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اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای زندگی بر کنترل خشم نوجوانان کم شنوا
Effectiveness of group life skills training on Anger control
of deaf adolescents
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثیر گروهي آموزش مهارت -
هاي زندگي بر کاهش پرخاشگري نوجوانان کم شنواي دختر
انجام شده است .روش پژوهش نیمه آزمایشي و طرح آن
پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل انجام شد .این مطالعه
بر روي  34نفر از نوجوانان کم شنواي دختر دبیرستان نظام
مافي تهران که از طریق نمونهگیري در دسترس مبتني بر
هدف انتخاب ،و در دو گروه آزمایش و کنترل جايدهي شدند؛
انجام شد .براي جمعآوري دادهها از مقیاس پرخاشگري باس
و پري ( )AQاستفاده شد .برنامه آموزش مهارتهاي زندگي
طي  8جلسه  60دقیقهاي به گروه آزمایش ارائه شد .نتایج
تجزیه و تحلیلها نشان داد که آموزش مهارتهاي زندگي
موجب کاهش معنيدار پرخاشگري نوجوانان کم شنواي دختر
در گروه آزمایش شده است .با در نظر گرفتن نتایج این
پژوهش و اهمیت مهارتهاي زندگي ،توجه به این مهارتها
یک ضرورت اجتماعي است که از طریق آن ميتوان به ارتقاي
وضعیت سالمت رواني نوجوانان کمشنوا کمک کرد.
واژههای کلیدی :مهارتهاي زندگي ،پرخاشگري ،کمشنوا
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Abstract
The present study aims to examine the
effectiveness of group life skills training on
the Anger control of deaf adolescents,
studying in the academic year 2014-2015.
This was a quasi-experimental study with
pre-test, post-test and control group. The
study sample included 34 deaf girls who
were studying in the academic year 20142015 in Nezam Mafi High School, Tehran,
Iran. Participants were selected using a
purposive convenience sampling method,
and were randomly divided into two groups
(experimental and control groups). The
)Buss-Perry Aggression Questionnaire (AQ
was used to collect data. The life skills
training program was delivered to the
experimental group in 8, 60-minutes
sessions. The study`s results showed that
life skills training significantly decreased
anger of the deaf girls (p<.001). According
to the study results, it can be concluded that
it is a social necessity to consider life skills
training as a way of improving the mental
status of deaf adolescents.
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مقدمه
کمشنوایي آسیب نسبتاً شایعي است که باعث تأثیراتي بسیار شدید و کلي در همه ابعاد
سالمت عمومي نوجوانان کمشنوا ميشود ،درعینحال استرس و فشار رواني زیادي را نیز
براي خانوادهها برجاي ميگذارد (یانگ و همکاران .)2013 ،گفته ميشود  15تا  26درصد
مردم جهان داراي آسیب شنوایي ميباشند (موللي همکاران ،)2014 ،که در این میان میزان
شیوع آن در کشورهایي که به لحاظ اقتصادي ضعیف هستند ،بیشتر است (اگراول ،پالتز و
نیپارکو2008 ،؛ بیریا و همکاران .)2007 ،شیوع کم شنوایي مادرزادي در حدود  1-6نفر از
هر  1000نفر تولد زنده ميباشد (فلینگر و همکاران )2012 ،و بیش از  90درصد این تولدها
در خانوادههایي رخ ميدهد که تا قبل از آن هیچ سابقه کمشنوایي در خانواده وجود نداشته
است (رستمي و همکاران .)2013 ،پژوهشها نشان دادهاند ،کمشنوایي ميتواند بر سالمت
جسمي ،رواني و اجتماعي نوجوانان تأثیر گذاشته و موجب ضعف ،خودباوري ،زودرنجي،
انزواطلبي ،ناامیدي ،افسردگي و اضطراب آنها شود (کوشالنگر و همکاران .)2007 ،بررسي
وضعیت رواني و اجتماعي نوجوانان و جوانان کمشنوا بیانگر این حقیقت است که اعتماد به
نفس ضعیف ،احساس ناامني اجتماعي ،انزواطلبي ،اضطراب فراگیر ،فقر انگیزشي و افسردگي
و برخي پرخاشگريهاي موقعیتي و انتخابي (نسبت به نزدیکان) ،از جمله ویژگيهاي بارز
رفتاري و شخصیتي بسیاري از آنان ميباشد (تنسن و همکاران .)2011 ،به نظر ميرسد که
یکي از مشکالت نوجوانان کمشنوا ،مشکالت رفتاري ،به خصوص پرخاشگري آنها ميباشد.
اکثر پژوهشها نشان دادهاند که پرخاشگري در کودکان و نوجوانان کمشنوا شایعتر از دیگر
مشکالت سلوکي آنهاست (وان الدیک )2004 ،و این افراد به طور معنيداري کمتر خشم
خود را پنهان ميکنند (موللي و ایماني .)2014 ،این نوجوانان ممکن است به علت نقص در
مهارتهاي شناختي ،اجتماعي ،ارتباطي و عاطفي بیش از سایر دانشآموزان از خود
پرخاشگري نشان دهند (اسمیت .)2010 ،پژوهشها حاکي از آن است که افراد کم شنوا
بسیاري مواقع در پردازش اطالعات اجتماعي با مشکالت زیادي روبه رو هستند و به علت
ناآگاهي ،انتخاب راهکارهاي نادرست و ناتواني در راهکارهاي بهظاهر ساده ارتباطي مانند
درخواست کردن و بحث و گفتگوي سازنده ،اغلب دوستان و آشنایان خود را آزرده ميکنند
202

