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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 

گروه کنترل انجام شد. این مطالعه آزمون با پس -آزمونپیش
 نفر از نوجوانان کم شنواي دختر دبیرستان نظام 34بر روي 

گیري در دسترس مبتني بر که از طریق نمونهمافي تهران 
دهي شدند؛ هدف انتخاب، و در دو گروه آزمایش و کنترل جاي

ها از مقیاس پرخاشگري باس آوري دادهانجام شد. براي جمع
هاي زندگي استفاده شد. برنامه آموزش مهارت (AQو پري )

اي به گروه آزمایش ارائه شد. نتایج دقیقه 60 جلسه 8طي 
هاي زندگي ها نشان داد که آموزش مهارتتجزیه و تحلیل

دار پرخاشگري نوجوانان کم شنواي دختر موجب کاهش معني
در گروه آزمایش شده است. با در نظر گرفتن نتایج این 

ها هاي زندگي، توجه به این مهارتهمیت مهارتپژوهش و ا
ي توان به ارتقایک ضرورت اجتماعي است که از طریق آن مي

 شنوا کمک کرد.وضعیت سالمت رواني نوجوانان کم

 شنواهاي زندگي، پرخاشگري، کممهارت های کلیدی:واژه

 
 
 

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 2014-

2015 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

شنوایي آسیب نسبتاً شایعي است که باعث تأثیراتي بسیار شدید و کلي در همه ابعاد کم
حال استرس و فشار رواني زیادي را نیز شود، درعینشنوا ميسالمت عمومي نوجوانان کم

درصد  26تا  15شود (. گفته مي2013یانگ و همکاران، )گذارد ها برجاي ميبراي خانواده
(، که در این میان میزان 2014موللي همکاران، باشند )مردم جهان داراي آسیب شنوایي مي

اگراول، پالتز و شیوع آن در کشورهایي که به لحاظ اقتصادي ضعیف هستند، بیشتر است )
نفر از  1-6کم شنوایي مادرزادي در حدود  (. شیوع2007؛ بیریا و همکاران، 2008نیپارکو، 

درصد این تولدها  90( و بیش از 2012فلینگر و همکاران، باشد )نفر تولد زنده مي 1000هر 
شنوایي در خانواده وجود نداشته دهد که تا قبل از آن هیچ سابقه کمهایي رخ ميدر خانواده

تواند بر سالمت شنوایي مياند، کمن دادهها نشا(. پژوهش2013رستمي و همکاران، )است 
جسمي، رواني و اجتماعي نوجوانان تأثیر گذاشته و موجب ضعف، خودباوري، زودرنجي، 

(. بررسي 2007کوشالنگر و همکاران، ) ها شودانزواطلبي، ناامیدي، افسردگي و اضطراب آن
 به حقیقت است که اعتماد شنوا بیانگر اینوضعیت رواني و اجتماعي نوجوانان و جوانان کم

نفس ضعیف، احساس ناامني اجتماعي، انزواطلبي، اضطراب فراگیر، فقر انگیزشي و افسردگي 
هاي بارز هاي موقعیتي و انتخابي )نسبت به نزدیکان(، از جمله ویژگيو برخي پرخاشگري

رسد که يبه نظر م (.2011باشد )تنسن و همکاران، رفتاري و شخصیتي بسیاري از آنان مي
باشد. شنوا، مشکالت رفتاري، به خصوص پرخاشگري آنها ميیکي از مشکالت نوجوانان کم

تر از دیگر شنوا شایعاند که پرخاشگري در کودکان و نوجوانان کمها نشان دادهاکثر پژوهش
داري کمتر خشم ( و این افراد به طور معني2004هاست )وان الدیک، مشکالت سلوکي آن

(. این نوجوانان ممکن است به علت نقص در 2014موللي و ایماني، کنند )پنهان ميخود را 
آموزان از خود هاي شناختي، اجتماعي، ارتباطي و عاطفي بیش از سایر دانشمهارت

کم شنوا ها حاکي از آن است که افراد (. پژوهش2010اسمیت، پرخاشگري نشان دهند )
اجتماعي با مشکالت زیادي روبه رو هستند و به علت  در پردازش اطالعاتبسیاري مواقع 

