آزمايش()n=27

انحراف

t
وابسته

پس از مداخله

48/24

3/88

-0/24

دو ماه پس از مداخله

47/84

3/46

پس از مداخله

53/40

4/60

دو ماه پس از مداخله

49/84

4/29

دلبستگی به رشته و

پس از مداخله

38/36

3/07

دانشگاه

دو ماه پس از مداخله

35/96

3/44

سازگاري عاطفی

پس از مداخله

46/84

4/11

دو ماه پس از مداخله

44/20

3/82

پس از مداخله

50/01

3/88

دو ماه پس از مداخله

48/44

4/23

کل سازگاري

پس از مداخله

236/85

20/16

اجتماعی

دو ماه پس از مداخله

226/28

21/62

مت يرها

مرحله آزمايش

ميانگين

معيار
سازگاري تحييلی
سازگاري اجتماعی

هدفمندي و خوديابی

-1/15
-0/96
-0/56
-0/60
-1/79

درجه

س ح

آزادي

معناداري

26

0/724

26
26
26
26
26

0/253
0/384
0/495
0/512
0/082

همانگونه که نتايز مندر در جدول  9نشهان مهی-

اجتماعی ( ،)t= -1/15 ،P>0/05خرده مقياس دلبستگی

دهد انجام آزمون  tوابسته بر روي ميانگين نمرات افهراد

بههه رشههته اجتمههاعی و دانشههگاه (،)t= -0/96 ،P>0/05

گروه آزمايش در مراحل پس آزمون و پيگيري داللهت

خرده مقيهاس سهازگاري عهاطفی()t= -0/56 ،P>0/05

بر اين دارد که هر گند ميهانگين نمهرات دانشهجويان در

وخرده مقياس هدفمندي و خوديابی (-0/60 ،P>0/05

کليه خرده مقياسهاي آزمهون سهازگاري دو مهاه پهس از

= ،)tمعنیدار نبوده است ،و نشان میدهد ت ثير آمهوزش

مداخالت نسبت به زمهان پايهان مداخلهه کهاهش داشهته

مهارت ارتبا مرثر و جرمتمندي تداوم داشته است.

لهيکن ايههن کهاهش در نمههره کهل سههازگاري (،P>0/05

پس فرضيه  3پهژوهش تاييدگرديهد ،يعنهی آمهوزش

 ،)t= -1/79خههههرده مقيههههاس سههههازگاري تحيههههيلی

مههههارت ارتبههها مهههرثر و جرمتمنهههدي ،در سهههازگاري

( ،)t= -0/24 ،P>0/05خههههرده مقيههههاس سههههازگاري
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سازگاري اجتماعی ( )F=30/49 ،p=0/000بين گروه-

فرضيه  :3تاثير آموزش مهارتههاي ارتبها مهرثر و

علی حسين رضائی و همکاران

25

اجتماعی دانشجويان در مرحله پيگيهري نيهز مهرثر بهوده

( ،)1984به نقل ازبهارلويی)1377( ،واکرمن؛ ( )1984و

است.

هروکافمن؛ ( )1987که در پهژوهش خهود نشهان دادنهد
کههه آمههوزش مهههارت جههرات ورزي باعههث کههاهش

بحث و نتيجهگيري

اضهه را اجتمههاعی مههیشههودو بهها پههژوهش جفههري؛

جرمتمنههدي باعههث افههزايش ميههزان سههازگاري اجتمههاعی

افزايش ميزان سازگاري اجتماعی را افزايش میدهد ه

دانشجويان دانشگاهها میگردد .لذا پيشنهاد میشود تا با

سو است .اين پژوهش با پژوهشههاي يونيسه ؛ ()2005

برگزاري کارگاههاي آموزش مهارتهاي ارتبا مهرثر و

که نشان میدهد آمهوزش مههارتههاي زنهدگی باعهث

تحيههههيلی در

افههزايش مهههارتهههاي اجتمههاعی مههیشههود و پههژوهش

جرمتمنههههدي در دورههههههاي مصتلهههه

دانشگاهها ،زمينه افزايش سازگاري اجتمهاعی را فهراه

فورنريس و همکاران؛ ( )2007که نشان دادنهد آمهورش

آورد.