اثربخشي آموزش گروهي مهارتهاي زندگي بر کنترل خشم نوجوانان کم شنواي دختر

(هاالهان و همکاران .)1994 ،نوجوانان کمشنوا ممکن است راهنمایيهاي دیگران را اشتباه
تفسیر کنند و تمایالت خصومتآمیزي را به ویژه طي دورههاي فشار رواني ،به دیگران
نسبت دهند .کمبود مهارتهاي اجتماعي در این نوجوانان اغلب به کنترل تکانه ضعیف و
تحمل ناکامي اندک منجر ميشود (هینتر مایر.)2006 ،
از سوي دیگر ،به نظر ميرسد ،هنگاميکه والدین با کودک کمشنوا روبه رو ميشوند،
برخي از آنها واکنشهاي منفي از جمله ناامیدي و افسردگي از خود نشان ميدهند (اسالني
و همکاران ،)2014 ،این واکنشهاي منفي احتمال بيتوجهي والدین به این کودکان را
افزایش ميدهد و باعث به وجود آمدن مشکالت رفتاري در آنها ميشود (فرنگیس دمهري
و همکاران .)2014 ،در دهههاي اخیر ،پژوهشهاي بسیاري در زمینه پرخاشگري کودکان
و نوجوانان صورت گرفته است .برخي تحقیقات حاکي از آن است که بسیاري از اختالالت
رفتاري در افراد کمشنوا در نتیجه همراهي این آسیب شنوایي با سایر اختالالت از جمله
آسیبهاي مغزي است که منجر به بروز رفتارهاي تکانهاي ،پرخاشگرانه و ناتواني در برقراري
ارتباط مناسب ميشود (اوروک .)2007 ،از طرفي بر اساس تحقیقات انجام شده توسط
کنتیش ( ،)2007بسیاري از اختالالت رفتاري افراد کمشنوا به علت ناتواني آنها در نظریه
ذهن ،یعني دانستن افکار و احساسات دیگران است ،که این ناتواني در درک احساسات و
افکار دیگران سبب بروز بسیاري از رفتارهاي پرخاشگرانه و تکانشي ميشود.
یکي از مهمترین شاخصهایي که ميتواند بالندگي و بهداشت رواني نوجوانان کمشنوا
را در مواجهه با مشکالت آینده حفظ نماید ،سالمت روان است (سازمان بهداشت جهاني،
 .)2005بنابراین ،اکتساب یا فراگیري مهارتها و کفایتهاي متناسب با سن نه تنها براي
انطباق موفقیتآمیز در خالل مرحله کنوني رشد کودک و نوجوان ،بلکه مبنایي جهت ارتقاء
توانمنديهاي فردي و اجتماعي ضروري است (رابینکه و داتیلو .)2000 ،از جمله این
مهارتها ،آموزش مهارتهاي زندگي است .به نظر ميرسد ،آموزش مهارتهاي زندگي در
ایجاد و افزایش توانمنديهایي مانند تصمیمگیري ،ایجاد انگیزه در خود ،پذیرش مسئولیت،
ارتباط مناسب با دیگران ،ایجاد عزت نفس مثبت ،حل مشکل و روان دانشآموزان موثر
باشد (باهارا و کومار .)2010 ،عليرغم اینکه کمتر پژوهشي به طور مستقیم پرخاشگري را
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در نوجوانان کمشنوا مورد بررسي قرار داده است ،اما در تعدادي از پژوهشهاي مشابه و
نزدیک اثربخشي این روش نشان داده شده است .بهرامي و همکاران ( ،)2016در تحقیقات