مانند ارتباطي ساده ظاهر هبکارهاي راهناآگاهي، انتخاب راهکارهاي نادرست و ناتواني در 
کنند مي آزرده  درخواست کردن و بحث و گفتگوي سازنده، اغلب دوستان و آشنایان خود را
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هاي دیگران را اشتباه ن است راهنمایيشنوا ممک(. نوجوانان کم1994هاالهان و همکاران، )
هاي فشار رواني، به دیگران آمیزي را به ویژه طي دورهتفسیر کنند و تمایالت خصومت

هاي اجتماعي در این نوجوانان اغلب به کنترل تکانه ضعیف و نسبت دهند. کمبود مهارت
 (.2006هینتر مایر، شود )تحمل ناکامي اندک منجر مي

شوند، شنوا روبه رو ميکه والدین با کودک کمرسد، هنگاميبه نظر مياز سوي دیگر،        
اسالني دهند )امیدي و افسردگي از خود نشان ميهاي منفي از جمله ناها واکنشبرخي از آن

توجهي والدین به این کودکان را هاي منفي احتمال بي(، این واکنش2014و همکاران، 
فرنگیس دمهري شود )آمدن مشکالت رفتاري در آنها مي دهد و باعث به وجودافزایش مي

هاي بسیاري در زمینه پرخاشگري کودکان هاي اخیر، پژوهشدر دهه (.2014و همکاران، 
و نوجوانان صورت گرفته است. برخي تحقیقات حاکي از آن است که بسیاري از اختالالت 

شنوایي با سایر اختالالت از جمله شنوا در نتیجه همراهي این آسیب رفتاري در افراد کم
اي، پرخاشگرانه و ناتواني در برقراري هاي مغزي است که منجر به بروز رفتارهاي تکانهآسیب

(. از طرفي بر اساس تحقیقات انجام شده توسط 2007اوروک، شود )ارتباط مناسب مي
واني آنها در نظریه شنوا به علت نات(، بسیاري از اختالالت رفتاري افراد کم2007کنتیش )

ذهن، یعني دانستن افکار و احساسات دیگران است، که این ناتواني در درک احساسات و 
 شود.افکار دیگران سبب بروز بسیاري از رفتارهاي پرخاشگرانه و تکانشي مي

شنوا تواند بالندگي و بهداشت رواني نوجوانان کمهایي که ميترین شاخصیکي از مهم     
سازمان بهداشت جهاني، سالمت روان است ) ،ه با مشکالت آینده حفظ نمایدهاجرا در مو

هاي متناسب با سن نه تنها براي ها و کفایتاکتساب یا فراگیري مهارت ،(. بنابراین2005
 نوجوان،  بلکه مبنایي جهت ارتقاء آمیز در خالل مرحله کنوني رشد کودک وانطباق موفقیت

(. از جمله این 2000رابینکه و داتیلو، تماعي ضروري است )هاي فردي و اجتوانمندي
هاي زندگي در آموزش مهارت ،رسدهاي زندگي است. به نظر ميها، آموزش مهارتمهارت

گیري، ایجاد انگیزه در خود، پذیرش مسئولیت، هایي مانند تصمیمایجاد و افزایش توانمندي
آموزان موثر ت، حل مشکل و روان دانشارتباط مناسب با دیگران، ایجاد عزت نفس مثب

رغم اینکه کمتر پژوهشي به طور مستقیم پرخاشگري را (. علي2010باهارا و کومار، باشد )
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هاي مشابه و اما در تعدادي از پژوهش است، شنوا مورد بررسي قرار دادهدر نوجوانان کم
(، در تحقیقات 2016) نزدیک اثربخشي این روش نشان داده شده است. بهرامي و همکاران

داري بر افزایش سالمت روان و خود نشان دادند، آموزش کنترل خشم تأثیر مثبت و معني
کاهش پرخاشگري زنان زنداني دارد. تحقیق دیگري که به وسیله استجر و همکاران 

م تهدید هاي زندگي بر کاهش عالئوزش مهارت(، صورت گرفت، تأثیر مثبت آم2009)
چون اضطراب و پرخاشگري نشان داده شد. اثربخشي استفاده از سطوح کننده سالمت هم

هاي ارتباطي در کارکنان بخش اورژانس پژوهش دیگري مختلف مدیریت خشم و مهارت
نتایج حاکي از کاهش  .( مورد بررسي قرار گرفت2015بود که توسط ییلدیز و آوردین )

