آموزش پژوهی /شماره سیزدهم  /بهار 1397

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر خود تنظیمی هیجانی دانش آموزان پسر متوسطه شهر شیراز
محمد وحیدی ،1وجیهه ابویی مهریزی ،2عبد

الرسول قادری ،3آنوشا مهیمنی4

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر خودتنظیمی هیجانی دانش آموزان پسر متوسطه شهر شیراز بود .این
پژوهش ،نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود .به همین منظور از بین دانش آموزان شهر شیراز  30نفر به روش
نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند 15 .نفر در گروه آزمایش و  15نفر در گروه گواه جایگزین شدند .از پرسشنامه خود
تنظیمی هیجانی (گرانفسکی و همکاران )2007 ،استفاده شد .گروه آزمایش در  12جلسه ،هر جلسه به مدت  90دقیقه آموزش مهارتهای
زندگی دریافت کرد .برای تحلیل دادهها از تحلیل کواریانس چند متغیره و یک متغیره استفاده شد .یافتهها نشان داد بین دانش آموزان گروه
آزمایش و گروه گواه از لحاظ خودتنظیمی هیجانی ( p<0/0001و  )F 18/04تفاوت معنیداری وجود دارد .آموزش مهارتهای زندگی
باعث بهبود خودتنظیمی هیجانی دانش آموزان شده است .میتوان از نتایج پژوهش حاضر برای کمک به بهبود هیجان دانش آموزان استفاده
کرد و برنامه آموزش مهارتهای زندگی را برای افزایش خودتنظیمی هیجانی به کار برد.
کلید واژه ها :مهارتهای زندگی ،خودتنظیمی هیجانی ،دانش آموزان.

 .1دانشجوی دکتری مشاوره  ،پرسنل دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران.
 .2دانشجوی دکتری مشاوره ،مدرس موسسه آموزش عالی بصیر آبیک ،قزوین ،ایران ،نویسنده مسئولaboee.1357@gmail.com ،

