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چکیده

یکی از مؤلفههای کارآیی خانواده ،پرورش صحیح فرزندان و برقراری ارتباط مؤثر

بین اعضای خانواده است .کیفیت روابط خانوادگی تأثیر بسیار زیادی بر کیفیت روابط
صمیمانه فرزندان با دیگران دارد .گاهی والدین هنگام پرورش فرزندان با نافرمانی آنان
و مخالفت با خواستههای خود مواجه میشوند که این امر موجب تعارض بین آنها
میگردد .از این رو این سؤال پیش میآید که آیا آموزش مهارتهای زندگی ،میتواند
موجب کاهش تعارضهای بین والدین و نوجوان شود؟ هدف پژوهش حاضر بررسی اثر
بخشی برنامه آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش تعارضهای والد فرزند است.
برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش نیمه آزمایشی پیش آزمون پس آزمون با
گروه کنترل استفاده شد .جامعه آماری ،دانشآموزان پسر مقطع متوسطه اول (پایه نهم)
دبیرستان هیأت امنایی شهرستان شیروان بود .نمونه آماری شامل 40نفر از دانشآموزانی
بوده است که با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و به شکل تصادفی به دوگروه 20
نفره (گروه گواه و کنترل) تقسیم شدند .ابزار اندازهگیری ،پرسشنامه والد فرزند موری-
ای اشتراس بود .برای تجزیه و تحلیل دادهها در سطح توصیفی از آمارهای میانگین و
انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد .نتایج
نشان داد که برنامه آموزش مهارتهای زندگی توانسته ،تعارض کلی ،پرخاشگری کالمی
و پرخاشگری جسمی دانشآموزان را با والدینشان به طور معناداری کاهش و توانایی
 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان ،نویسنده مسؤول
arshad_mk20@yahoo.com
Sh.mohammadkhani@gmail.com
 .2دانشیار روانشناسی بالینی ،دانشگاه خوارزمی تهران
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استفاده از راهبردهای استدالل را در آنها به طور معناداری افزایش دهد .با توجه به
یافتههای به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها میتوان نتیجه گرفت که آموزش
مهارتهای زندگی در کاهش تعارضهای بین دانشآموزان با والدینشان اثرگذار است.
واژگان کلیدی :آموزش مهارتهای زندگی ،خانواده ،والدین ،نوجوان