شنوایي و پایین کننده کمه ماهیت ناتوانبا توجه ب رفتارهاي توأم با خشم در این افراد بود.
هاي سالمت روان در این گروه عظیم که در حقیقت معلولیت پنهاني را تجربه بودن شاخصه

شنوا، الزم است کنند، همچنین عدم وجود مطالعاتي پیرامون متغیر خشم در افراد کممي
ش مشکالت و دشواري اقداماتي در جهت فراهم کردن امکانات مراقبت سالم و همچنین کاه

شود. لذا هدف این پژوهش اثربخشي آموزش گروهي مهارت هاي زندگي  انجامها رواني آن
 باشد.بر کنترل خشم نوجوانان کم شنواي دختر مي

 

 روش

آزمون با گروه کنترل پس-آزمونآزمایشي و در آن از طرح پیشاین مطالعه از نوع نیمه
 استفاده شده است.

 

 آماری، نمونه، روش نمونه گیریجامعه 
شنوا )دخترانه(، مقاطع هاي نوجوانان کمآموزان آموزشگاهجامعه آماري شامل کلیه دانش

دبیرستان واقع در غرب تهران بود. اندازه نمونه با استفاده از فرمول و اطالعات به دست 

𝛂(، با احتمال خطاي نوع اول 1388آمده از پژوهش ساجدي و همکاران ) = 𝟎.  و  𝟎𝟓
𝛃 -1توان آزمون  = 𝟎.  نفر در کل( تعیین شد. 34نفر در هر گروه ) 17حداقل 𝟖𝟎
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 ابزار

سؤالي که توسط باس و  29این پرسشنامه  :پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

 -2سنجد، پرخاشگري فیزیکي )( ساخته شد، چهار جنبه از پرخاشگري را مي1992پري )
 -12 -9 -1(، خشم )27 -21 -14 -6 -4(، کالمي )29 -25 -22 -16 -13 -11 -8 -5

 (. حداقل نمره کسب26 -24 -20 -17 -15 -10 -7 -3( و خصومت )28 -23 -19 -18
است. نمره کل پرخاشگري با  145و حداکثر آن  29سؤالي برابر  29شده در این آزمون 

ها نیز انواع پرخاشگري آید و نمرات خرده مقیاسها به دست ميمجموع نمرات زیر مقیاس
دهد. این پرسشنامه از همساني دروني بسیار مناسبي برخوردار است. باس و پري مي را نشان

و پایایي آن را با استفاده از روش  89/0نامه را ( ضریب همساني دروني این پرسش1992)
اند. سعیدي نیا در پژوهشي ضریب روایي همزمان پرسشنامه گزارش کرده 80/0بازآزمایي 

(. همچنین 2006دار است )( معنيp<01/0نمود که در سطح )گزارش  35/0پرخاشگري را 
نامه را از آموز مهاجر و غیر مهاجر ضریب روایي این پرسشدانش 400لنگري در پژوهشي 

(. 2008دار است )لنگري، ( معنيp<01/0گزارش کرد که در سطح ) 45/0طریق روایي سازه 
شده  روش آلفاي کرونباخ و تنصیف استفادهبراي تعیین پایایي پرسشنامه پرخاشگري از دو 

است که بیانگر  90/0و  89/0که ضرایب به دست آمده براي کل پرسشنامه به ترتیب برابر 
 (.1391خانزاده و همکاران، ضرایب پایایي مطلوب است )حسین

 

 اجرا
شنوا مدارس شهر تهران )غرب( اجرا شد، به این این پژوهش بر روي نوجوانان دختر کم

هاي شهرستان تهران، یک مرکز صورت که با اخذ مجوز از دانشگاه و مراجعه به آموزشگاه
آموزان را جهت انجام پژوهش داشته باشند دخترانه مقطع دبیرستان که تعداد کافي دانش

آموزان سه گردید. سپس در آموزشگاه انتخاب شده بر روي دانشانتخاب  ،نفر( 50)حداکثر 
وم دبیرستان مقیاس پرخاشگري باس و پري براي سنجش میزان کالس اول، دوم و س

ها در مقیاس باس و پري ها مورد اجرا قرار گرفت و کساني که نمره پرخاشگري آنخشم آن
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 25شنواي دختر با بیش از از جمله: )نوجوانان کمهاي ورود و باالتر شد، و داراي مالک 87