 .3عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران.
 .4کارشناسی ارشد مشاوره ،آموزش و پرورش فارس ،شیراز ،ایران.
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مقدمه
نوجوانی زمانی برای شکلدهی هویت (احساس و مفهومی از خود) است که تاریخچه گذشته فرد و توانمندیهای مورد نیاز برای سالمت
روانشناختی در بزرگسالی را درهم میآمیزد .شکل گیری هویت زمینه را برای برخی چالشهای اساسی در سالهای جوانی فراهم میکند:
از جمله خودتنظیمی هیجان یکی از ویژگی های مهم در دوران نوجوانی است (واسنواال ،سانگرایکا ،بیشاپ و هوگلر .)2016 ،1خودتنظیمی
هیجانی مهارتی است که بر توانایی های فرد برای تحمل امیال و نیازهای ارضا نشده تاثیر می گذارد ،ناامیدی و شکستهای آن ها را کنترل
می کند و آن ها را در جهت موفقت هدایت می کند (کینیبورگ ،بالوستین ،اسپینازوال و وان در کولک .)2017 ،2افرادی که خودتنظیمی
بیشتری داشته باشند کیفیت زندگی و سالمت روان بیشتری دارند (وئهوس ،باومیستر ،اسچمیچل ،تونگی ،نیلسون 3و همکاران.)2018 ،
خودتنظیمی به معنای ظرفیت فرد برای تعدیل رفتار یا هیجانات ،متناسب با شرایط و تغییرات محیط بیرونی و درونی است .همچنین خودتنظیمی
شامل توانایی فرد در ساماندهی و خودمدیریتی رفتار جهت رسیدن به اهداف گوناگون یادگیری می باشد (اسلونیم .)2014 ،4خودتنظیمی،
فرآیندی است که به موجب آن فرد میتواند افکار ،هیجانات و رفتارش را مطابق اهداف خود کنترل کند .مطالعات انجام شده در زمینه افراد
خودتنظیمگر حاکی از آن است که این افراد در زمینه یادگیری خودانگیختهاند؛ اهداف تحصیلی واقع گرایانه ای برای خویش وضع میکنند
خودتنظیمی یکی از مهم ترین عوامل شناختی است که پیامدهای ارزشمندی در فرآیند یادگیری و آموزش دارد .خودتنظیمی مولفهی موثری
در ارتقای سطح استاندارهای تحصیلی افراد جامعه است و کاربرد آن به طور منظم سبب گرایش افراد برای دستیابی به اهداف یادگیری باالتر
و بیشتر می گردد (بالیر و راور.)2015 ،5
در جهت بهبود خودتنظیمی دانش آموزان راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده است یکی از این راهکارها ،آموزش مهارت های زندگی می
باشد .رشد مهارتهای زندگی از طریق یادگیری را میتوان زیربنای پیشگیری از مشکالت روانی– اجتماعی دانش آموزان دانست (کورتیز،
واتکینز ،روسنباوم ،تیزدالی ،کالوکی 6و همکاران .)2016 ،سازمان بهداشت جهانی مهارتهای زندگی را به عنوان مجموعهای از مهارتهای
روانی و اجتماعی و میان فردی تعریف کرده که به افراد کمک میکند تا آگاهانه تصمیم بگیرند و مهارتهای ارتباطی ،شناختی و
هیجانی خوبی داشته و زندگی سالم و پرباری داشته باشند (برادت و کلین .)2016 ،7آموزش مهارتهای زندگی موجب ارتقای تواناییهای
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اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر خود تنظیمی ...
روانی – اجتماعی می گردد .این تواناییها فرد را برای برخورد مؤثر با کشمکشها و موقعیتهای زندگی یاری میبخشند ،و به او کمک
میکنند تا با سایر انسانها ،جامعه ،فرهنگ و محیط خود مثبت و سازگارانه عمل کند و سالمت روانی خود را تأمین نماید (آلین ،رهیند و
کوشی .)2015 ،1بدین ترتیب ،تمرین مهارتهای زندگی موجب تقویت یا تغییر نگرشها ،ارزشها و رفتار انسان میگردد .در نتیجه ،با
پدید آمدن رفتارهای مثبت و سالم بسیاری از مشکالت بهداشتی قابل پیشگیری خواهند بود (کروین و آلین .)2017 ،2در همین راستا نتایج
پژوهش محمدزاده ،آونگ ،هیئتی و اسالمی ( )2017در پژوهشی با عنوان آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت هیجانی ،عزت نفس و
سازوکارهای مقابلهای در نوجوانان به این نتیجه دست یافتند که آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت هیجانی ،عزت نفس و سازوکارهای
مقابلهای در نوجوانان تاثیر دارد .قیطرانی ،ایمانی ،صادقی و قهاری ( )2017در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر
خودکارآمدی و هوش هیجانی دانش آموزان به این نتیجه دست یافتند که آموزش مهارتهای زندگی بر خودکارآمدی و هوش هیجانی
دانش آموزان تاثیر دارد .موتیسو ،تلی ،موسیمی ،گیتونگال موساو )2017( 3در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش مهارت های زندگی و
آموزش روانشناختی بر مشکالت هیجانی و رفتاری نوجوانان به این نتیجه دست یافتند که آموزش مهارتهای زندگی و آموزش روانشناختی
بر مشکالت هیجانی و رفتاری نوجوانان تاثیر دارد .با توجه به اهمیت دوران نوجوانی و مشکالت عمده آنها در زمینه خودتنظیمی هیجانی،
به نظر میرسد که بسیاری از این مادران از دانش آموزان از شناخت و مهارت کافی برای مدیریت صحیح چنین مشکالتی برخوردار نیستند.
در صورت آموزش صحیح مهارتهای زندگی به دانش آموزان میتوان چنین مشکالتی را کاهش داد .و با توجه به اینکه تاکنون چنین
مطالعهای با متغیرهای مذکور قبالً انجام نشده است .هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر خودتنظیمی هیجانی
دانش آموزان پسر متوسطه بود.
روش پژوهش
در این پژوهش از روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است .آموزش مهارتهای زندگی در
مورد گروه آزمایش در طول  2ماه اجرا شد و در این فاصله ،گروه گواه مداخلهای دریافت نکرد .فاصله پیش آزمون و پس آزمون 2 ،ماه
بود.
جامعه آماری و نمونه
جامعهی آماری این پژوهش شامل کلیهی دانش آموزان پسر متوسطه شهر شیراز در سال  1397میباشد .نمونه آماری شامل  30نفر از
جامعه آماری است ،که به روش نمونه گیری خوشه ای پند مرحلهای انتخاب شدند .بدین ترتیب که ابتدا از بین مناطق مختلف شهر شیراز دو
منطقه و بعد از بین این دو منطقه  5مدرسه و سپس از بین این مداری از هر مدرسه دو کالس انتخاب شدند و سپس پرسشنامه خودتنظیمی
هیجانی بین دانش آموزان توزیع گردید از بین دانش آموزان  30نفر از آنهایی که کمترین نمره را از پرسشنامه خودتنظیمی هیجانی کسب
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کردند به عنوان نمونه گزینش شدند .قبل از آموزش مهارتهای زندگی در مورد گروههای آزمایش و گواه ،پیش آزمونی درباره آنها اجرا
شد و پس آزمونی نیز در پایان آموزش اجرا گردید.
ابزارهای پژوهش
1

پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی :توسط گرانفسکی و همکاران ( )2007تهیه شده است و شامل  10زیر مقیاس
متفاوت است .هر کدام از زیر مقیاسهای این پرسشنامه دارای  4گزینه میباشد .هر چه نمره کسب شده در هر زیر مقیاس باالتر باشد ،آن
راهبرد توسط فرد بیشتر استفاده شده است .پایایی کل راهبردهای سازگار و ناسازگار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 0/91
و  0/87بدست آمده است (گرانفسکی و همکاران .)2007 ،یوسفی ( )1382در فرهنگ ایرانی پایایی آزمون در نمونهای متشکل از دانش-
آموزان 15تا  25ساله انجام داد و رابطه آن با افسردگی و اضطراب را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر  0/82گزارش داد .در تحقیق
حاضر پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  0/80و  0/79میباشد.
جلسات آموزش مهارتهای زندگی (برگرفته از قاسم زاده.)2000 ،
جلسات

موضوع جلسه

مدت جلسه

جلسه اول

آشنایی با سایر شرکت کنندگان وداشتن احساس راحت به عنوان یک عضو گروه ،بررسی هیجانات

 90دقیقه

ورفتارها وباورهای متفاوت در افراد ،شناخت ویژگیهای وجود خود تکلیف :پر کردن برگه احساسات
خوشایند و ناخوشایند
جلسه دوم

آگاهی از خصایص مثبت و منفی در وجود فرد ،پی بردن به خصایص قابل تغیر در فرد ،تشخیص توانایی

 90دقیقه

و مهارتهای بالقوء
تکلیف :خودم را چگونه میبینم
جلسه سوم

شناخت ارزشهای شخصی ،خانوادگی و اجتماعی ،خودم را چگونه میبینم ،افتخارات شخصی من

 90دقیقه

تکلیف :پر کردن برگه خودم آن گونه که هستم ،با دوستان ،درمحیط آموزشی ،در خانه ،در محیط کار،
وآن گونه که دوست دارم باشم.
جلسه چهارم

نقاط ضعف من ،شناخت ویژگیهای مثبت من از نگاه خودم ،شناخت ویژگیهای مثبت از نگاه دیگران،

 90دقیقه

شناخت اهداف شخصی در زندگی
تکلیف :پر کردن برگه خودآگاهی
جلسه پنجم

آشنایی وتوانمند سازی در زمینه مهارت بر قراری ارتباط موثر ،تعریف ارتباط ،اهمیت ارتباط،

 90دقیقه

عناصراصلی ارتباط (کالمی وغیر کالمی)

Garnefski

1

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر خود تنظیمی ...
جلسه ششم

محتوای کالم ،چگونگی شروع صحبت ،گوش دادن فعال ،روشهای موثر برای گوش دادن فعال،

 90دقیقه

توصیههایی برای کارامدتر کردن ارتباط کالمی
جلسه هفتم

شناسایی اجزای ارتباط (کلمات ،تن صدا ،بلندی صدا ،تماس چشمی ،حاالت چشمی ،ژستها ،حالت

 90دقیقه

بدن)
جلسه هشتم

روابط من با سایرین چگونه است؟ فراگیری رفتارهایی که یک رابطه را قوت میبخشد یا خراب میکند