مقدمه

نظام خانواده از مهمترین نظامهای اجتماعی است که بر اساس ازدواج شکل میگیرد؛
از این رو برقراری و حفظ پیوند و روابط نزدیک با دیگران یک نیاز اساسی و بنیادی انسان
است (اصالنی ،جامعی و رجبی .)38 :1394 ،خانواده تأثیر بسیار زیادی بر کیفیت روابط
صمیمانه فرزندان با دیگران دارد .روابط اعضای خانواده در زمینهی یادگیری مهارتهای
اجتماعی و روابط بین فردی سالم ،بهخصوص روابط عاشقانه ،برای فرزندان تجربهای
مهم به شمار میرود .خانواده فراهمکننده فضای امنی است که فرزندان مهارتهای
ارتباط صمیمانه و سالم را در آن میآموزند (.)Miller, et al., 2009: 196
نوجوانی یکی از مراحل مهم تحول انسان به شمار میآید که با عوامل تنشزای فراوانی
همراه است این دوره معرف تغییر عمیقی است که کودک را از بزرگساالن جدا مینماید
و دگرگونیهای مختلفی را در او به وجود میآورد (برغندان ،ترخان و قائمیخمامی،
.)165 :1391
یکی از عوامل خانوادگی که روانشناسان در شکلگیری مشکالت رفتاری نوجوانان به
آن اهمیت میدهند ،تعارض والدین با نوجوانان است (قمری و قمری گندوانی:1393 ،
 .)26تعارض وقتی اتفاق میافتد که یک نفر یا جمعی از افراد نمیتوانند روی یک
مسأله به توافق برسند مردم معموالً وقتی تعارض را تجربه میکنند که نیازها ،غرایز و
خواستههای آنها در مقابل هم قرار میگیرد .این نیازها ،غرایز ،دیدگاهها و ادراکهای
متفاوت ،باعث تعارض میشود (.)Kralp, Dincyurek & Beidoglu, 2009: 245
آشکارترین عالمت تعارضدر خانوادههایدارای فرزند نوجوان ،وجود انواع اختالفها بین
والدین و نوجوانان است .افزایش مناقشات و تنشهای خانوادگی ممکن است ناشی از این
باشد که والدیندر تمییزدادن بین آنچه برای نوجوانان خود میخواهند و آنچه نوجوان برای
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خود میخواهد با دشواری مواجه شوند .تعامل والد -فرزند و عواملی که در بهبود این تعامل
تأثیر دارند ،مورد عالقه بسیاری از پژوهشگران است (.)Spielfogel, et al., 253 :2011
به طور معمول ،نوجوان بر این باور است که والدین قادر به درک او نیستند .این اختالف
سلیقهها موجب مشاجرات بین والدین و فرزندان میشود و ممکن است به مشکالت
روانی برای نوجوان و والدین میانجامد .این درگیریها گاهی به شکاف عمیق عاطفی
بین آنان منجر میشود .در واقع ،نبود ارتباط مؤثر بین والدین و فرزندان به تعاملهای
ضعیفتر و سطحیتری منجر میشود و این نوع تعامل میتواند در آینده برای فرزندان
مشکالت پیچیدهای را به وجود آورد (.)Runcan, 2012: 13
این در حالی است که فرد در هیچ دورهای از زندگی به اندازهی دوران نوجوانی احتیاج
به حمایت ،کمک و تفاهم والدین ندارد .این عدم ارتباط ،نوجوان را در معرض خطرهای
گوناگون احساسی و روانی قرار می دهد و در والدین نیز تولید خشم و رنجش میکند
(میالنیفر.)126 :1395 ،
رایس ( )Rice, 1996: 321تعارضها را به دو دسته سازنده و مخرب تقسیم میکند.
تعارضهای سازنده ،موضوعهایی هستند که در آنها صحبت در مورد مشکالت ،به درکی
کاملتر در جهت مصالحه ،توافق یا حل مشکل منجر میشود .هم چنین موجب کاهش
هیجانهای منفی میشود ،احترام و اعتماد ایجاد میکند و باعث میشود ،طرفین
همدیگر را درک کنند.
درواقع طرفین در فضایی سرشار از اعتماد و دوستی قرار میگیرند که در آن دربارهی
مخالفتهای مشروع ،بحث میشود و این امر مستلزم پایین بودن سطحی پاسخهای
کالمی منفی است ،تعارضهای مخرب ،تعارضهایی هستند که فرد مقابل را بیشتر از
خود مشکل درگیر کند و موجب شرمندگی ،تحقیر ،تنفر ،اهانت یا حتی تنیبه شوند
این تعارضها به منظور تحت تأثیر قراردادن فرد مقابل و ایجاد دیدگاههای منفی در
او به وجود میآیند .تعارضهای مخرب با عدم ارتباط واقعی ،شک و تردید مشخص
میشود و گاهی بر پایه راهبردهای فردی ،باعث ایجاد زمینه تهدید و اضطراب هستند.
در تعارضهای مخرب ،بحثها حاشیههای فراوانی دارند و نهایتاً منجر به رنجش و
خصومت ،کاهش اعتماد ،اطمینان و همکاری میشوند.