نداشتن ، سال 18تا  15دامنه سني بین ، ز(هاي موجود در مراکدسي بل )از روي پرونده

اي(، نداشتن سابقه هاي مشاورههاي رواني )بر اساس پروندهسابقه بستري در بیمارستان
اي(، داشتن تمایل و رغبت براي سوءمصرف مواد مخدر )بر اساس پرونده هاي مشاوره

شخص ها صورت خواهد گرفت، ماي که از آنشرکت در پژوهش )از طریق مصاحبه
آموزان براي شرکت در پژوهش(، و معیارهاي خروج شود(، رضایت کتبي والدین و دانشمي

از جمله )غیبت بیش از یک جلسه، عدم تمایل آزمودني به ادامه همکاري و اعالم انصراف 
  شدند.از حضور در جلسات آموزشي( نیز بودند، انتخاب 

اوطلبانه اعضا در جلسات حضور دمالحظات اخالقي این پژوهش عبارت است از:        
اي گروهي،  بیان واضح هدف تحقیق براي افراد شرکت کننده، اطمینان دادن برنامه مشاوره

به افراد براي خروج از تحقیق در صورت عدم تمایل به شرکت در ادامه تحقیق، تکمیل 
ت ریزي مناسب براي اجراي جلساها با میل و رغبت توسط اعضا، برنامهنمودن پرسشنامه

هاي مدرسه نگردد(، محرمانه بودن مشاوره )به طوري که مزاحم تدریس دبیران، و برنامه
ها،  برگزاري جلسه براي گروه کنترل بعد از اتمام پژوهش اطالعات بدست آمده از آزمودني

شود و از کل ي زندگي به دانش آموزان ارائه ميها)در دو جلسه به صورت مختصر مهارت
 رعایت، به افراد نمونهگردند(، ارائه اطالعات مربوط به پژوهش ه مطلع ميفرایند انجام شد

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 

گردد(، قرار گرفتن نتایج بدست آمده از تحقیق در اختیار نهادها و گروهها، با مسئولیت نمي
شده به صورت تصادفي  ها. در مرحله بعدي افراد انتخابزمودنيکسب اجازه از تک تک آ

 به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. 
 تعداد افراد انتخاب ،شد و بنابرایننفره تشکیل  17 ها به صورتالزم به ذکر است گروه      
 اي بر روي گروه آزمایش آغاز شد. بهجلسه 8نفر بودند. در مراحل بعدي مداخله  34شده 

دلیل ناآشنا بودن پژوهشگر با زبان اشاره از رابط زبان اشاره براي آموزش استفاده شد، این 
کردند. در پایان دوره هاي عادي مدرسه را دریافت ميدر حالي بود که گروه گواه، آموزش
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پرخاشگري بر روي هر دو گروه  ساعت از اتمام مداخله، دوباره پرسشنامه 48بعد گذشت 
شدند و با استفاده از  16spssافزار ها براي تحلیل وارد نرمایش اجرا شد و دادهکنترل و آزم

آمار توصیفي شامل میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطي شامل کوواریانس تجزیه 
 هايطرحد متداول تحلیل کوواریانس در و تحلیل شدند. الزم به ذکر است که کاربر

آزمون آزمون و پسهاي پیشت و این آزمون براي اصالح تفاوتآزمون اسپس-آزمونپیش
هاي استفاده از کوواریانس که شامل آزمون بعد از بررسي مفروضه ،رود. بنابراینکار ميهب

جهت بررسي ل بودن داده ها(، و آزمون لوین )کولموگروف اسمیرنف )براي بررسي نرما
  جهت تحلیل استفاده شد.ها( است، از این روش آماري همساني واریانس

 

 برنامه مداخله
هاي زندگي در این پژوهش برگرفته از پایان نامه عباس مهوش برنامه آموزشي مهارت

 ،باشد که این برنامه بر روي نوجوانان کم شنوا اجرا شده بود. در این پژوهش( مي1391)
از تصاویري گویا و مرتب با هر مهارت  شنواکمها از سوي نوجوانان بهتر مهارت جهت درک

صورت هاستفاده شد، به این صورت که پکیج آموزشي مخصوصي که توسط پژوهشگر ب
پاورپوینت ساخته شد، براي تمامي جمالت و بعضا کلمات استفاده شده تصویر مرتبطي قرار 

بع مختلف بوده تر صورت پذیرد. این تصاویر برگرفته از مناصورت روانهداده شد تا آموزش ب
ها را دریافت اي( آموزشدقیقه 45جلسه )هر هفته دو جلسه  8گروه آزمایش به مدت  است.

