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راهبردهای  سرسختی و ورزی و ارتباط مؤثر( بر)کنترل خشم، جرأت های زندگیاثربخشی آموزش مهارت
 سرپرستای نوجوانان بیمقابله

 

 3محمدکاظم فخری ،2بهرام میرزائیان ،*1خدیجه باقری

 

 23/02/1396پذیرش:           15/12/1395دریافت: 

 
 

 چکيده

 . یکی از دالیل اصلی کهتواند منجر به رفتارهای پرخطر شوددوران کودکی و نوجوانی شرایط خاصی دارد. مشکل در مقابله و تنظیم هیجان می هدف: و زمینهپیش

. را ندارند ها را جلوه دهندتوانند آنهای زندگی مناسبی که میاین است که این کودکان مهارتشود برخی نوجوانان مهارت زندگی کردن را نداشته باشند سبب می

های هایی که در مهارتیابند و از طرف دیگر آنهای زندگی نمیدقت فرصتی برای تمرین مهارتآموزان بیها در یک وضعیت دو سویه گرفتارند. از یک طریق، دانشآن

 رورزی و ارتباط مؤثر( بهای زندگی )کنترل خشم،جرأتبنابراین هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت .ر به برقراری ارتباط نیستندزندگی ضعیف هستند قاد

 باشد.سرپرست استان مازندران میای نوجوانان بیراهبردهای مقابله سرسختی و

اکز سرپرست مرجامعه آماری شامل کلیه نوجوانان بی آزمون با گروه کنترل است.پس-آزمونروش پژوهش در این تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش: مواد و روش کار

نفر از  30، نمونه پژوهش حاضر شامل (. به این صورت که از بین مراکز استان دو مرکز انتخاب شدهn=112باشند )می 1394-1395بهزیستی استان مازندران در سال 

صورت نفر در گروه کنترل قرار گرفتند که به 15ها در گروه آزمایشی و نفر از آزمودنی 15مازندران بودند و پس از اجرای پیش آزمون، سرپرست استان نوجوانان بی

 آزمایشی )آموزشای الزاروس بود. سپس مداخله راهبردهای مقابله و رویی اهوازهای سختگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامهروش نمونه

ای اجرا شد ولی در مورد گروه گواه هیچ آموزشی صورت نگرفت. پس دقیقه 60جلسه  8ورزی و ارتباط مؤثر( برای گروه آزمایشی، طی های کنترل خشم، جرأتمهارت

 واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوآزمون به عمل آمد. دادهاز اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس

آزمون ای گروه آزمایش در پسهای زندگی با توجه بـه میـانگین مؤلفه سرسختی و راهبردهای مقابلهنتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت: هایافته

 داری بینهای زندگی موجب تفاوت معنیای گروه آزمایش شده است و آموزش مهارتو راهبردهای مقابله سرسختی، موجب افزایش نسبت به میانگین گروه کنترل

 داری دارند.دوگروه کنترل و آزمایش شده است و بر دو متغیر وابسته تفاوت معنی

وانان ای نوجو راهبردهای مقابله سرسختی( بر افزایش ورزی و ارتباط مؤثرکنترل خشم، جرأت) های زندگیآموزش مهارتهای این مطالعه مطابق با یافته: گیریبحث و نتیجه

 .اشدب سرپرستبی ای نوجوانانراهبردهای مقابله سرسختی و منظور افزایشعنوان یک روش مؤثر، بهتواند بهلذا به کارگیری این روش حمایتی، می سرپرست مؤثر است.بی

 ای، سرسختی، کنترل خشمورزی، راهبردهای مقابلهارتباط مؤثر، جرأت ها:کلیدواژه
 

 1396بهار ، 55-62ص  دوم،، شماره اولهای نوین روانشناسی، دوره مجله ایده

 
 09118584536 تلفن: ،روانشناسیدانشکده  ،ساری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری :آدرس مکاتبه

Email: pshba@yahoo.com 

 مقدمه
تـرین دوران زنـدگی اسـت. اساساً همه دوره نوجوانی از بحرانی

های نوجوانی توافق دارند بر سر این که مرحله نوجـوانی ذاتـاً نظریه

ک کود-والـد نوجوان نسبت به ارتباط والدپرفشـار و احتمـاالً رابطـه 

                                                             
 ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران )نویسنده مسئول(روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسیکارشناسی ارشد  1
 ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایرانروانشناسی دانشکده، روانشناسیاستادیار گروه  2

  ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایرانروانشناسیدانشکده ، روانشناسیاستادیار گروه  3