 90دقیقه

و پی بردن به اهمیت روابط خانوادگی و آنچه روی آن تأثیر میگذارد.
جلسه نهم

آیا میتوانم از خشونت پرهیز کنم؟ درک این مطلب که اعمال خشونت آمیز چگونه وچه هنگام وکجا

 90دقیقه

اتفاق میافتد.
آشنایی با خشم و ویژگیهای آن.
تکلیف :موقعیتی که در آن شدید"دچار خشم شده اید را یادآوری کنید.
جلسه دهم

افزایش توانایی در زمینه مدیریت خشم ،پیشگیری از بروز رفتار خشونت آمیز بعد از خشم ،تکنیکهای

 90دقیقه

آرام سازی
جلسه یازدهم

خاطرههای از موارد عصبانیت خود یا دیگران بیان کنید .در کدام یک از آن خاطرهها گفته شده فرد حق

 90دقیقه

داشته عصبانی شود؟ و در کدام موارد غیر ضروری بوده؟ و در کدام موارد رفتار فرد عصبانی مناسب بوده
است؟ به صورت بارش فکری بحث میشود.
جلسه دوازدهم

آموختن گفتگو برای مصالحه در موقعیتهای منجر به درگیری ،راهکارهای مختلف اجتناب ازخشونت

 90دقیقه

ودرگیری
تجزیه و تحلیل دادهها با کمک آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه با استفاده از نرمافزار  SPSS.22صورت گرفت.
یافتهها
از بین  30شرکتکننده در پژوهش حاضر 15 ،شرکتکننده در گروه درمان ذهن آگاهی و  15شرکتکننده در گروه کنترل قبل و بعد
آموزش با ابزارهای پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند .میانگین و انحراف استاندارد سن گروه آزمایش به ترتیب  16/14و  3/82و گروه
کنترل  16/13و  4/03بود .دو گروه از نظر میانگین سن تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند ( .)t)28(=-0/40،P<0/05بیشترین فراوانی سن
در گروه آزمایش 14 ،سال ( 40/1درصد) و کمترین آن 13 ،ساله ( 26/6درصد) بودند .بیشترین فراوانی سن در گروه کنترل 14 ،سال
( 53/4درصد) و کمترین آن 13 ،ساله ( 20درصد) بودند.
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جدول شماره  -1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