هاي زندگي با استفاده از دستورالعمل )کریس. ال.کلینکه، ترجمه کرد. آموزش مهارت
اي از محتواي جلسات صورت گرفت و خالصه (1391( و عباس مهوش )1392محمدخاني 

  اشد:ببه شرح زیر مي
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 ای از محتوای جلسات. خالصه1جدول 

 جلسه اول

 جلسه دوم

 جلسه سوم

 جلسه چهارم

 جلسه پنجم

 جلسه ششم

 جلسه هفتم

 جلسه هشتم

ها و قوانین گروه، بیان کلي معرفي و ایجاد رابطه، تعیین چارچوب
 هاي زندگيمشاوره آموزش مهارت

افزایش آگاهي از خصایص مثبت در فرد، شناخت خود و 
 نفس، آموزش ابراز وجوداعتمادبه

 ها از نظر فردپي بردن به مهمترین ارزش
 دهنده ارتباطشناخت عوامل موثر و اجزاي تشکیل

 پي بردن به زبان بدن و نحوه پي بردن به آن
هاي مناسب در برابر آگاهي یافتن از خشم و خشونت، شناخت واکنش

 خشم
 ي حل مسائلهاي مختلف براتوانایي تولید ایده

 بندي و اختتام جلساتادامه آموزش حل مسئله و جمع

 

 

 هایافته
آزمایش و شنواي دختر شرکت داشتند که در گروه آموز کمنفر دانش 34در این مطالعه 

عالوه هبقرار دارند.  3/35و  2/41سال با فراواني  15کنترل بیشترین افراد در رده سني 
 05/0باشد که چون بزرگتر از /. مي865داري با استفاده از آزمون من ویتني مقدار معني

بیانگر این است که بین گروه آزمایش و کنترل به لحاظ سن تفاوت معناداري وجود  ،است
 ندارد.
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 های توصیفییافته
میانگین و انحراف استاندارد نمرات پرخاشگري در دو گروه آزمایش  2بر اساس جدول شماره 

آزمون ارائه شده است. مقایسه آزمون و  پسشنوا در پیشآموزان کمو کنترل در دانش
نمرات در آزمون گروه آزمایش نشان داد که آزمون، پسمیانگین نمرات پرخاشگري در پیش

هاي آزمون کاهش یافته است. به عبارت دیگر، مقایسه میانگینآزمون در مقایسه با پیشپس
آزمون دهد که میانگین نمره پرخاشگري در پسکل دو گروه آزمایش و کنترل نشان مي

 گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل باالتر است. کاهش یافته است، اما هنوز در
 

 . آماره های توصیفی پرخاشگری به تفکیک نوع آزمون و گروه2جدول                   

 متغیر گروه تعداد میانگین انحراف معیار

008/4  

14/3  

23/27  

11/20  

17 

17 

لکنتر   پرخاشگري بدني 

 

 

 

 

-پیش

 آزمون

92/2  

80/2  

82/14  

58/11  

17 

17 

 آزمایش

 کنترل

 پرخاشگري کالمي

59/2  

62/3  

64/21  

88/15  

17 

17 

 آزمایش

 کنترل

 خشم

63/3  

40/4  

05/26  

35/19  

17 

17 

 آزمایش

 کنترل

 خصومت

44/3  

16/3  

17/24  

82/19  

17 

17 

 آزمایش

لکنتر  

 پرخاشگري بدني
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82/2  

60/2  

41/14  

82/11  

17 

17 

 آزمایش

 کنترل

  پرخاشگري کالمي

 

-پس

 آزمون
41/2 

26/3 

94/20 

05/16 

17 

17 

 آزمایش

 کنترل

 خشم

72/2 

51/4 

17/23 

88/19 

17 

17 

 آزمایش

 کنترل

 خصومت

 

 
هاي پرخاشگري در دو مقیاسمرات خردهاستاندارد نمیانگین و انحراف  3بر اساس جدول 

آزمون ارائه شده است. آزمون و پسشنوا در پیشآموزان کمگروه آزمایش و کنترل در دانش
آزمون گروه پس -آزمونپیشهاي پرخاشگري در مقایسه میانگین نمرات خرده مقیاس