(. غالباً نوجوانان درگیر نوسانات پرشور عاطفی 1تـر اسـت )تعارضی

 های متناقض تحریکاتهستند، دوران نوجوانی با شور و هیجان، احساس

این دوران حساس، نقش .فیزیولوژیکی و عواطفی پرتنش همـراه اسـت 

آینده فرد دارد. احتماالً هـیچ گیـری شخصیت بسـیار مهمـی در شـکل

 مقاله پژوهشي
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ه اندازه دوره نوجوانی موجب سردرگمی والدین، معلمان و  دوره رشـدی ـب

در همین دوره یک مسئله مهم که در (. 2شود )متخصصان بالینی نمی

ترین جنبه دهد تشکیل هویت است که مهمزندگی نوجوان رخ می

کند که چه یتحولی دوره نوجوانی است و فرد در این دوره کشف م

کسی است و برای رسیدن به هویت باثبات، نوجوان بایستی نیازها، 

ای سازماندهی نماید تا از های خویش را در قالب تازهامیال و توانایی

یک  1استرس این راه بتواند خود را با انتظارات جامعه سازگار سازد.

به واقعیت زندگی است و همه به درجات مختلف و هر روز آن را تجر

عنوان یک منبع مورد استفاده بدن برای رویارویی کنند. استرس بهمی

 (.3های زندگی مدرن تعریف شده است )با چالش

هایی جهت رفع مشکالت حلگرچه امروز در جوامع مختلف راه

سرپرست ارائه شده و مراکز شبه خانواده تأسیس کودکان و نوجوانان بی

شود، زندگی در این مراکز نگهداری میسرپرست اند و از افراد بیشده

ای مواجه است. در این شرایط در مراکز شبه خانواده با مشکالت عدیده

های مهارت تواند مؤثر باشد.می 2های زندگیآگاهی داشتن از مهارت

 هایزندگی یعنی ایجاد روابط بین فردی مناسب و مؤثر، انجام مسئولیت

ا هها و کشمکش، حل تعارضهای صحیحگیری، انجام تصمیماجتماعی

 های(. مهارت4بدون توسل به اعمالی که به خود و دیگران صدمه بزنند )

د وجو ها را در خود بهباشد، که اگر کسی آنهایی میزندگی توانمندی

 نطور مناسب ایفا نماید و بدوتواند نقش خود را در جامعه بهآورد، می

ها و انتظارات و ای وارد نماید، با خواستهآن که به خود و دیگران لطمه

، به مسائل و مشکالت روزانه خصوصاً در رابطه با روابط خود با دیگران

ها و های زندگی، روششکل مؤثر روبرو شود. به عبارت دیگر مهارت

باشد که های اصلی و ضروری برای زندگی سالم و سازنده میمهارت

گیری رفتارهای مثبت و مفید بب سازگاری ما با محیط و شکلس

 (.5شود )می

تالش شناختی و رفتاری است برای کاهش و ای راهبردهای مقابله

زا ها و فشارهای درونی و بیرونی که توسط عامل استرستحمل خواسته

هایی های مقابله از جمله حل مسأله، روشروش(. 6ایجاد شده است )

 باشند و برای ارتقاءه با استرس و حل مشکالت زندگی میبرای مقابل

های مختلف توانند راهترین سطح ممکن، افراد میزندگی به مطلوب

 (.7مقابله با استرس را بیاموزند )

بینی و ای در پیشهمچنین یکی از عوامل روانی که نقش عمده

 یشناختکند، سرسختی روانحفظ سالمت جسمانی و روانی افراد بازی می

(. 8پذیری در دو قطب مخالف یک هستند )و آسیب 3است. سرسختی

لف های مختافراد با سرسختی باال متعهد بوده و درگیر بسیاری از حوزه

ها آن باشند.( میکار و غیره دوستان، خانواده، عنوان مثالزندگی )به

                                                             
1 stress 
2 life skills 
3 Hardiness 

 