پیش آزمون

خودتنظیمی هیجانی

پس آزمون

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

27/44

5/56

35/39

7/87

گواه

24/66

5/12

25/83

5/97

در پیش آزمون سطوح معنیداری همه آزمونها ،بیانگر آن هستند که بین دانش آموزان گروههای آزمایش و گواه حداقل از متغیر وابسته
خودتنظیمی هیجانی تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)p<0/01برای پی بردن به این نکته که از لحاظ کدام متغیر بین دو گروه تفاوت وجود
دارد ،تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا انجام گرفت که نتایج حاصل در جدول شماره  1ارائه شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر
با  0/40میباشد ،به عبارت دیگر 43 ،درصد تفاوتهای فردی در نمرات پس آزمون خودتنظیمی هیجانی مربوط به تأثیر آموزش مهارتهای
زندگی میباشد.
جدول شماره  -2نتایج تحلیل کواریانس یک راهه بر روی میانگین نمرات خودتنظیمی هیجانی
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خطا
همان طوری که در جدول شماره  2نشان داده شده است در پیش آزمون بین گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ خودتنظیمی هیجانی
تفاوت معنیداری وجود دارد ( p<0/0001و  .)F 18/04به عبارت دیگر ،آموزش مهارتهای زندگی با توجه به میانگین خودتنظیمی
هیجانی در گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب افزایش خودتنظیمی هیجانی گروه آزمایش شده است .میزان تأثیر یا تفاوت
برابر با  0/37میباشد ،به عبارت دیگر 37 ،درصد تفاوتهای فردی در نمرات پس آزمون خودتنظیمی هیجانی مربوط به تأثیر آموزش
مهارتهای زندگی میباشد.
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بحث و نتیجه گیری
مطالعه نشان داد که با کنترل پیش آزمون سطوح معنی داری همه آزمونها ،بیانگر آن هستند که بین دانش آموزان گروههای آزمایش و
گواه از لحاظ متغیر وابسته خودتنظیمی هیجانی تفاوت معنی داری وجود دارد .نتایج این پژوهش با نتایج محمدزاده ،آونگ ،هیئتی و اسالمی
( ،)2017قیطرانی ،ایمانی ،صادقی و قهاری ( ،)2017موتیسو ،تلی ،موسیمی ،گیتونگال موساو ( )2017همسو و همخوان دارد .در تبیین این
یافته میتوان گفت که انتخاب و به کارگیری مهارتهای زندگی ،پایه و مبنایی است که با آموزش آنها ،نظم نوین فکری ،شناختی و
فراشناختی در نوجوانان حاصل میشود (بوتوین و گریفین .)2015 ،1به طوری که نوجوانانی که مهارتهای زندگی را به طور واقعی دریافت
کردهاند در و رود به خودآگاهی ،مدیریت استرس و هیجانات ،تصمیم گیری ،تفکر خالق و همدلی تعامل مثبت با خود و همساالن خویش
داشته اند و دامنه وسیعی از تفکرات و رفتارهای مفید و تنظیم شده را از خود نشان دادهاند .همچنین نوجوانانی که با مهارت خودآگاهی به
خودشناسی بیشتری میرسند و به جنبههای مثبت و منفی شخصیت خود ،آگاه میشوند مسئولیت رشد فردی ،خود را به دست میگیرند
(گرای ،شافر ،نیلسون و شافر )2016 ،2این افراد به اهمیت هیجانات و احساسات در شکل گیری هیجانات ،آگاه میشوند با تکیه بر نقاط قوت،
نقاط ضعف را با مهارت خودتنظیمی هیجانی تقویت مینمایند ،به طور کلی ،این افراد با خودآگاهی جسمانی ،روانی و اجتماعی از سبک
های شناختی ضعیف مانند نشخوار فکری ،فاجعه سازی و مالمت خویش کمتر استفاده میکنند و نسبت به سایر افراد در برابر مشکالت هیجانی
آسیب کمتری میبینند (هاوگ ،کاسترو ،ونگر و اسچاوب .)2018 ،آموزش مهارتهای زندگی باعث میشود افراد شناخت بیشتری درباره
خود و محیط اطراف کسب کنند ،نقاط قوت و ضعف خود را بشناسد ،از امکانات و محدودیتهای در اختیار خود آگاهی پیدا کنند،
واقعیتها را بپذیرند و با آنها به طور صحیحتر سازش یابند که این امر باعث افزایش خودتنظیمی هیجانی دانش آموزان میشود .اینکه فرد
احساس کند دیگران نیز مشکالتی مشابه او دارد ،به او در قبول واقعیت و کنار آمدن بهتر با آن کمک میکند .باال بودن مهارتهای زندگی و
در نتیجه احساس کنترل بر رویدادهای زندگی شخصی به صورت مثبت در توانایی غلبه کردن و یا سازگاری و کنار آمدن با مشکالت موثر
است (هاردساتلی ،تای ،گالسی و هاگر .)2015 ،3افرادی با توانایی باال در نتیجهی آموزش مهارتهای زندگی ،نگرش مثبتی نسبت به
تواناییهای خود در برخورد با رویدادهای مهم زندگی ،بهرهبرداری از زندگی ،برنامه ریزی برای اهداف شخصی خود دارد ،چنین افرادی به
تواناییهای خود باور پیدا میکنند و برای انجام تکالیف خود برنامه ریزی میکنند و یادگیریهای خود را سازماندهی و نظارت میکنند ،این
دانشآموزان منبع موفقیت خود را درونی یعنی نتیجه تالش و کوشش خود در انجام تکالیف میدانند و معموالً موفقیت بیشتری در تحصیل
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خواهند داشت و در نتیجهی موفقیت بیشتری خواهند داشت (موتیسو ،تلی ،موسیمی ،گیتونگا ،موساو 1و همکاران .)2017 ،آموزش مهارت-
های زندگی باعث احساس کفایت و رشد شناختی و هیجانی دانش آموزان میگردد .به نظر میرسد آموزش مهارتهای زندگی در ایجاد
و افزایش توانمندیهایی مانند تصمیم گیری ،ایجاد انگیزه در خود ،پذیرش مسئولیت ،ارتباط مثبت با دیگران ،ایجاد عزت نفس مثبت،
حل مشکل ،خود نظم دهی و خودکفایتی دانش آموزان موثر باشد.
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