خود نشان دادند ،آموزش کنترل خشم تأثیر مثبت و معنيداري بر افزایش سالمت روان و
کاهش پرخاشگري زنان زنداني دارد .تحقیق دیگري که به وسیله استجر و همکاران
( ،)2009صورت گرفت ،تأثیر مثبت آموزش مهارتهاي زندگي بر کاهش عالئم تهدید
کننده سالمت همچون اضطراب و پرخاشگري نشان داده شد .اثربخشي استفاده از سطوح
مختلف مدیریت خشم و مهارتهاي ارتباطي در کارکنان بخش اورژانس پژوهش دیگري
بود که توسط ییلدیز و آوردین ( )2015مورد بررسي قرار گرفت .نتایج حاکي از کاهش
رفتارهاي توأم با خشم در این افراد بود .با توجه به ماهیت ناتوانکننده کمشنوایي و پایین
بودن شاخصههاي سالمت روان در این گروه عظیم که در حقیقت معلولیت پنهاني را تجربه
ميکنند ،همچنین عدم وجود مطالعاتي پیرامون متغیر خشم در افراد کمشنوا ،الزم است
اقداماتي در جهت فراهم کردن امکانات مراقبت سالم و همچنین کاهش مشکالت و دشواري
رواني آنها انجام شود .لذا هدف این پژوهش اثربخشي آموزش گروهي مهارت هاي زندگي
بر کنترل خشم نوجوانان کم شنواي دختر ميباشد.
روش
این مطالعه از نوع نیمهآزمایشي و در آن از طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل
استفاده شده است.
جامعه آماری ،نمونه ،روش نمونه گیری
جامعه آماري شامل کلیه دانشآموزان آموزشگاههاي نوجوانان کمشنوا (دخترانه) ،مقاطع
دبیرستان واقع در غرب تهران بود .اندازه نمونه با استفاده از فرمول و اطالعات به دست
آمده از پژوهش ساجدي و همکاران ( ،)1388با احتمال خطاي نوع اول 𝟓𝟎  𝛂 = 𝟎.و
توان آزمون - 𝛃 = 𝟎. 𝟖𝟎1حداقل  17نفر در هر گروه ( 34نفر در کل) تعیین شد.
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ابزار
پرسشنامه پرخاشگری باس و پری :این پرسشنامه  29سؤالي که توسط باس و
پري ( )1992ساخته شد ،چهار جنبه از پرخاشگري را ميسنجد ،پرخاشگري فیزیکي (-2
 ،)29 -25 -22 -16 -13 -11 -8 -5کالمي ( ،)27 -21 -14 -6 -4خشم (-12 -9 -1
 )28 -23 -19 -18و خصومت ( .)26 -24 -20 -17 -15 -10 -7 -3حداقل نمره کسب
شده در این آزمون  29سؤالي برابر  29و حداکثر آن  145است .نمره کل پرخاشگري با
مجموع نمرات زیر مقیاسها به دست ميآید و نمرات خرده مقیاسها نیز انواع پرخاشگري
را نشان ميدهد .این پرسشنامه از همساني دروني بسیار مناسبي برخوردار است .باس و پري
( )1992ضریب همساني دروني این پرسشنامه را  0/89و پایایي آن را با استفاده از روش
بازآزمایي  0/80گزارش کردهاند .سعیدي نیا در پژوهشي ضریب روایي همزمان پرسشنامه
پرخاشگري را  0/35گزارش نمود که در سطح ( )p>0/01معنيدار است ( .)2006همچنین