ل ردهد کنتاین باورند که بر آنچه در زندگیشان رخ می کلی برطوربه

عنوان یک چالش در نظر بگیرند داشته و تمایل دارند شرایط دشوار را به

عنوان یک تهدید سرسختی روانشناختی افراد را در برابر مشکالت نه به

کند. مردم ساز محافظت میروانی و اثرات روانی ناشی از حوادث مشکل

تر بوده است. تر و قاطعبا سرسختی باالتر در ارتباطات خود فعال

های ( گزارش کردند که سرسختی با شیوه9) 4و دامدالهیچ، گیالرد 

ای های مقابلهداری و با سبکای سازگارانه ارتباط مثبت و معنیمقابله

داری دارند. در نهایت، سرسختی ناسازگارانه ارتباط منفی و معنی

های خود را به صورتی شود که فرد استرسروانشناختی باعث می

همچنین، سرسختی  .جه قرار دهدنظری مورد تو بینانه و با بلندواقع

مبنای آن، شخص برای  روانشناختی زاییده دانشی است که بر

 د؛ بهکنزاها به منابع بیشتری دست پیدا میپاسخگویی به استرس

عبارتی، یک احساس بنیادی از کنترل است که به فرد سرسخت، امکان 

 .دهدهای روانی میدیدی خوشبینانه نسبت به استرس با پرورش

سرپرست اغلب در زمینه برقراری ارتباط مناسب نوجوانان بی 

های گذشته بسیاری از طبق پژوهش .ای هستنددچار مشکالت عمده

های اجتماعی الزم هستند و یا توسط نوجوانانی که فاقد مهارت

شوند، در معرض ابتال به انواع همساالن خود مورد پذیرش واقع نمی

های (. افراد با مهارت10قرار دارند ) عاطفی -های رفتاریناهنجاری

ای ابراز وجود ضعیف هم برای خود و هم برای دیگران مشکالت عدیده

یک شیوه  5ورزیهای جرأتبنابراین آموزش مهارت .آورندبه وجود می

منظور بهبود اثر بخشی روابط ای ساختار یافته است که بهمداخله

ای (. راهبردهای مقابله11گیرد )اجتماعی مورد استفاده قرار می

های شناختی و رفتاری فرد است که در جهت ای از تالشمجموعه

به  رود و منجرزا به کار میتعبیر و تفسیر و اصالح یک وضعیت تنش

عنوان یک (. مقابله همچنین به12شود )کاهش رنج ناشی از آن می

، هزا و یا هر نوع چالش تعریف شدتالش برای کنترل شرایط آسیب

ممکن است.و ارتباط بین های خودکار غیرهنگامی که واکنش

 (.13دهد )های محیطی و تطابق فردی را شکل میاسترس

ــد پرخاشگری ــم مانن ـه خش ــوط ـب ـان، مشــکالت مرب  در ایــن میـ

و خصومت از دالیل مهم ارجـاع کودکـان و نوجوانان به مراکز 

شگران، کودکان و نوجوانـان را (. پژوه14روانشناسی و مشاوره است )

انـد و این پیش آگهی بـا رفتار پرخاشگرانه مورد بررسـی قـرار داده

د، دهنبرای کودکانی که الگوهای مزمن رفتار پرخاشگرانه را نشان می

هـایی از ضـعف های پژوهشی وجود نشانه(. یافته15ضـعیف اسـت )

های اجتمـاعی را رتهای حـل مسئله و مهـادر مدیریت خشم، مهارت

(. از جمله 16اند )در رفتارهـای جوانـان پرخاشـگر گـزارش کرده

4 Delahaij, Gaillard, & Dam 
5 assertiveness training 
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توان به از دست دادن خلق، بحث و مشکالت عدم کنترل خشم می

جدل با بزرگساالن، رفتار مقابله و نادیـده گـرفتن قـوانین در خانـه یـا 

 (.17مدرسـه اشاره کرد )

ر بسزایی در روند زندگی فردی های زندگی که تأثییکی از مهارت

ورزی جرأتباشد. افراد فاقد می 1و اجتماعی افراد دارد مهارت ابراز وجود

، پشیمان جرأتی یعنی منفعل،توانند از حقوق خود دفاع کنند. بینمی

جرأتی یعنی اهمیت ندادن به نیازها و ترسو بودن. به عبارتی، بی

های دیگران حتی اگر این خواسته های خود و پذیرفتن خواستهخواسته

 (.18) به ضرر فرد باشد

( به 8) 2پور و عریضی، ملکدر همین راستا نتایج پژوهش رضایی

 هایهای زندگی بر میزان استرس و شیوهبررسی تأثیر آموزش مهارت

مقابله با استرس نوجوانان مراکز شبه خانواده پرداختند و نتایج نشان 

های زندگی، موجب کاهش معنادار در میانگین داد که آموزش مهارت

 های استرس گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل گردید. همچنیننمره

داری در میانگین نمرات شیوه مقابله آموزش موجب افزایش معنی این

مدار هیجانمدار و کاهش معنادار در میانگین نمرات شیوه مقابله مسئله

(001/0=P گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل گردید؛ آموزش )

های زندگی، کاهش معناداری در میانگین نمرات شیوه مقابله مهارت

آزمایشی نسبت به گروه کنترل نشان نداد. همچنین اجتناب مدار گروه 

تواند های زندگی مینتایج این پژوهش نشان داد که آموزش مهارت

ای مفید، برای نوجوانان مراکز شبه خانواده عنوان یک روش مداخلهبه

 به کار رود.