130

فصلنامه علمی  -ترویجی مطالعات فرهنگی  -اجتماعی خراسان /سال  /13ش  /2زمستان 97

پژوهشگران بر این نکته تأکید میکنند که دوره بلوغ برای اغلب والدین و خانوادهها دوره
تنش ،وهم ،طغیان و ناامنی است؛ تا آنجا که تعارض والد -فرزند اساس ایندوره چالشانگیز
محسوب میشود .مادران نوجوانان نسبت به نیازهای نوجوانی خود به مراتب حساستر و
بر این باور هستند که نسبت به امور مدرسه و روابط اجتماعی جوانان ،بدون توجه به مرحله
تکاملی آنان ،آگاه تراند (دهقان و رسولی .)91 :1394 ،آنان اعتقاد دارند که تعارضها
از اواخر دوران کودکی و اوایل دوران نوجوانی ،به صورت محسوسی رشد میکند .این
حسی غریزی است که سبب میشود مادران وقت بیشتری را با نوجوانان سپری و عواطف
بیشتری را صرف آنان میکنند .زمانی هم که با یکدیگر وقت میگذرانند؛ باعث اختالف
بیشتر در میان فرزندان و والدین میشود (.)Marquis, Noroña, & Baker, 2017: 327
کانون خانوادهای که بر اثر تعارض و جدال بین اعضای آن ،آشفته است ،محیط امن
روانی و روحی خانواده را از اعضای آن میگیرد و باعث به وجود آمدن مشکالت زیادی
برای اعضای آن میگردد .این طور به نظر میرسد که در خانوادههای دارای فرزند
نوجوان ممکن است والدین در تشخیص آن چه برای نوجوان خود میخواهند و آنچه
فرزندان نوجوان برای خود میخواهند با دشواری مواجه شوند .این امر موجب میشود
که والدین تمایل نداشته باشند که به فرزندان خود اجازه دهند تا خود تصمیمگیری کند.
بنابراین دلیل دیگر برای افزایش تنش و تعارض در خانوادهها را میتوان در طبیعت و
ماهیت نوجوانی جستجو کرد که بعضی خانوادهها در این امر مهم دچار مشکل میشوند.
تعارض به وجود آمده بین اعضای خانواده اگر به شیوهی درستی حل شود ،به بهبود
رابطه کمک میکند؛ ولی اگر طرفین درگیر تعارض ،نحوه برخورد با تعارض را ندانند،
تعارض موجود نه تنها رفع نخواهد شد .بلکه به تداوم رابطه هم ،آسیب میرساند (بهاری
و دیگران.)96 :1386 ،
با توجه به موارد مذکور به نظر میرسد که یکی از راههای کاهش آثار زیان بار
تعارضهای والدین و نوجوانان و کمک به آنها در رشد و گسترش مهارتهای مورد نیاز
برای زندگی مطلوب ،استفاده از رویکرد پیشگیرانه در قالب آموزش مهارتهای زندگی
است که سازمان بهداشت جهانی آن را معرفی نموده است.
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آموزش مهارتهای زندگی در سال 1979م .و با اقدامات گیلبرت بوتوین 1آغاز شد.
در سال 1993م .سازمان جهانی بهداشت ( )WHOبا هماهنگی یونیسف ()UNICEF
برنامه آموزش مهارتهای زندگی را بهعنوان یك طرح جامع پیشگیری اولیه و ارتقای
سطح بهداشت روانی كودكان و نوجوانان معرفی نمود.
فراگیری مهارتهای زندگی اگر با تغییر نگرش و تغییر رفتار همراه باشد باعث کاهش
آسیبهای اجتماعی و به دنبال آن ارتقاء سالمت روان فراگیران جامعه میشود .ارتقای
مهارتهای ارتباطی بین فردی و جمعی ،مهارت حل مسأله ،پیشگیری از خشم و كنترل
استرس از اولویتهای برنامه مهارتهای زندگی است .اصطالح مهارتهای زندگی به
گروه بزرگی از مهارتهای روانی  -اجتماعی و میان فردی گفته میشود که میتواند به
افراد کمک کند تا تصمیمهای شان را با آگاهی اتخاذ کنند.
سازمان جهانی بهداشت ،مهارتهای زندگی را اینگونه طبقهبندی نموده است:
– مهارتهای مرتبط با تفكر نقاد یا تصمیم گیری؛
– مهارتهای بین فردی و ارتباطی؛
– مهارتهای مقابلهای و ارتباطی.
یونیسف مهارتهای زندگی را:
بر اساس یك رویكرد مبتنی بر تغییر رفتار یا شكلدهی رفتار طبقهبندی میکند كه
برقراری توازن میان سه حوزه را مد نظر قرار می دهد .این سه حوزه عبارتند از :دانش،
نگرش و مهارت .این سازمان مهارتهای زندگی را در سه سطح دسته بندی مینماید:
– مهارتهای پایه روانی ـ اجتماعی؛

– مهارتهای مورد استفاده در شرایط خاص؛
– مهارتهای كاربردی.