لنگري در پژوهشي  400دانشآموز مهاجر و غیر مهاجر ضریب روایي این پرسشنامه را از
طریق روایي سازه  0/45گزارش کرد که در سطح ( )p>0/01معنيدار است (لنگري.)2008 ،
براي تعیین پایایي پرسشنامه پرخاشگري از دو روش آلفاي کرونباخ و تنصیف استفاده شده
که ضرایب به دست آمده براي کل پرسشنامه به ترتیب برابر  0/89و  0/90است که بیانگر
ضرایب پایایي مطلوب است (حسینخانزاده و همکاران.)1391 ،
اجرا
این پژوهش بر روي نوجوانان دختر کمشنوا مدارس شهر تهران (غرب) اجرا شد ،به این
صورت که با اخذ مجوز از دانشگاه و مراجعه به آموزشگاههاي شهرستان تهران ،یک مرکز
دخترانه مقطع دبیرستان که تعداد کافي دانشآموزان را جهت انجام پژوهش داشته باشند
(حداکثر  50نفر) ،انتخاب گردید .سپس در آموزشگاه انتخاب شده بر روي دانشآموزان سه
کالس اول ،دوم و سوم دبیرستان مقیاس پرخاشگري باس و پري براي سنجش میزان
خشم آنها مورد اجرا قرار گرفت و کساني که نمره پرخاشگري آنها در مقیاس باس و پري
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 87و باالتر شد ،و داراي مالکهاي ورود از جمله( :نوجوانان کمشنواي دختر با بیش از 25
دسي بل (از روي پروندههاي موجود در مراکز) ،دامنه سني بین  15تا  18سال ،نداشتن
سابقه بستري در بیمارستانهاي رواني (بر اساس پروندههاي مشاورهاي) ،نداشتن سابقه
سوءمصرف مواد مخدر (بر اساس پرونده هاي مشاورهاي) ،داشتن تمایل و رغبت براي
شرکت در پژوهش (از طریق مصاحبهاي که از آنها صورت خواهد گرفت ،مشخص
ميشود) ،رضایت کتبي والدین و دانشآموزان براي شرکت در پژوهش) ،و معیارهاي خروج
از جمله (غیبت بیش از یک جلسه ،عدم تمایل آزمودني به ادامه همکاري و اعالم انصراف
از حضور در جلسات آموزشي) نیز بودند ،انتخاب شدند.
مالحظات اخالقي این پژوهش عبارت است از :حضور داوطلبانه اعضا در جلسات
برنامه مشاورهاي گروهي ،بیان واضح هدف تحقیق براي افراد شرکت کننده ،اطمینان دادن
به افراد براي خروج از تحقیق در صورت عدم تمایل به شرکت در ادامه تحقیق ،تکمیل
نمودن پرسشنامهها با میل و رغبت توسط اعضا ،برنامهریزي مناسب براي اجراي جلسات
مشاوره (به طوري که مزاحم تدریس دبیران ،و برنامههاي مدرسه نگردد) ،محرمانه بودن
اطالعات بدست آمده از آزمودنيها ،برگزاري جلسه براي گروه کنترل بعد از اتمام پژوهش
(در دو جلسه به صورت مختصر مهارتهاي زندگي به دانش آموزان ارائه ميشود و از کل
فرایند انجام شده مطلع ميگردند) ،ارائه اطالعات مربوط به پژوهش به افراد نمونه ،رعایت
موازین دیني و فرهنگي آزمودني و جامعه ،مسئولیت تفهیم اطالعات به آزمودني از سوي