( رابطه بین سرسختی با 19) 3نتایج پژوهش دهقانی و کجباف

ای مقابله با استرس را مورد بررسی قرار دادند و به این راهبردهای مقابله

نتیجه رسیدند که ویژگی سرسختی، نگرش درونی خاصی را به وجود 

آورد که شیوه رؤیارویی افراد با مسائل مختلف زندگی را تحت تأثیر می

ای روانی را به صورت واقع شود که فرد فشارهدهد و باعث میقرار می

بینانه و با بلندنظری مورد توجه قرار دهد. در همین راستا نتایج پژوهش 

( که در پژوهش خود 20) 4هنریو  اسمیت، سویشر، ویکاری، بکتل، مینر

های زندگی سبب افزایش مهارت حل نشان دادندکه آموزش مهارت

 ای شود.های مقابلهمسئله شخصی و بین فردی و افزایش مهارت

ها خود شود آنهای زندگی در نوجوانان باعث میآموزش مهارت

ها را بهتر بشناسند، دیگران را بهتر درک کنند و روابط مؤثرتری با آن

ها را های منفی خود را شناخته و آنایجاد نمایند و بتوانند هیجان

-ها، افزایش توانایی روانیکنترل کنند. هدف اصلی آموزش این مهارت

گیری رفتارهای آسیب رسان اجتماعی و در نهایت پیشگیری از شکل

حاضر محقق  پژوهشرو، در باشد. از اینبه سالمت روان این قشر می

                                                             
1 assertivenes 
2 Rezai, Malakpour, & Arezei 
3 Dehghani & Kajbaf 
4 Smitt, Swisher, Vicary, Bechtel, Minner, & Henry  

به دنبال پاسخگویی به این سؤال اساسی و مهم است که آیا آموزش 

های ارتباطی( ورزی و مهارتجرأت های زندگی )کنترل خشم،مهارت

 سرپرست مؤثر است؟ ای نوجوانان بیدهای مقابلهرویی و راهبربر سخت

 های پژوهشفرضيه
ورزی و مهارت های زندگی )کنترل خشم، جرأتآموزش مهارت-1

 سرپرست مؤثر است.ارتباطی( بر سرسختی نوجوانان بی

ورزی و مهارت های زندگی )کنترل خشم، جرأتآموزش مهارت-2

 سرپرست مؤثر است.ن بیای نوجواناارتباطی( بر راهبردهای مقابله

 

 واد و روش کارم
آزمون و روش پژوهش در این تحقیق نیمه آزمایشی، با پیش

آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان پس

 (.n=112باشند )( می1394-1395سرپرست استان مازندران در سال )بی

سرپرست استان بینفر از نوجوانان  30نمونه پژوهش حاضر شامل 

گیری تصادفی ساده انتخاب صورت روش نمونهمازندران بودند که به

شدند. به این صورت که از بین مراکز استان دو مرکز انتخاب شده و 

صورت تصادفی انتخاب شدند و پس از نفر به 30سپس از این مراکز

ر نف 15ها در گروه آزمایشی و نفر از آزمودنی 15آزمون، اجرای پیش

 در گروه کنترل قرار گرفتند.

 ابزار پژوهش
پرسشنامه سرسختی (: AHI) 5رویی اهوازپرسشنامه سخت

ماده 27مداد کاغذی است که دارای اهواز یک مقیاس خودگزارشی 

است. این مقیاس به وسیله تحلیل عوامل به وسیله کیامرثی، نجاریان 

نفری از دانشجویان  523( در یک نمونه 21) 6زاده هنرمندو مهرابی

شیوه  .دهدسنجش قرار می ساخته شده و سرسختی را مورد

ها ای بدین گونه است که آزمودنیماده 27گذاری این پرسشنامه نمره

به یکی از چهار گزینه هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اغلب اوقات پاسخ 