آزمون کاهش یافته است. به آزمون در مقایسه با پیشآزمایش نشان داد که نمرات در پس
دهد آزمایش و کنترل نشان ميهاي دو گروه مقیاسهاي خردهمقایسه میانگین ،دیگر عبارت

اما هنوز  ،آزمون کاهش یافته استهاي پرخاشگري در پسمقیاسکه میانگین نمرات خرده
 درگروه آزمایش نسبت به گروه کنترل باالتر است.
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: فرضیه اصلی  

 شود.شنواي دختر ميهاي زندگي موجب افزایش کنترل خشم در نوجوانان کمآموزش مهارت
( استفاده ANCOVAبراي بررسي این فرضیه از روش آزمون آماري تحلیل کوواریانس )

هاي پرخاشگري در جداول مقیاسکوواریانس در مورد خردهشود. نتایج حاصل از تحلیل مي
 زیر نشان داده شده است.

 

 

 ( پرخاشگری ANCOVAنتایج تحلیل کوواریانس ) .4جدول شماره 
 

منبع  متغیر

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجذور 

 میانگین

F Sig  اندازه

 اثر

 97/0 000/0 19/1 35/2294 1 35/2294 آزمونپیش پرخاشگري

 74/0 000/0 75/90 62/174 1 62/174 گروه

پرخاشگري 
 بدني

 80/0 000/0 57/127 76/281 1 76/281 آزمونپیش

 131/0 03/0 66/4 30/10 1 30/10 گروه

پرخاشگري 
 کالمي

 593/0 000/0 24/45 38/140 1 38/140 آزمونپیش

 /.003 752/0 10/0 315/0 1 315/0 گروه

 47/0 000/0 63/27 37/124 1 37/124 آزمونپیش خشم

 05/0 212/0 62/1 31/7 1 31/7 گروه

 761/0 000/0 55/98 93/337 1 93/337 آزمونپیش خصومت

 170/0 017/0 35/6 77/21 1 77/21 گروه

 

شود اثر گروه یا مداخله با حذف و کنترل متغیر که در جدول فوق مالحظه مي طور همان

توان نتیجه گرفت که مي ،بنابراین. (p<001/0) آزمون از لحاظ آماري معنادار استپیش
 ها شده است.هاي زندگي باعث تفاوت در گروهآموزش مداخله مهارت
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 بحث 
هاي زندگي بر کنترل خشم نوجوانان مهارتهدف این پژوهش بررسي اثربخشي آموزش 

آموزان هاي زندگي به دانششنواي دختر بود. پس از اجراي برنامه مداخله آموزش مهارتکم
آموزان ها نشان دهنده کاهش نمره خشم در دانشجلسه، یافته 8شنواي دختر در کم
مساالن و تقویت ه پاسخ مثبت از سوي ه. آموزش در گروه باعث ارائشنواي دختر استکم

(.  نتایج این پژوهش در رابطه با کاهش خشم نوجوانان 1995شود )کلنر، رفتار صحیح مي
 .باشدها همسو ميهاي ارتباطي،  با نتایج تعدادي از پژوهششنوا بعد از آموزش مهارتکم

( در 1993) نرهاي دیگري نیز بدست آمده است، مثال گيمشابه همین نتایج در پژوهش
هاي امه پیشگیري از خشونت در نوجوانان اثربخشي مداخله گروهي آموزش مهارتبرن

زندگي جهت کنترل خشم و کاهش رفتارهاي پرخطر در نوجوانان را نشان داد. پژوهش 
هاي زندگي را بر میزان اضطراب، ( اثربخشي آموزش مهارت1390مقدم و همکاران )بقایي

  .حرکتي نشان دادند-ي حسيشادي و کنترل خشم نوجوانان با ناتوان
هاي زندگي در هاي به دست آمده در این پژوهش نشان داد، آموزش مهارتیافته      

کاهش اضطراب و افزایش شادي و کنترل خشم این نوجوانان تأثیر معناداري دارد. در 
هاي اجرا کردند، نقش آموزش مهارت (1392نزاده و همکاران )خاپژوهش دیگري که حسین

ها یافته .زندگي بر میزان اضطراب و پرخاشگري دانشجویان دانشگاه آزاد ایالم بررسي شد
داري میزان اضطراب و پرخاشگري را کاهش ها به صورت معنينشان داد آموزش این مهارت