محقق (در مواردي که فرد دیگري این اطالعات را به آزمودني بدهد از محقق سلب
مسئولیت نميگردد) ،قرار گرفتن نتایج بدست آمده از تحقیق در اختیار نهادها و گروهها ،با
کسب اجازه از تک تک آزمودنيها .در مرحله بعدي افراد انتخاب شده به صورت تصادفي
به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند.
الزم به ذکر است گروهها به صورت  17نفره تشکیل شد و بنابراین ،تعداد افراد انتخاب
شده  34نفر بودند .در مراحل بعدي مداخله  8جلسهاي بر روي گروه آزمایش آغاز شد .به
دلیل ناآشنا بودن پژوهشگر با زبان اشاره از رابط زبان اشاره براي آموزش استفاده شد ،این
در حالي بود که گروه گواه ،آموزشهاي عادي مدرسه را دریافت ميکردند .در پایان دوره
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بعد گذشت  48ساعت از اتمام مداخله ،دوباره پرسشنامه پرخاشگري بر روي هر دو گروه
کنترل و آزمایش اجرا شد و دادهها براي تحلیل وارد نرمافزار  spss16شدند و با استفاده از
آمار توصیفي شامل میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطي شامل کوواریانس تجزیه
و تحلیل شدند .الزم به ذکر است که کاربرد متداول تحلیل کوواریانس در طرحهاي
پیشآزمون-پسآزمون است و این آزمون براي اصالح تفاوتهاي پیشآزمون و پسآزمون
بهکار ميرود .بنابراین ،بعد از بررسي مفروضههاي استفاده از کوواریانس که شامل آزمون
کولموگروف اسمیرنف (براي بررسي نرمال بودن داده ها) ،و آزمون لوین (جهت بررسي
همساني واریانسها) است ،از این روش آماري جهت تحلیل استفاده شد.
برنامه مداخله
برنامه آموزشي مهارتهاي زندگي در این پژوهش برگرفته از پایان نامه عباس مهوش
( )1391ميباشد که این برنامه بر روي نوجوانان کم شنوا اجرا شده بود .در این پژوهش،
جهت درک بهتر مهارتها از سوي نوجوانان کمشنوا از تصاویري گویا و مرتب با هر مهارت
استفاده شد ،به این صورت که پکیج آموزشي مخصوصي که توسط پژوهشگر بهصورت
پاورپوینت ساخته شد ،براي تمامي جمالت و بعضا کلمات استفاده شده تصویر مرتبطي قرار
داده شد تا آموزش بهصورت روانتر صورت پذیرد .این تصاویر برگرفته از منابع مختلف بوده
است .گروه آزمایش به مدت  8جلسه (هر هفته دو جلسه  45دقیقهاي) آموزشها را دریافت
کرد .آموزش مهارتهاي زندگي با استفاده از دستورالعمل (کریس .ال.کلینکه ،ترجمه
محمدخاني  )1392و عباس مهوش ( )1391صورت گرفت و خالصهاي از محتواي جلسات
به شرح زیر ميباشد:
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جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم

جدول  .1خالصهای از محتوای جلسات
معرفي و ایجاد رابطه ،تعیین چارچوبها و قوانین گروه ،بیان کلي
مشاوره آموزش مهارتهاي زندگي
آگاهي از خصایص مثبت در فرد ،شناخت خود و افزایش
اعتمادبهنفس ،آموزش ابراز وجود
پي بردن به مهمترین ارزشها از نظر فرد
شناخت عوامل موثر و اجزاي تشکیلدهنده ارتباط
پي بردن به زبان بدن و نحوه پي بردن به آن
آگاهي یافتن از خشم و خشونت ،شناخت واکنشهاي مناسب در برابر
خشم
توانایي تولید ایدههاي مختلف براي حل مسائل
ادامه آموزش حل مسئله و جمعبندي و اختتام جلسات

یافتهها
در این مطالعه  34نفر دانشآموز کمشنواي دختر شرکت داشتند که در گروه آزمایش و
کنترل بیشترین افراد در رده سني  15سال با فراواني  41/2و  35/3قرار دارند .بهعالوه
مقدار معنيداري با استفاده از آزمون من ویتني  ./865ميباشد که چون بزرگتر از 0/05
است ،بیانگر این است که بین گروه آزمایش و کنترل به لحاظ سن تفاوت معناداري وجود
ندارد.
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یافتههای توصیفی
بر اساس جدول شماره  2میانگین و انحراف استاندارد نمرات پرخاشگري در دو گروه آزمایش
و کنترل در دانشآموزان کمشنوا در پیشآزمون و پسآزمون ارائه شده است .مقایسه
میانگین نمرات پرخاشگري در پیشآزمون ،پسآزمون گروه آزمایش نشان داد که نمرات در
پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون کاهش یافته است .به عبارت دیگر ،مقایسه میانگینهاي
کل دو گروه آزمایش و کنترل نشان ميدهد که میانگین نمره پرخاشگري در پسآزمون
کاهش یافته است ،اما هنوز در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل باالتر است.
جدول  .2آماره های توصیفی پرخاشگری به تفکیک نوع آزمون و گروه
متغیر
پرخاشگري بدني

پرخاشگري کالمي

خشم
پیش-
آزمون
خصومت

پرخاشگري بدني

تعداد

میانگین

انحراف معیار

گروه

17

27/23

4/008

17

20/11

3/14

آزمایش

17

14/82

2/92

کنترل

17

11/58

2/80

آزمایش

17

21/64

2/59

کنترل

17

15/88

3/62

آزمایش

17

26/05

3/63

کنترل

17

19/35

4/40

آزمایش

17

24/17

3/44

کنترل

17

19/82

3/16

کنترل
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پرخاشگري کالمي

پس-

خشم

آزمون

خصومت

آزمایش

17

14/41

2/82

کنترل

17

11/82

2/60

آزمایش

17

20/94

2/41

کنترل

17

16/05

3/26

آزمایش

17

23/17

2/72

کنترل

17

19/88

4/51

بر اساس جدول  3میانگین و انحراف استاندارد نمرات خردهمقیاسهاي پرخاشگري در دو
گروه آزمایش و کنترل در دانشآموزان کمشنوا در پیشآزمون و پسآزمون ارائه شده است.
مقایسه میانگین نمرات خرده مقیاسهاي پرخاشگري در پیشآزمون -پسآزمون گروه
آزمایش نشان داد که نمرات در پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون کاهش یافته است .به
عبارت دیگر ،مقایسه میانگینهاي خردهمقیاسهاي دو گروه آزمایش و کنترل نشان ميدهد
که میانگین نمرات خردهمقیاسهاي پرخاشگري در پسآزمون کاهش یافته است ،اما هنوز
درگروه آزمایش نسبت به گروه کنترل باالتر است.
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فرضیه اصلی:
آموزش مهارتهاي زندگي موجب افزایش کنترل خشم در نوجوانان کمشنواي دختر ميشود.
براي بررسي این فرضیه از روش آزمون آماري تحلیل کوواریانس ( )ANCOVAاستفاده
ميشود .نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس در مورد خردهمقیاسهاي پرخاشگري در جداول
زیر نشان داده شده است.