شود، البته به گذاری میهنمر 3و  2، 1گفته و بر اساس مقادیر صفر، 

که دارای بار عاملی منفی  21و  17، 13، 10، 7، 6های جز ماده

شوند. به دست آوردن نمره گذاری میهستند و به شیوه معکوس نمره

دهنده سرسختی روانشناختی باال در فرد باال در این پرسشنامه، نشان

همسانی  برای سنجش پایایی این مقیاس دو روش بازآزمایی و .است

درونی را به کار گرفته شده است. این پرسشنامه دارای ضریب بازآزمایی 

در پژوهش حاضر پایایی  .باشدمی 83/0و ضریب آلفای کرونباخ  78/0

 دست آمد.به 81/0مقیاس از طریق روش آلفای کرونباخ 

 این: (WOCQ) 7ای الزاروسپرسشنامه راهبردهای مقابله

 الزاروسای سؤال داردکه بر اساس سیاهه راهبردهای مقابله 66پرسشنامه

5 Ahvaz Hardiness Inventory (AHI) 
6 Kayamrathi, Najjarian, & Mehrabizadeh Arminand 
7 Ways of Coping Questionnaire 
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( ساخته شده و دامنه وسیعی از افکار و اعمالی که افراد 22) 1و فولکمن

ا برند رهنگام مواجهه با شرایط فشارزای درونی یا بیرونی به کار می

تا 0ازگذاری آن بر اساس طیف لیکرت دهد. نمرهمورد ارزیابی قرار می

، فاصله 2خرده مقیاس مقابله رویارویی 8است. این آزمون دارای  3

، 6، پذیرش مسئولیت5، طلب حمایت اجتماعی4، خودکنترلی3گرفتن

 9و ارزیابی مجدد مثبت 8ریزی شده، حل مسئله برنامه7اجتناب-گریز

سؤال دیگر شیوه  50سؤال این پرسشنامه انحرافی است و 16است. 

دهند اعتیار این پرسشنامه در رد ارزیابی قرار میمقابله فرد را مو

زوج میانسال آزمون شد. ضریب آلفای  750ای متشکل از نمونه

، 71/0، خودکنترلی61/0، فاصله گرفتن 70/0کرونباخ مقابله مستقیم 

گریز -، اجتناب66/0، پذیرش مسئولیت 76/0طلب حمایت اجتماعی

رزیابی مجدد مثبت ، ا67/0ریزی شده ، حل مسئله برنامه72/0

گزارش شد. در پژوهش حاضر نیز این شاخص با استفاده از روش 79/0

 بخش بود.رضایتکه در حد  77/0آلفای کرونباخ برابر با 

 روش اجرای مداخله
پس ازتقسیم افراد به دو گروه آزمایشی و کنترل پرسشنامه 

آزمون توزیع شد و چند دقیقه درخصوص موردنظر جهت گرفتن پیش

توضیحاتی ارائه شد. یک هفته پس از گرفتن نحوه پرکردن پرسشنامه 

( به گروه 23) 10های زندگی فتی و موتابیآزمون، آموزش مهارتپیش

ای آغاز شد و یک هفته پس از پایان دقیقه 90جلسه  8آزمایشی طی 

منظور تجزیه و تحلیل آزمون از هر دو گروه گرفته شد. بهآموزش، پس

ها در این پژوهش از آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس استفاده داده

( نشان داده 1در جدول شماره )طور خالصه شد. محتوای جلسات به

 شده است.

 

 هایافته
( آمار توصیفی گروه کنترل و آزمایشی متغیرهای 2جدول شماره )

 دهد.ای را نشان می سرسختی و راهبردهای مقابله

 

 جلسات آموزشی مهارت های زندگی :(1جدول )
 محتوای جلسات آموزشی اتجلس

 های زندگی و فواید آنمهارتمعارفه، قوانین شرکت در جلسات، توضیح مفهوم  اولجلسه 

 دومجلسه 
های برانگیزاننده خشم و افکار و احساسات همراه با آن، بررسی بررسی مفهوم خشم، عالئم هشداردهنده و فیزیولوژیک آن، شناسایی موقعیت

 پیامدهای مثبت و منفی بروز خشم و عدم بروز آن، تمرین منزل

 سومجلسه 
های منفی و افکار غیرمنعطف در تجربه خشم و آموزش خودگویی مثبت، آموزش قبل، نقش خودگوییمرور مسائل مطرح شده در جلسه 

 تفکیک افکار مفید و غیرمفید در هنگام عصبانیت

 چهارمجلسه 
م به از خشهای عملی مدیریت خشم )ایجاد تغییر در محیط/ترک موقعیت، آرام سازی، مقابله با افکار منفی، ابرمرور جلسات قبل، آموزش شیوه

 های ارتباط مؤثر در جامعه، آموزش شناخت عناصر ارتباطشیوه سازگارانه، حل مسأله(، تعریف ارتباط و انواع شیوه