مههارتههاي زنهدگی مههن جملهه مههارت حهل مسههئله و

فرضيۀ اول :آموزش مهارتهاي ارتبا مهرثر بهر ميهزان

ارتباطههات مههرثر توانهههايی حههل مشههکل و اسهههتفاده از

سازگاري اجتماعی دانشجويان مرثر است.

حمايتهاي اجتماعی آنان را افزايش میدهد ه سويی

يافتهههاي پهژوهش حاضهر نشهان داد کهه نتهايز بهه

دارد .ايههن پههژوهش در ايههران بهها پژوهشهههاي يعقههوبی؛

دسههت آمههده در سه ح ( )0/01معنههادار اسههت .بنههابراين

( )1379کههه نشههان داد آمههوزش مهههارت جههرات ورزي

نتيجه گرفته میشهودکه بهين ميهانگين نمهرات دو گهروه

باعث افزايش مهارت اجتماعی میشود و نسيی و شههنی

آزمايش و گواه در سازگاري اجتماعی در مراحل پيش

ييالق؛ ( )1380که نشان دادهاند آمهوزش جهراتورزي

آزمههون و پههس آزمههون تفههاوت معنههاداري وجههود دارد.

باعههث ابههراز وجههود ،عههزت نفههس ،بهداشههت روانههی و

بدين معنا که ميزان سازگاري اجتماعی گهروه آزمهايش

کاهش اض را اجتماعی است همسويی دارد.

پههس از دريافههت آمههوزش مهههارتهههاي ارتبهها مههرثر و

همننين با پژوهشهاي سناه منيور؛ ( )1386که در

جرمتمنههدي در مقايسههه بهها گههروه گههواه ت ييههر قابههل

پژوهش خود نشان داده آموزش مهارتهاي زندگی بهر

مالحظهاي نموده و افزايش نشان داده است .با توجهه بهه

انگيزۀ پيشهرفت ،خهود احترامهی و سهازگاري اجتمهاعی

مقدار مجذور اتا که برابر با ( )0/40مهیباشهد ،مهیتهوان

دانشجويان مرثر است و با پژوهش رحيمی؛ ( )1387که

گفت که آمهوزش مههارت ارتبها مهرثر و جرمتمنهدي

در پژوهش خود نشان داده آموزش مهارتهاي زندگی

جمعههات توانسههتهانههد بههه ميههزان ( )0/40بهها کنتههرل سههاير

باعث افزايش مشارکت اجتماعی میشود ،همسو است.

مت يرهاي واس هاي بر سازگاري اجتماعی مهرثر باشهند.

فرضيييۀ دوم :آمههوزش مهههارت جرمتمنههدي بههر ميههزان

همننين مقدار توان آزمون نشهان مهیدههد کهه احتمهال

سازگاري اجتماعی دانشجويان مرثر است.

اين اثربصشی ( )%98است و فق  2درصد احتمال دارد.

يافتههاي پژوهش حاضهر نشهان مهیدههد کهه بهراي

که ت يير در بهبود سازگاري ناشی از مت ييرههاي مسهتقل

مقيهههاس سهههازگاري اجتمهههاعی ( )f=30/49در سههه ح

نباشد .به عالوه ،مقدار توان آزمهون ( )0/98نشهان مهی-

( )0/001معنههادار اسههت ،بنههابراين گنههين نتيجههه گرفتههه

دهههد کههه نمونههه مههورد تحقيههق از کفايههت الزم و کههافی

میشود که بهين ميهانگين نمهرات دو گهروه آزمهايش و

برخههوردار اسههت .ايههن پههژوهش بهها پههژوهشواکههرمن،

گههواه در حي ههۀ سههازگاري اجتمههاعی در مراحههل پههيش
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نتيجهههگيههري :آمههوزش مهارتهههاي ارتبهها مههرثر و

()1991که نشان داد آموزش مهارتهاي زندگی باعهث

26

اثربصشی آموزش مهارتهاي ارتبا مرثر و جرمتمندي بر سازگاري اجتماعی دانشجويان علوم پزشکی

بدين معناکه ميزان سازگاري اجتمهاعی گهروه آزمهايش

داد کههه آمههوزش مهههارتهههاي زنههدگی بههر پيشههرفت

پس از دريافت آمهوزش مههارتههاي ارتبها مهرثر در

تحييلی و انتقال موفقيتآميز ايشان به محي کار مهرثر

مقايسه بها گهروه گهواه ت ييهر قابهل مالحظههاي نمهوده و

است و وينزل و همکاران؛ ()2009که در پژوهش خهود

افزايش نشان میدهد.