مهارتهای زندگی میتوانند فعالیت های روزانه فردی در ارتباط با اعضای خانواده و
دیگران را طوری هدایت کنند به طور مؤثرافراد با هم ارتباط برقرار کنند .مهارتهای
مقابلهای و مدیریت شخصی خود را گسترش دهند و زندگی سالم و باروری داشته باشند
1. Gilbert Botvin
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که به سالمت بیشتر منجر شود و سالمت بیشتر یعنی آسایش بیشتر جسمانی ،روانی و
اجتماعی (.)UNICEF, 2003
نوجوانی دوره انتقالی است؛ دورهای که در آن فرد از وابستگی دوران کودکی بهسوی
استقالل ،مسؤولیتپذیری و امتیازهای دوران بزرگسالی حرکت میکند .در مورد طول
این دوره اتفاقنظری بین روان شناسان وجود ندارد؛ اما معموالً سنین  12تا  18سالگی
را دوره نوجوانی میدانند (لطفآبادی.)142 :1393 ،
نوجوانی را دوران بروز تغییرات زیستی ،بدنی و اجتماعی میدانند که با انتظارها،
رفتارها و نگرشهای خاص این دوره بین اعضای خانواده همراه است .نوجوانی دوره
افزایش فشار است .نوجوانان باید تصمیمهای مهم دوران زندگی خود را درباره شغل،
سالمت ،رفتارهای پرخطر و تحصیل بگیرند و عبور از این دوره میتواند برای نوجوانان
و خانوادههایشان دوران سختی باشد (برجعلی.)62 :1392 ،
دراین دوره ،نوجوان با دو مسأله اساسی درگیر است :بازنگری و بازسازی ارتباط با
والدین ،بزرگساالن و جامعه؛ بازشناسی و بازسازی خود بهعنوان یک فرد مستقل.
تحوالت سریع این دوره ،روابط نوجوان با دیگران ،از جمله والدین ،را تحت تأثیر قرار
میدهد .سالهای ابتدایی نوجوانی ،بویژه  10تا  15سالگی ،با ظهور و افزایش تعارض
میان نوجوانان و والدین آنها ارتباط دارد (لطفآبادی.)146 :1393 ،
اهمیت رابطهی والد و نوجوان