جدول شماره  .4نتایج تحلیل کوواریانس ( ) ANCOVAپرخاشگری
متغیر

منبع

تغییرات
پرخاشگري پیشآزمون
گروه
پرخاشگري پیشآزمون
بدني
گروه
پرخاشگري پیشآزمون
کالمي
گروه
پیشآزمون
خشم
گروه
خصومت پیشآزمون
گروه

F

مجموع

درجه

مجذور

مجذورات
2294/35
174/62
281/76
10/30
140/38
0/315
124/37
7/31
337/93
21/77

آزادی
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

میانگین
1/19 2294/35
90/75 174/62
127/57 281/76
4/66
10/30
45/24 140/38
0/10
0/315
27/63 124/37
1/62
7/31
98/55 337/93
6/35
21/77

Sig
0/000
0/000
0/000
0/03
0/000
0/752
0/000
0/212
0/000
0/017

اندازه
اثر
0/97
0/74
0/80
0/131
0/593
./003
0/47
0/05
0/761
0/170

همان طور که در جدول فوق مالحظه ميشود اثر گروه یا مداخله با حذف و کنترل متغیر
پیشآزمون از لحاظ آماري معنادار است ( .)p>0/001بنابراین ،ميتوان نتیجه گرفت که
آموزش مداخله مهارتهاي زندگي باعث تفاوت در گروهها شده است.
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بحث
هدف این پژوهش بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر کنترل خشم نوجوانان
کمشنواي دختر بود .پس از اجراي برنامه مداخله آموزش مهارتهاي زندگي به دانشآموزان
کمشنواي دختر در  8جلسه ،یافتهها نشان دهنده کاهش نمره خشم در دانشآموزان
کمشنواي دختر است .آموزش در گروه باعث ارائه پاسخ مثبت از سوي همساالن و تقویت
رفتار صحیح ميشود (کلنر .)1995 ،نتایج این پژوهش در رابطه با کاهش خشم نوجوانان
کمشنوا بعد از آموزش مهارتهاي ارتباطي ،با نتایج تعدادي از پژوهشها همسو ميباشد.
مشابه همین نتایج در پژوهشهاي دیگري نیز بدست آمده است ،مثال گينر ( )1993در
برنامه پیشگیري از خشونت در نوجوانان اثربخشي مداخله گروهي آموزش مهارتهاي
زندگي جهت کنترل خشم و کاهش رفتارهاي پرخطر در نوجوانان را نشان داد .پژوهش
بقایيمقدم و همکاران ( )1390اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي را بر میزان اضطراب،
شادي و کنترل خشم نوجوانان با ناتواني حسي-حرکتي نشان دادند.
یافتههاي به دست آمده در این پژوهش نشان داد ،آموزش مهارتهاي زندگي در
کاهش اضطراب و افزایش شادي و کنترل خشم این نوجوانان تأثیر معناداري دارد .در
پژوهش دیگري که حسینخانزاده و همکاران ( )1392اجرا کردند ،نقش آموزش مهارتهاي
زندگي بر میزان اضطراب و پرخاشگري دانشجویان دانشگاه آزاد ایالم بررسي شد .یافتهها
نشان داد آموزش این مهارتها به صورت معنيداري میزان اضطراب و پرخاشگري را کاهش
ميدهد .همچنین پژوهش مهرابيزاده هنرمند و همکاران ( )1388نیز نشان داد آموزش
مهارتهاي زندگي ميتواند اضطراب و پرخاشگري را در همسران شهدا کاهش دهد .در
تبیین این موضوع ميتوان گفت آموزش مهارتهاي زندگي ميتواند با آموزش دادن مفهوم
و روشهاي کنترل خشم توانایي ابراز وجود ،گوش دادن فعال و آشنایي با روشهاي مختلف
کنترل خشونت ،رفتارهاي سالم و مفید اجتماعي و چگونگي مقابله با فشارهاي رواني را در