نشان دادند آموزش مهارتهاي زندگی باعث پيشگيري

همننهههين خهههرده مقيهههاس سهههازگاري تحيهههيلی

از سوءميرف مواد و مشکالت تحييلی میشود همسو

( (f=20/77در س ه ح ( )0/001معن هادار اسههت ،بنههابراين

است .اين پژوهش در ايران با پهژوهشههاي طارميهان و

گنين نتيجه گرفتهه مهیشهود کهه بهين ميهانگين دوگهروه

همکههاران؛ ( ،)1378قاس ه زاده؛ ( ،)1384نيههي پههرور؛

آزمايش و گواه در خرده مقياس سازگاري تحييلی در

( )1384همسههههههويی دارد .ايههههههن پژوهشههههههگران در

مراحهل پهيش آزمههون -پهس آزمههون تفهاوت معنههاداري

پژوهشهاي خود نشان دادند،که آموزش مههارتههاي

وجود دارد .بهدين معنها کهه ميهزان سهازگاري تحيهيلی

زندگی در زمينۀ افزايش مههارتههاي سهالمت روانهی،

گروه آزمايش پس از دريافت مهارتهاي ارتبا مهرثر

جسهمانی ،تقويههت اعتمههاد بههه نفهس و احتههرام بههه خههود،

و جرمتمنههدي در مقايسههه بهها گههروه گههواه ت ييههر قابههل

کمههي بههه تقويههت ارتبهها بههين فههردي ،پيشههگيري از

مالحظهههاي نمههوده اسههت .در راب ههه بهها خههرده مقيههاس

مشکالت روانی ،رفتاري و اجتماعی ،کهاهش اضه را

دلبستگی به رشته تحيهيلی و دانشهگاه  Fمحاسهبه شهده

و افسردگی و کاهش افت تحييلی مرثر است.

( )7/66مهیباشهد .کهه در سه ح ( )0/01معنهادار اسهت.

فرضيه سوم :تاثير آمهوزش مههارتههاي ارتبها مهرثر و

بنابراين نتيجه گرفته میشود کهه بهين ميهانگين دوگهروه

جرمتمندي بر سازگاري اجتمهاعی دانشهجويان ،پهس از

آزمهايش و گهواه در خههرده مقيهاس دلبسههتگی بهه رشههتۀ

گذشت دو ماه پايدار است.

تحييلی و دانشگاه پس از دريافت آموزش مهارتهاي

براي آزمون اين فرضيه از آن جهايی کهه پرسشهنامه

ارتبا مرثر وجرمتمندي در مقايسه با گروه گهواه ت ييهر

بعد از  2ماه توسه گهروه آزمهايش کامهل شهد ،لهذا از

قابل مالحظهاي نموده و افزايش يافته است.

آزمههون  tوابسههته اسههتفاده گرديههد .يافتههههههاي پههژوهش

در خرده مقياس سازگاري عهاطفی  Fمحاسهبه شهده

حاضر نشان میدهدکهه بهراي خهرده مقيهاس سهازگاري

( )18/44در س ح ( )0/001معنادار است .بدين معنا کهه

اجتمههاعی  tمحاسههبه شههده ( )-0/24بههود .کههه در س ه ح

ميزان سازگاري عاطفی گروه آزمايش پهس از دريافهت

()0/724معنههادار اسههت .بنههابراين گنههين نتيجههه گرفتههه

آمههوزش مهههارتهههاي ارتبهها مههرثر و جرمتمنههدي در

مههیشههودکه سههازگاري اجتمههاعی دانشههجويان گههروه

مقايسه بها گهروه گهواه ت ييهر قابهل مالحظههاي نمهوده و

آزمايش در مرحلۀ پيگيري نسبت به مرحلۀپيش آزمهون

افزايس نشان میدهد.