خانواده یک واحد اجتماعی است که بیشترین تأثیر را بر رشد افراد دارد (بیابانگرد،
 .)72 :1389امروزه نقش محرک و سازنده خانواده برای نوجوان بر همگان روشن است.
پدر و مادر اولین کسانی هستند که زیربنای شخصیت سالم یک نوجوان را میسازد و
پایهگذار ارزشها و معیارهای فکری وی هستند .متأسفانه بسیاری از خانوادهها به علت
بیتوجهی و عدم آشنایی با شیوههای برقراری ارتباط با فرزندان خود ،نمیتوانند با آنها
رابطه صحیح برقرار کنند .نوجوان در این دوره بیش از هر زمان دیگر نیاز به مراقبت و
همراهی والدین خود دارد؛ بنابراین قطع رابطه با نوجوان یا برقراری رابطه نادرست با وی
ممکن است آثار مخربی بر او بگذارد (اکبری.)69 :1382 ،
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برقراری رابطه با نوجوانان کار آسانی نیست .نوجوانان دچار تعارض بین استقاللخواهی
و احساس وابستگی به والدین هستند .همسن و سالها نقش مهمی در زندگی نوجوان
ایفا میکنند؛ اما هیچچیز مانع تأثیر عمیق والدین بر در نوجوانان نیست .پژوهشها
نشان میدهد نوجوانانی که رابطه خوبی با والدین خود نداشتهاند ،از عزت نفس پایین،
ادراک ناکارآمد از شایستگیها و فقدان انگیزش رنج میبرند (غمخوارفرد ،امراللهینیا و
آزادفالح.)254 :1391 ،
حوزهها و مسائل مورد تعارض موضوعهای تعارض میان والدین و نوجوانان و نیز
اهمیت و ترکیب آنها در فرهنگهای گوناگون متفاوت است (اسدی یونسی و دیگران،
.)44 :1390
بر اساس مدل حوزههای اختصاصی ،میتوان چهار حوزه عمده را در تحقیقات
رشدشناختی و اجتماعی شناسایی نمود:
 -1مسائل اخالقی ،شامل رفتارهایی که نادرست تلقی میشوند؛ زیرا حقوق دیگران را
مورد تجاوز قرار میدهند؛
 -2مسائل متعارف ،شامل قواعد رفتاری مرسوم و مورد توافق همه و قواعدی که
چارچوبی برای تعامالت اجتماعی پدید میآورند؛
 -3مسائل شخصی که بر خالف دو مورد باال ،اعمالی هستند که نتیجه آنها تنها متوجه
خود نوجوان است و بنابراین جدای از قوانین اجتماعی یا مالحظات اخالقی در نظر
گرفته میشوند؛
 -4مسائل دوراندیشانه که مربوط به امنیت ،سالمت و آسایش نوجوان است.
برای کاهش تعارض بین والدین و نوجوانان ،برنامههای آموزشی متعددی طراحی
شده است .یکی از این رهیافتها ،آموزش مهارتهای زندگی به نوجوانان است .برنامه
آموزش مهارتهای زندگی یک مداخله چند مؤلفهای در جهت افزایش سالمت روان
و پیشگیریهای خاص است که به ارتقای بهداشت روان کودکان و نوجوانان در ابعاد
مختلف زندگی کمک مینماید و از اساسیترین برنامههای پیشگیرانه در سطح اولیه به
شمار میآید.
کاوه ( )136 :1391معتقد است که مهارتهای زندگی از جمله مهارت حل مسأله،
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ارتباط بین فردی تصمیمگیری ،اضطراب و مدیریت خشم اهمیت بسیاری درکنترل
رفتار نوجوانان و جوانان دارند اما متأسفانه جای این مهارتها در برنامه آموزشی مدارس
کشور خالی است؛ برای نمونه فردی که مرتکب قتل شده و یا به دیگران آسیبرسانده
است ،اگر میتوانست خشم خود را بهصورت صحیح مهار و ابراز نماید ،احتماالً از این
واقعه و پیامدهای منفی آن جلوگیری مینمود.
برنامه آموزشی مهارتهای زندگی بر این اصل استوار است که نوجوانان حق دارند
توانمند شوند و نیازمند آناند که بتوانند از خود و عالقههایشان در موقعیتهای سخت
زندگی دفاع کنند .این نوع برنامه در پیشگیری از مخاطرات سالمت نگاهی کلی دارند.
آموزش مهارتهای زندگی به نوجوانان یاد میدهد که تعارض به وجود آمده بین
اعضای خانواده به طریقه درستی حل شود .این برنامه به نوجوانان میآموزد که چگونه
با تضادهای پیرامون خود بدون عصبانیت و با صمیمیت با والدین رفتار کنند .این
تواناییها ،فرد را قادر میسازند تا مسؤولیتهای اجتماعی خود را بپذیرد و بدون زیان
رساندن به خود و دیگران ،با خواستها ،انتظارها و مشکلهای روزانه ،در روابط بین
دیگران و اعضای خانواده بویژه والدینشان ،بهگونهای کارآمد روبرو شوند (قلعهشاهی،
.)20 :1389
تعریف مفاهیم اصلی تحقیق