آنها افزایش دهد و آنها را قادر ميسازد در برخورد و تعامالت اجتماعي خود از رفتارهاي
خشونتآمیز استفاده نکنند .در آموزش مهارتهاي زندگي ،راههاي درست و مناسب بروز و
مدیریت هیجانها ،رشد مهارتهاي بینفردي و تکنیکهاي حل مسئله ارائه ميشود که به
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نوبه خود ميتواند بر کاهش خشم و همچنین بر ارتقاء سازش یافتگي تأثیر داشته باشد (کار،
 .)2004آموزش این مهارتها ،قابلیت برخورد منطقي و مؤثر با مشکالت و استفاده از
روشهاي مؤثر براي کنترل خشم در دانشآموزان را تقویت ميکند .آموزش مهارتهاي
زندگي سبب ایجاد خودنظارهگري در دانشآموزان ميشود که این امر باعث آگاهي آنان از
عالئم هشدار دهنده و استفاده از آرام سازي عضالني ميگردد .این عمل باعث جلوگیري از
افزایش برانگیختگي جسمي و رواني نوجوان هنگام خشم ميشود .تحقیقات نشان میدهد
دانشآموزان پرخاشگر و غیر پرخاشگر در کاربرد شیوه حلمسئله با هم تفاوت معناداري
دارند و برنامه آموزش مهارت حلمسئله میتواند به طور معنيداري رفتارهاي پرخاشگري
گروه آزمایش را نسبت به گروه گواه کاهش دهد (ملکي و همکاران.)1390 ،
با توجه به اینکه نوجوانان پرخاشگر در کاربرد شیوه حل مسئله راهحلهاي جرأتآمیز
کمتري از خود نشان ميدهند و بیشتر راهحلهاي خشونت آمیز و عملمدار را براي حل
مشکالت بینفردي ارائه ميدهند ،آموزش مهارت حل مسئله بهعنوان یکي از اجزاء آموزش
مهارت کنترل خشم باعث ایجاد دیدگاه حل مسئله هنگام روبهرو شدن با برانگیختگي خشم
ميشود .کنار آمدن با خشم در یک قالب درست و غیر پرخاشگرانه اصل مهمي است که بر
مبناي مهارت اجتماعي و آموزش ابراز وجود استوار است .در بسیاري مواقع ،نوجوان با وارد
شدن به گروه همسال تحت فشار گروه اقدامات پرخاشگرانه انجام ميدهد .پژوهشهاي
مختلف نشان دادهاند که آموزش ابراز وجود روشي است که با کمک آن نوجوان به
موقعیتهاي نامناسب و پرخاشگرانه پاسخ "نه" ميدهد .این پژوهش با محددیتهایي نیز
روبرو بود که مهمترین آن عدم اجراي پژوهش براي پسران ،بهدلیل جدا بودن مدارس
دخترانه و پسرانه در ایران و همچنین عدم اجراي پیگیري بهدلیل عدم اجازه مدارس و شروع
تعطیالت تابستاني بود .پیشنهاد ميشود پژوهشگران عالقمند ،تأثیر آموزش مهارتهاي
زندگي را در سایر حوزهها مانند پیشگیري و درمان افسردگي ،اضطراب امتحان ،ارتقاء
بهداشت رواني ،سازگاري ،پیشرفت تحصیلي و مقابله با تنش در افراد کمشنوا بررسي و مورد
مطالعه قرار دهند .همچنین با توجه به محدود بودن جامعه مورد مطالعه (نوجوانان کم شنوا)،
در این پژوهش نیاز به مطالعات بیشتر دیده ميشود تا نتایج محکمتري درباره تاثیرات
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رویکرد آموزش مهارتهاي زندگي بر سالمتروان و تاثیرات درماني آن بر سایر متغیرها و
نیز اختالالت رواني بدست بیاید و تأثیرات آن با سایر رویکردهاي درماني مورد مقایسه قرار
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