تفاوت معنهاداري وجهود دارد .بهدين معنها کهه آمهوزش

اين پژوهش بها پهژوهشههاي وينراسهکی؛ ()2000

مهارتهاي ارتبا مهرثر و جرمتمنهدي باعهث بهاالرفتن

که نشان داد آموزش مهارتهاي زندگی باعث افهزايش

سازگاري اجتماعی درگروه آزمايش بعد از  2ماه شهده

عههزت نفههس ،نگههرش مفبههت و خودکفههايی مههیشههود و

است .همننهين در خهرده مقيهاس سهازگاري تحيهيلیt

هارجی و همکاران؛ ( )2004که نشهان دادنهد .آمهوزش

محاسهبه شههده ( )-1/15مهیباشههدکه در سه ح ()0/253

باالرفتن پيشهرفت تحيهيلی

معنههادار اسههت ،بنههابراين نتيجههه گرفتههه مههیشههودکه بههين

مهارتهاي ارتباطی موج
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آزمههون و پههس آزمههون تفههاوت معنههاداري وجههود دارد،

میشود و گمبل1؛ ( )2006کهه در پهژوهش خهود نشهان

علی حسين رضائی و همکاران

27

نمرات مرحلۀ پيشآزمون و مرحلۀ پيگيهري دانشهجويان

يافته است .اين نشان میدهد که آموزش ارتبها مهرثرو

گههروه آزمههايش در خههرده مقيههاس سههازگاري تحيههيلی

جرمتمندي توانسته اسهت ،باعهث بهاالرفتن هدفمنهدي و

تفههاوت معنههادار و جههود دارد و نمههرات دانشههجويان در

خوديههابی بعههد از گذشههت  2مههاه در دانشههجويان گههروه

مرحلۀ پيگيري افزايش يافته است .اين نشان میدهد کهه

آزمايش شود.

تحييلی در دانشجويان گروه آزمايش بعد از گذشت 2

کين ه

 1و همکههاران؛ ( )1997همسههو اسههت .جانسههون؛

ماه شده است .در راب هه بها خهرده مقيهاس دلبسهتگی بهه

( )1991بههه ايهههن نتيجههه دسهههت يافههت کهههه آمهههوزش

رشتۀ تحييلی و دانشگاه  tمحاسهبه شهده ( )0/96اسهت.

مهارتهاي خودآگاهی ،ابهراز وجهود ،ارتباطهات مهرثر

که در س ح ( )0/384معنادار مهیباشهد ،بنهابراين نتيجهه

شصيی و مهارتهايی براي زندگی مسهتقل و حرفههاي

گرفته میشود که بين نمهرات داشهجويان در دو مرحلهۀ

سب

ايجاد ت ييرات بالينی مرتب با تمامی مههارتههاي

پس آزمون و پيگيري تفاوت معناداري وجهود دارد .بهه

آموزش ديده يي ماه بعد از اتمام جلسات میشود.

عبارت ديگر نمرۀ دانشجويان گروه آزمايش در مرحلهۀ

همهههينطهههور کينههه

و همکهههاران بهههه آمهههوزش

پيگيري افزايش يافته است و اين امر نشان مهیدههد کهه

مهارتهاي اجتماعی به کودکهان گوشههگيهر و منهزوي

ميزان دلبستگی به رشتۀ تحيهيلی در دانشهجويان گهروه

پرداختند .نتايز اين پژوهش نشان میدهدکهه در گهروه

آزمايش بعد از دو ماه حفظ شده است .اين امر نشهان از

آزمههايش ،در مرحلههه پيگيههري نمههره دانشههجويان مههورد

ت ثير آموزش مهارتهاي ارتبا مرثر و جرمتمندي بعهد

م العه درکل سازگاري اجتماعی )226/28( ،بهوده کهه

از گذشت  2ماه دارد.

نسبت به مرحله پهس آزمهون ( ،)236/85کهاهش داشهته

در خرده مقياس سهازگاري عهاطفی  tمحاسهبه شهده
( )0-/56میباشدکه در سه ح ( )0/495معنهادار اسهت،

است و نسبت به پيش آزمون ( )206/00افهزايش داشهته
است.