سازمان جهانی بهداشت مهارتهای زندگی را چنین تعریف مینماید :توانایی انجام

رفتار سازگارانه و مثبت به گونهای كه فرد بتواند با چالشها و ضرورتهای زندگی
روزمره كنار بیاید (.)WHO, 1994
طبق نظر بوتوین و کانتور ) (Botvin, & Kantor, 2007: 9مهارتهای زندگی شامل:
مهارتهای خودآگاهی و مهارتهای اجتماعی هستند .مهارتهای خود آگاه فردی،
توانایی تصمیمگیری و حل مسأله ،آگاهی از تأثیرهای اجتماعی و مقاومت در برابر آنها،
مقابله با خشم و ناکامی ،مقابله با اضطراب و افسردگی ،توانایی تعیین هدف ،توانایی
خودرهبری را شامل میشوند.
مهارتهای اجتماعی یک بخش دیگر از مهارتهای زندگی است که مهارت برقراری
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ارتباط اجتماعی ،ابراز وجود کالمی و غیرکالمی ،احترام گذاشتن و افزایش شایستگی
اجتماعی دانشآموزان را در برمیگیرند.
تعارض از نظر لغوی به معنی با هم اختالف داشتن و معترض و مزاحم یکدیگر شدن
است (عمید :1389 ،مدخل تعارض) .واژه تعارض به ناتوانی در حل تفاوتها اشاره دارد
و بیشتر با تنش ،خصومت و پرخاشگری همراه است (گیتی پسند و دیگران:1387 ،
 .)18تعارض والد -فرزند عبارت است از چالشهای ارتباطی و تعارضی که در حین رشد
و تغییر اعضای خانواده ایجاد میشود (.)Ozmete & Bayoglu, 2009: 156
تعارض یکی از جنبههای مهم روابط اجتماعی انسانها و صورتی از کنش متقابل
اجتماعی است .تعارض ،تعاملی است ناراحتکننده بین دو نفری که تمایل یا توانایی
شنیدن ناراحتیهای یکدیگر را ندارند .حالتی از جدایی و تنش که فشار روانی زیادی
را ایجاد میکند و احساسات و هیجانهای منفی را در طرفین موجب میشود (خدامی،
.)7 :1391
هدف کلی تحقیق