ن داد آموزش ( نیز نشا1388زاده هنرمند و همکاران )دهد. همچنین پژوهش مهرابيمي
در  تواند اضطراب و پرخاشگري را در همسران شهدا کاهش دهد.هاي زندگي ميمهارت

تواند با آموزش دادن مفهوم هاي زندگي ميتوان گفت آموزش مهارتتبیین این موضوع مي
هاي مختلف هاي کنترل خشم توانایي ابراز وجود، گوش دادن فعال و آشنایي با روشو روش

، رفتارهاي سالم و مفید اجتماعي و چگونگي مقابله با فشارهاي رواني را در کنترل خشونت
سازد در برخورد و تعامالت اجتماعي خود از رفتارهاي آنها افزایش دهد و آنها را قادر مي

هاي درست و مناسب بروز و راههاي زندگي، کنند. در آموزش مهارتآمیز استفاده نخشونت
شود که به هاي حل مسئله ارائه ميفردي و تکنیکهاي بینارتها، رشد مهمدیریت هیجان
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سازش یافتگي تأثیر داشته باشد )کار،  د بر کاهش خشم و همچنین بر ارتقاءتواننوبه خود مي
ها، قابلیت برخورد منطقي و مؤثر با مشکالت و استفاده از (. آموزش این مهارت2004
هاي کند. آموزش مهارتوزان را تقویت ميآمهاي مؤثر براي کنترل خشم در دانشروش

این امر باعث آگاهي آنان از  شود کهآموزان ميگري در دانشنظارهزندگي سبب ایجاد خود
گردد. این عمل باعث جلوگیري از م هشدار دهنده و استفاده از آرام سازي عضالني ميعالئ

 تحقیقات نشان میدهد .شودافزایش برانگیختگي جسمي و رواني نوجوان هنگام خشم مي
مسئله با هم تفاوت معناداري آموزان پرخاشگر و غیر پرخاشگر در کاربرد شیوه حلدانش

داري رفتارهاي پرخاشگري به طور معنيمیتواند مسئله آموزش مهارت حل برنامهند و ردا
 (. 1390)ملکي و همکاران،  دهدگروه آزمایش را نسبت به گروه گواه کاهش 

آمیز هاي جرأتحلینکه نوجوانان پرخاشگر در کاربرد شیوه حل مسئله راهبا توجه به ا      
مدار را براي حل هاي خشونت آمیز و عملحلدهند و بیشتر راهکمتري از خود نشان مي

عنوان یکي از اجزاء آموزش مسئله به آموزش مهارت حل ،دهندفردي ارائه ميمشکالت بین
رو شدن با برانگیختگي خشم مسئله هنگام روبه دگاه حلخشم باعث ایجاد دی مهارت کنترل

آمدن با خشم در یک قالب درست و غیر پرخاشگرانه اصل مهمي است که بر  شود. کنارمي
مبناي مهارت اجتماعي و آموزش ابراز وجود استوار است. در بسیاري مواقع، نوجوان با وارد 

هاي دهد. پژوهشاشگرانه انجام ميسال تحت فشار گروه اقدامات پرخشدن به گروه هم
اند که آموزش ابراز وجود روشي است که با کمک آن نوجوان به مختلف نشان داده

هایي نیز دهد. این پژوهش با محددیتمي "نه"هاي نامناسب و پرخاشگرانه پاسخ موقعیت
س دلیل جدا بودن مدارهروبرو بود که مهمترین آن عدم اجراي پژوهش براي پسران، ب

دلیل عدم اجازه مدارس و شروع هدخترانه و پسرانه در ایران و همچنین عدم اجراي پیگیري ب
هاي شود پژوهشگران عالقمند، تأثیر آموزش مهارتتعطیالت تابستاني بود.  پیشنهاد مي

 قاءها مانند پیشگیري و درمان افسردگي، اضطراب امتحان، ارتزندگي را در سایر حوزه
شنوا بررسي و مورد بهداشت رواني، سازگاري، پیشرفت تحصیلي و مقابله با تنش در افراد کم