بنابراين نتيجه گرفته میشود که بين نمهرات دانشهجويان

پژوهش حاضر برآن بوده بها دسهت مايهه قهرار دادن

گهروه آزمهايش در دو مرحلهۀ پهيش آزمهون و پيگيهري

مقولههههههاي سههالمت و سههازگاري دانشههجويان طههرق

تفاوت قابهل مالحظههاي وجهود دارد .بهه عبهارت ديگهر

دسههتيابی بههه آنههها را از طريههق آمههوزش مهههارتهههاي

آموزش مهارتهاي ارتبها مهرثر و جرمتمنهدي باعهث

زنههدگی مههورد ارزيههابی قههرار دهههد .در ايههن م العههه دو

بههاالرفتن سههازگاري عههاطفی بعههد از گذشههت  2مههاه در

مهههارت ارتبهها مههرثر و جرمتمنههدي بههراي دانشههجويان

دانشجويان گروه آزمايش شده است.

گههروه آزمههايش تههدريس گرديههد بهها توجههه بههه ماهيههت

در خههرده مقيههاس هدفمنههدي و خوديههابی  tمحاسههبه

آموزش مههارتههاي زنهدگی ،شهيوۀ آموزشهی از نهو

شده ( )0-/60مهیباشهد.که در سه ح ( )0/512معنهادار

آموزش فعال بود که در آن از تکنييهايی نظير بهارش

میباشد ،بنابراين گنين نتيجهه گرفتهه مهیشهود کهه بهين

فکري ،سصنرانی و ايفاي نقش استفاده گرديهد .بهه نظهر

نمرات دانشجويان گهروه آزمهايش در دو مرحلهۀ پهيش

میرسد خاله موجود در سيست آموزش نظام آمهوزش و

آزمون و پيگيهري تفهاوت معنهاداروجود دارد و نمهرات

پرورش و مرسسات آموزش عهالی در خيهوص ته مين

هدفمنههدي و خوديههابی دانشههجويان در مرحلههۀ پيگيههري

سالمت روان و سازگاري با محي دانشگاه میتوانهد در

نسبت به مرحلۀ پهيش آزمهون تفهاوت قابهل مالحظههاي

دراز مههدت قشههرهاي نوجههوان و جههوان کشههور را بهها
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آموزش مهارت جرمتمنهدي باعهث بهاالرفتن سهازگاري

يافتههاي اين پژوهش با نتهايز جانسهون ؛ ( )1991و
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گالشهاي زيادي روبرو سازد .لذا آموزش مهارتههاي

آزمودنیها به صورت تيادفی از کليه کالسهها انتصها

زندگی میتواند در خيوص نهادينه سازي آن در نظهام

شده بود ،لذا گردآوري دانشجويان ازکالسهاي مصتل

آموزشههی بههه عنههوان گزينهههاي م لههو و مناسهه

در

راسههتاي پيشههگيري ازآسههي هههاي اجتمههاعی و ارتقههاي

به سصتی انجام میشد.
.3

غيبت و ت خير تعداد معدودي از آزمودنیها به

بهداشت روان دانشجويان قلمداد کرد.

نظمی در جلسات میشد .لهذا در جلسهات بعهد بايهد تها
حدودي مهارتهاي گفته شده مجدداه توضهيح داده مهی-

محدوديتهاي پژوهش:

.1

اين پژوهش صهرفاه بهر روي دانشهجويان علهوم

پزشکی دانشگاه کردسهتان انجهام شهده ،لهذا بايسهتی در
تعمي نتايز به سايردانشجويان دانشگاه جان

احتيها را

رعايت کرد.
.2

شد.
.4

به رغ تالش زيهاد ،جههت کنتهرل مت يرههاي

مزاح ت ثير برخی عوامهل مفهل گذشهت زمهان ،کسه
تجربه توس آزمودنیها در انجام پس آزمون ،اسهترس

از آنجههايی کههه امکههان برگههزاري جلسههات

آموزشی پس از اتمام سهاعات آموزشهی و يها در وقهت

بعضی از آزمودنیها در اثر تري کالس درس را نمی-
توان ناديده گرفت.
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