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش

تعارضهای والد  -نوجوان میباشد.
در زمینه تعارض والد -فرزندی آقایوسفی و دیگران ( )1395مطالعهای را با عنوان
«اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر تعارضهای زناشویی و
بهزیستی اجتماعی» انجام دادهاند .نتایج این مطالعه نشان داده است که رویکرد واقعیت
درمانی ،به صورتی کارآمد ،تعارضهای زناشویی را در مقایسه با گروه کنترل در زنان
کاهش میدهد.
همچنین سهرابنژاد و دیگران ( )1393مطالعهای را با عنوان «اثربخشی آموزش
مفاهیم واقعیت درمانی بر تعارضات والد -فرزندی و خودکارآمدی در نوجوانان پسر»
انجام دادهاند .نتایج تحلیل کوواریانس 1چند متغیره نشان داده است که پس از آزمون،
1. Covariance
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نمرههای تعارض والد -فرزندی در آزمودنیهای گروه آزمایش نسبت به آزمودنی  های
گروه گواه ،کاهش معناداری داشته است .همچنین نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که
پس از آزمون ،نمرات خودکارآمدی آزمودنیهای گروه آزمایش نسبت به آزمودنیهای
گروه گواه ،افزایش معناداری داشته است .با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت
که برنامه آموزش مفاهیم واقعیت درمانی موجب کاهش تعارضهای والد -فرزندی و
افزایش خودکارآمدی نوجوان پسر شده است .بنابراین پیشنهاد میشود که برنامه برای
کاهش تعارضهای والد -فرزندی و افزایش خودکارآمدی در سطوح آموزشی ،روانی و
تربیتی ،در کنار دیگر برنامهها مورد استفاده قرار گیرد.
ها و دیگران ( )Ha, et al., 2012: 236در پژوهش خود نشان دادهاند نوجوانان افسرده از
شیوه حل تعارض منفی و شیوه حل مسأله نادرست استفاده میکنند .یافتههای پژوهشهای
مختلف دیگر نیز نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی بر افزایش عزتنفس ،سازگاری
و همدلی نوجوانان تأثیر مثبت دارد .افرادی که عزتنفس ،انعطافپذیری و احساس
خودکارآمدی کمی دارند ،به احتمال زیاد از راهبردهای مقابلهای ناسازگارانه استفاده
میکنند زیرا آنان به توانایی خود برای مقابله با استرس اعتماد ندارند و ممکن است برای
حفاظت از خود از راهبردهای اجتنابی استفاده کنند.
استرن ( )Stern, 2005: 13در پژوهشی که با عنوان «مدیریت خشم در تعارض بین
والدین و نوجوانان» انجام داده به این نتیجه دست یافته است که آموزش مهارت کنترل
خشم با سطوح پایینتری از تعارض والدین و نوجوانان مرتبط است؛ در عین حال
آموزش این مهارت با میزان تعامل بین والدین و نوجوان نیز رابطه مستقیم دارد.
فریدن ( )Freidan, 2005: 62یک برنامه مداخله را برای کاهش خشونت نوجوانان
پسر که سابقهی خشونت در مدرسه را داشتند به کار برده و نشان داده است که اینگونه
مداخله میتواند مشکالت رفتاری را کاهش دهد .این برنامه شامل آموزش مدیریت
خشم ،ابراز همدلی و مهارتهای اجتماعی بوده است.
میشل ( )Mitchell, 2005:18به دانش آموزان ،مهارتهای مدیریت خشم و حل تعارض
را در  12جلسه آموزش داده است .نتایج ارزشیابی نشان داده که آگاهی شرکتکنندگان
درباره خشم خود و نیز مهارتهای مدیریت خشم آنها افزایش یافته؛ ولی شواهدی
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برای کاهش پرخاشگری کالمی و جسمی به دست نیامده است.
همتی علم دارلو و شجاعی ( )91:1384با آموزش مهارتهای خود آگاهی ،کنترل
خشم و برقراری روابط بین فردی مؤثر به  28نفر از بیماران سرطانی بیمارستانی در
استرالیا به این نتیجه دست یافتهاند که آموزش این مهارتها باعث حل بهتر مشکالت
و تعارضهای بین فردی این بیماران میشود.
گیتی پسند ( )1387در پژوهشی که به منظور بررسی اثربخشی درمان راه حل مدار
به شیوه گروهی بر کاهش تعارضهای والد -فرزندی انجام داده ،گزارش داده است که
درمان راهحل مدار در کاهش این تعارضها مؤثر است.
نعمتی سوگلی تپه و دیگران ( )119 :1387در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر آموزش
گروهی مهارتهای زندگی (مدیریت خشم ،جرأتآموزی ،آرامسازی) بر افزایش
جرأتمندی و کاهش خشم در بیماران قلبی پس از پیوند بای پس عروق کرونر» نشان
دادهاند که برنامه آموزش گروهی مهارتهای زندگی به طور معناداری موجب افزایش
جرأتمندی و کاهش خشم در بیماران شده است.
ماری ،ثناییذاکر و کدیور ( )104 :1384در پژوهشی با عنوان «اثر گروه مواجهه در
حل تعارض مادرها و دخترهای  15الی  16ساله تهرانی» به این نتیجه دست یافتهاند
که گروه مواجهه تعارض مادرها و دخترها را کاهش میدهد و در بهبود ارتباط و عاطفه
مثبت بین آنها مؤثر است.
نتیجه پژوهش کیم ،پارکر و والکرمارسینو ()Kim, Parker & Marciano, 2017: 180
نیز نشان داده است بچههایی که عزتنفس کمتری دارند ،از روابط بین فردی خودداری
میکنند .پس شاید بتوان عزتنفس پایین را نیز یکی از عوامل مؤثر بر تعارض بین
والدین و نوجوانان در نظر گرفت .کنترل روانی والدین ممکن است عزتنفس فرزندان را
به خطر بیندازد ( .)Wouters, et al., 2013: 242; Cui, et al., 2014: 46نتایج بسیاری
از پژوهشها در گسترهی وسیعی از ملتها ،فرهنگها ،نژادها و گروههای اخالقی ،حاکی
از وجود رابطهی منفی بین کنترل روانی والدین و سطح عزت نفس فرزندان است.
یافته پژوهش احمدی ( )13 :1393نیز نشان داده است که آموزش مهارتهای ارتباطی
با رویکرد دینی موجب افزایش عزتنفس و سالمت روانی دانشآموزان میشود.