مطالعه قرار دهند. همچنین با توجه به محدود بودن جامعه مورد مطالعه )نوجوانان کم شنوا(، 
تري درباره تاثیرات شود تا نتایج محکمدر این پژوهش نیاز به مطالعات بیشتر دیده مي
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روان و تاثیرات درماني آن بر سایر متغیرها و هاي زندگي بر سالمتآموزش مهارترویکرد 
نیز اختالالت رواني بدست بیاید و تأثیرات آن با سایر رویکردهاي درماني مورد مقایسه قرار 

شنوا مورد تأیید هاي زندگي بر کنترل خشم نوجوانان کمگیرد. با توجه به اینکه اثر مهارت
آموزي هایي به منظور مهارتهاي آموزشي و کارگاهشود بستهت، پیشنهاد ميقرار گرفته اس

طراحي و برگزار شود تا  ،شنوا سر و کار دارندبراي روانشناسان و مددکاران که با افراد کم
 هاي هدفدار و مثبت در راستاي خدمت افراد معلول و استثنائي برداشته شود.گام

 

 گیرینتیجه
آموزان هاي زندگي مي تواند پرخاشگري دانششان داد، آموزش مهارتنتایج این تحقیق ن

تواند روش کار رفته در پژوهش حاضر ميهشنواي دختر را کاهش دهد، بنابراین روش بکم
شنواي دختر اي و درماني در نوجوانان کمتربیتي، مشاوره-مناسبي براي مداخالت رواني

هاي روانشناسي و مشاوره براي پیشگیري از ککلینیمدارس ویژه ناشنوایان، باشد و در 
 کار گرفته شود.هافسردگي، تقویت عزت نفس و حتي پیشرفت تحصیلي نوجوانان ب

 

 

 منابع
(. 1393رستمي، محمد؛ یونسي، سید جالل؛ موللي، گیتا؛ فرهود، داریوش؛ بیگلریان، اکبر )

هاي مثبت اندیشي بر افزایش مهارتبررسي اثر توانبخشي رواني مبتني بر آموزش 
 .39-45، 1393، 3، شماره 23دوره -شادکامي نوجوانان کم شنوا. شنوایي شناسي

(. مقاله پژوهشي 1390بقایي مقدم، گلناز؛ ملک پور، مختار؛ امیري، شعله؛ مولوي، حسین )
 هاي زندگي بر میزان اضطراب، شادي، و کنترل خشم نوجواناناثربخشي آموزش مهارت

 305-310، ص 4، شماره 5حرکتي، مجله علوم رفتاري، دوره -با ناتواني جسمي

حسین خانزاده، عباسعلي؛ رشیدي، نورالدین؛ یگانه، طیبه؛ زارعي منش، قاسم؛ قنبري، نیکزاد. 
هاي زندگي بر اضطراب و پرخاشگري (. مقاله پژوهشي تأثیر آموزش مهارت1392)

 558-545کي رفسنجان، دوره دوازدهم، دانشجویان، مجله دانشگاه علوم پزش
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(. بررسي تأثیر آموزش مهارت 1388مهرابي زاده هنرمند، مهناز؛ گراوند، لیال؛ ارضي؛ سوره )
 هاي زندگي بر اضطراب و پرخاشگري همسران شهدا. مجله زن و فرهنگ.

بیانات چهره اي، (. رشد هیجاني در کودکان کم شنوا؛ 1393موللي، گیتا؛ ایماني، معصومه )
بازشناسي هیجاني، قواعد تظاهر، هیجانات آمیخته و نظریه ذهن خواني. شنوایي 

 .16-1، 6، شماره 23دوره -شناسي

(. بررسي همبستگي بین طرحواره 1394دمهري، فرنگیس؛ موللي، گیتا؛ امیري، وحید )
انان ناشنوا شهر یزد، ناکارآمد اولیه، خود پنداره و مشکالت رفتاري نوجوانان نابینا و نوجو

 ، شماره چهارم. 23مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي ایالم. دوره 

(. مروري بر مطالعات پیرامون مشکالت 1393موللي، گیتا؛ ترابي، فاطمه؛ توکلي، الهام )
 .14-26،،5،شماره 23،دوره رفتاري در افراد کم شنوا. مجله شنوایي شناسي

(. بررسي 1390گوي، ابولفضل؛ رهگذر، مهدي )عود؛ رهخشکناب، مسملکي، صدیقه؛ فالحي
سال،  15-12آموزان پسر تأثیر آموزش گروهي مهارت کنترل خشم بر پرخاشگري دانش

 .35-26، 69. شماره 24دوره 
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