 های ارتباط مؤثر، بررسی مزایای ارتباط مؤثر، انجام تمرین ارتباط یک سویه، تکلیف منزلکنندههای برقراری ارتباط و تسهیلشناسایی مولفه پنجمجلسه 

 ششمجلسه 

 هایها و فواید آن در زندگی، آشنایی اعضای گروه با حقوق خود، بررسی انواع سبکورزی و مولفهشناسایی موانع ارتباط مؤثر، تعریف جرأت
اند و کردههایی که در آن غیرجرأتمندانه عمل ارتباطی )منفعالنه، پرخاشگرانه و جرأتمندانه( و نتایج آن، ارائه تکلیف منزل )یادآوری موقعیت

 العمل نسبت به آن شرایط(.عکس

 هایی برای رفتار جرأتمندانه، بررسی نتایج و فواید رفتار جرأتمندانه، بحث در مورد تکلیف منزل جلسه قبلمرور جلسات قبل، بیان تکنیک هفتمجلسه 

 تقدیر و تشکرورزی(، مهارت )کنترل خشم، ارتباط مؤثر، جرأت 3بندی کلی آموزش جمع هشتمجلسه 

 

 ایسرسختی و راهبردهای مقابلهآمار توصیفی گروه کنترل و آزمایشی متغیرهای  (:2جدول )

 انحراف معیار میانگین گروه متغیرها

 سرسختی

 کنترل
 199/14 80/42 آزمونپیش

 161/14 33/43 آزمونپس

 آزمایشی
 631/8 73/30 آزمونپیش

 917/6 47/42 آزمونپس

 ایراهبردهای مقابله
 کنترل

 297/18 73/54 آزمونپیش

 455/16 07/56 آزمونپس

 آزمایشی
 724/8 60/39 آزمونپیش

 727/10 07/50 آزمونپس

                                                             
1 Lazarus & Folkman 
2 confronting coping 
3 distancing 
4 self-controlling 
5 seeking social support 
6 accepting responsibility 

7 escape- avoidance 
8 plan-full problem solving 
9 positive reappraise 
10 Fati & Motaei 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 8

http://jnip.ir/article-1-95-fa.html


 1396 ، بهار55-62دوم، ص  شماره، اولدوره                     روانشناسی                                                                                                                    های نوین ایدهمجله 
 

59 

 دهد میانگین متغیر( نشان می2که جدول شماره )طوریهمان

( و در 80/42آزمون برابر با )پیشسرسختی در گروه کنترل در 

باشد و میانگین متغیر سرسختی درگروه ( می33/43آزمون برابر با )پس

آزمون برابر با ( و در پس73/30آزمون برابر با )آزمایشی در پیش

 ای درمیانگین متغیر راهبردهای مقابله همچنینباشد. ( می47/42)

آزمون برابر با ( و در پس73/54با ) آزمون برابرگروه کنترل در پیش

ای در گروه میانگین متغیر راهبردهای مقابلهو باشد ( می07/56)

( و درگروه آزمایشی برابر با 60/39آزمون برابر با )آزمایشی در پیش

متغیرهای ارزیابی های همسانی واریانسبرای انجام  باشد.( می07/50)

رگروه آزمایشی وکنترل آزمون ددر پسای راهبردهای مقابله سرسختی و

 داده نشان (3شماره ) جدول در تحلیل این . نتایجآزمون لوین انجام گرفت

 .شده است

 
های لوین در دو گروه کنترل و آزمایشی، بر اساس متغیرهای پژوهشنتایج آزمون همگنی واریانس (:3جدول )  

 داریمعنیسطح  F 1df 2df متغیر
 097/0 28 1 939/2 سرسختی

 083/0 28 1 236/3 ایراهبردهای مقابله

 

شود نتایج آزمون ( مشاهده می3گونه که در جدول شماره )همان

گروه )آزمون لوین( در رابطه متغیرهای مورد  های دوهمگنی واریانس

 هایتوان نتیجه گرفت که واریانسباشند. بنابراین مینمیدار مقایسه معنی

 دو گروه یکسان است.

برای انجام تحلیل کوواریانس چندمتغیری، متغیرهای ارزیابی 

 این نتایجچهار آزمون انجام گرفت. ای راهبردهای مقابله سرسختی و

 .شده است داده نشان (4شماره ) جدول در تحلیل

 
 راهبردهای مقابله ایو  سرسختی های زندگی برآموزش مهارتتحلیل کوواریانس چند متغیری برای بررسی اثر  (:4) جدول

 یدارسطح معنی fمیزان  dfخطا  dfفرضیه  مقدار نام آزمون

 <05/0 25 2 830/3 235/0 اثر پیالی

 <05/0 25 2 830/3 765/0 المبدای ویلکز

 <05/0 25 2 830/3 306/0 اثر هتلینگ

 <05/0 25 2 830/3 306/0 ریشه روی بزرگترین

 

شود مشاهده می (4دست آمده از جدول شماره )بر اساس نتایج به

( مشخص 05/0درصد با سطح معناداری ) 95که در سطح اطمینان 

است و این  05/0تر های فوق پایینکه سطح معناداری همه آزمونشد 

های مورد آزمون )آزمایش و کنترل(، دهد که بین گروهامر نشان می

)کنترل خشم،  های زندگیو مهارت داری وجود داردتفاوت معنی

ای ورزی و مهارت ارتباطی( بر سرسختی و راهبردهای مقابلهجرأت

 ر است.سرپرست مؤثنوجوانان بی

آزمون گروه آزمایشی و آزمون و پسداری پیشبرای انجام معنی

نجام اتحلیل کوواریانس ای راهبردهای مقابلهکنترل متغیر سرسختی و 

 .شده است داده نشان (5شماره ) جدول در تحلیل این نتایجگرفت. 

 

 تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانوا بر میانگین نمره سرسختینتایج حاصل از (: 5جدول )

 داریمعنی F میانگین مجذورات درجه آزادی مجذورات مجموع متغیر
 <05/0 746/4 487/305 1 487/305 سرسختی

 <05/0 434/5 987/263 1 987/263 ایراهبردهای مقابله

 

شود بین دو گروه مشاهده می (5شماره )که در جدول طوریهمان

، p<05/0داری وجود دارد )آزمودنی از لحاظ سرسختی تفاوت معنی

746/4=F.ین بهمچنین  (. بنابراین فرضیه اول این پژوهش تأیید شد

داری وجود ای تفاوت معنیدوگروه آزمودنی از لحاظ راهبردهای مقابله

 د.ش دوم این پژوهش تأیید (. بنابراین فرضیهp ،434/5=F<05/0) دارد

 

 گيریحث و نتيجهب
 ورزی)کنترل خشم، جرأت های زندگیفرضیه اول: آموزش مهارت

 ثر است.ؤم سرپرستو مهارت ارتباطی( بر سرسختی نوجوانان بی

بررسی و تحلیل فرضیه اول نشان داد که سرسختی گروه آزمایش 

ورزی و مهارت جرأت )کنترل خشم،پس از اعمال متغیر مستقل 

آزمون یعنی قبل از اعمال متغیر ارتباطی( در مقایسه با موقعیت پیش

 داری بین دومستقل افزایش یافته است و آموزش موجب تفاوت معنی

باشد. ( می150/0گروه کنترل و آزمایشی شده است که اندازه اثر )

ورزی و رأتهای زندگی )کنترل خشم، جبنابراین آموزش مهارت

سرپرست مؤثراست. هیچ مهارت ارتباطی( برسرسختی نوجوانان بی

 هایطور مستقیم به بررسی اثربخشی آموزش مهارتپژوهشی که به

قانی های دهزندگی بر سرسختی پرداخته باشد یافت نشد. ولی پژوهش
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کنند. طور غیرمستقیم نتیجه فرضیه اول را تأیید می( به19) و کجباف

آورد که شیوه ویژگی سرسختی، نگرش درونی خاصی را به وجود می

فرد  دهدرویارویی افراد با مسائل مختلف زندگی را تحت تأثیر قرار می

سرسخت حوادث ناخوشایند را امکانی برای یادگیری و نه تهدیدی برای 

ها باعث پیشگیری شده و یا موجب گیرد و این جنبهایمنی در نظر می

کوتاه شدن مدت پیامدهای منفی حوادث فشارزا خواهد شد و تدوین 

های زندگی( برای این مهارتهای آموزشی مناسب )مانند آموزش برنامه

و حمایت مؤثر والدین و نیز از  نوجوانان که از حضور تربیتی، روانشناختی

تواند در تأمین سالمت ده محروم هستند میمزایای زندگی در خانوا

روان شناختی این نوجوانان و افزایش سرسختی نقشی حیاتی ایفا 

 (.19کنند )می

ورزی و )کنترل خشم، جرأت های زندگیآموزش مهارت فرضیه دوم:

 ت.اس سرپرست مؤثرای نوجوانان بیمهارت ارتباطی( بر راهبردهای مقابله

درصد اطمینان 99دهد با م نشان میبررسی و تحلیل فرضیه دو

 شده یکنترل و آزمایشداری بین دوگروه آموزش موجب تفاوت معنی

های باشد و بنابراین آموزش مهارت( می168/0است که اندازه اثر )

( بر راهبردهای ورزی و مهارت ارتباطیزندگی )کنترل خشم، جرأت

ایج دست آمده با نتسرپرست مؤثراست. نتیجه بهای نوجوانان بیمقابله

( همخوانی دارد. 20اسمیت و همکاران ) و (8رضایی و همکاران )

شود که افراد شناخت بیشتری از های زندگی باعث میآموزش مهارت

خود پیدا کرده و نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و در جهت اصالح 

نقاط ضعف و در تقویت نقاط قوت خود اقدام کنند. ایجاد آگاهی در 

د کمک نماید تا بهتر شود که به فرمورد نقاط قوت و ضعف موجب می

نسبت به نحوه مقابله با مشکالت اقدام کند. همچنین مقابله کافی و 

بزرگسالی، از جمله مشکالت  مثبتی را درمؤثر در دوره نوجوانی نتایج 

رفتاری کمتر، سازگاری بهتر و در نتیجه عالیم افسردگی کمتر به همراه 

زا از استرسهای سخت و خواهد داشت. نوجوانانی که در موقعیت

کنند دارای سالمت ای مناسب و کارآمد استفاده میراهبردهای مقابله

های زندگی در روان بیشتری از دیگر همساالن خود هستند. مهارت

فرد، توانایی الزم را برای رویارویی واقع بینانه با شرایط بیرونی که 

 حساسا . لذاکندزا باشند، ایجاد میتوانند تنش آفرین و استرسمی

 مندی و شادیتواند در میزان رضایتتوانایی و مقابله با مشکالت می

 (.20، 8افراد مؤثر واقع شود )

های ریزان همواره در تدوین برنامهشود فعاالن و برنامهپیشنهاد می

ای کارآمد در برابر استرس و آموزشی به آموزش راهبرهای مقابله

ای داشته باشند. ن توجه ویژههای اجتماعی این نوجوانادریافت حمایت

های آموزشی در این مراکز ها از طریق برگزاری کارگاهاین آموزش

ضروری است مسئوالن مراکز بهزیستی با در نظر گرفتن  پذیر است.امکان

های این نوجوانان در کنار توجه به امر تحصیل در جهت ارتقاء ویژگی

 ها اقدام نمایند.ناختی آنها و توجه به نیازهای روانشسالمت روانی آن

 

 شکر و قدردانیت
باشد و از اساتید محترم و نامه میاین مقاله برگرفته از پایان

اند، همچنین از کسانی که در انجام این پژوهش همکاری الزم نموده

 .کمال تشـکر و قدردانی را داریم
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Abstract 

Background & Aims:  

Childhood and adolescence certain conditions. Difficulty in coping and emotional regulation may lead to 

risky behavior. They are caught in a two-way situation. The Turaif, careless students the opportunity to 

practice their skills do not live the other hand, those who are weak in life skills are not able to communicate. 

The aim of this study the effectiveness of life skills training (anger management, assertiveness and effective 

communication) on hardiness and Coping derelict Adolescent. 

Materials & Methods: 

Methods In this experimental study, study design is quasi-experimental with pretest and post test with a 

control group and study population consisted of all adolescent orphans in Welfare centers Mazandaran 

province (2015-2016) are the (n=112). The sample Hazrshaml Mazandaran province were 30 orphans 

Aznvjvanan Who were selected by simple random sampling. This means that the two selected provincial 

capitals, the instrument Ahvaz hardiness and coping strategies questionnaire was Lazarus. Then the centers 

of 30 randomly selected sampling scatter diagram after the pre-test, 15 subjects in the experimental group 

and 15 in the control group. Then the experimental group (training anger control skills, assertiveness and 

effective communication) to the experimental group for 8 sessions run 60 Minute Ay but in the control 

group received no training. After completing the curriculum of both groups were assessed. 

Results: 

Research findings showed that 99 Percent Trust training caused significant difference between the two 

control experiments that the effect size (0.168) is the dependent variable and life skills training are two 

significant differences. 

Conclusion: 

The results of data analysis using Analysis of Covariance showed that life skills training (anger management, 

assertiveness, and effective communication) to increase the resilience and coping strategies of young 

orphan is effective. 

Key Words: Anger management, Assertiveness, Effective communication, coping strategies, Hardiness 
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