138

فصلنامه علمی  -ترویجی مطالعات فرهنگی  -اجتماعی خراسان /سال  /13ش  /2زمستان 97

با مرور مطالعات انجام شده مشخص میگردد که تعارض یکی از اختاللهای مهم در
سنین نوجوانی است .بر این اساس برای کاهش آن در نوجوانان همواره از رویکردهای
مختلفی نظیر رویکرد شناختی-رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی ،حل مسأله و رویکردهای
راهحل محور و روایتدرمانی استفاده شده است.
آنچه کمتر در این مطالعات دیده میشود استفاده از تأثیر آموزش مهارتهای زندگی
بر کاهش تعارض است .در صورت تأیید یافتههای این پژوهش ،نتایج آن میتواند در
مراکز روانشناسی و مشاوره برای ارتقاء و بهبود ارتباط والدین و فرزندان مورد استفاده
قرار گیرد.
لذا با توجه به اینکه دوره نوجوانی ،دوره طغیان قلمدا د شده است و نوجوانان در
این دوره ،از نظر روانشناختی در معرض بیشترین آسیب قرار دارند ،پژوهشگران در
این مقاله ،میزان تأثیر آموزش مهارتهای زندگی را بر کاهش مشکالت دوره نوجوانی
بررسی مینمایند و به دنبال پاسخ به این سؤال هستند که آیا آموزش مهارتهای
زندگی میتواند میزان تعارضهای بین والدین و نوجوانان را کاهش دهد.
فرضیه پژوهش

 -1برنامه آموزش مهارتهای زندگی باعث کاهش تعارضهای والدین -نوجوان میشود.
 -2برنامه آموزش مهارتهای زندگی باعث افزایش توانایی استدالل نوجوانان درمقابل

والدین میشود.
 -3برنامه آموزش مهارتهای زندگی باعث کاهش پرخاشگری کالمی نوجوانان به
والدین میشود.
 -4برنامه آموزش مهارتهای زندگی باعث کاهش پرخاشگری جسمی نوجوانان به
والدین میشود.
روش پژوهش

نوع تحقیق از دیدگاه هدف ،کاربر دی و از دیدگاه روش ،نیمه آزمایشی با طرح

پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل است .جامعه تحقیق را همه دانشآموزان
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پسرمقطع متوسطه اول (پایه نهم) دبیرستان هیأت امنایی شهرستان شیروان در سال
تحصیلی  95 -96تشکیل میدهند.
برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شده است .بدین شکل
که ابتدا از کلیه دانشآموزان که تعداد آنها  80نفر بود ،خواسته شد که پرسشنامه
تاکتیکتهای تعارض 1موریای اشتراس 2را پاسخ دهند .پس از جمعآوری پرسشنامهها
و نمرهگذاری آنها 40نفر از دانشآموزانی که در پرسشنامه بیشترین تعارض را با
والدین نشان داده بودند ،انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه کنترل ( )20و
آزمایش ( )20قرار داده شدند .دادهها با نرمافزار اس .پی .اس .اس )SSPS( .تحلیل شد.
ابزارپژوهش

ابزاری که برای جمعآوری دادهها مورد استفاده قرار گرفت ،مقیاس تاکتیکهای حل

تعارض نوجوان با والدین است که در زیر ویژگیهای روانسنجی آن آورده شده است:
سنجش در این پژوهش ،مقیاس تاکتیکتهای تعارض بین والدین و فرزندان موریای
اشتراس است .این پرسشنامه دارای  15سؤال است که سه تاکیک تعارض ،یعنی :مهارت
در استدالل ،پرخاشگری کالمی و پرخاشگری جسمی بین اعضای خانواده را میسنجد.
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت 3نمرهگذاری میشود و دارای پنج درجه است
که از خیلی کم آغاز و به خیلی زیاد ختم میشود و میزان بروز رفتار در هر پرسش را
نشان میدهد.
روایی محتوایی این مقیاس در پژوهش زابلی ( )1383مورد تایید قرار گرفته است.
پایایی پرسشنامه برای کل آزمون  ،%74و برای خرده مقیاس استدالل  ،%58برای
پرخاشگری کالمی  ،%65و برای پرخاشگری جسمی  ،%82به دست آمده است .هم

چنین مرادی ( )1384پایایی آزمون را با استفاده از آلفای کرونباخ  %72برای کل آزمون
و برای خرده مقیاسهای استدالل  ،%61و پرخاشگری کالمی  ،%69و پرخاشگری
1. Conflict tactics scales
2. Murray O Strasz
3. Likert scale
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جسمی  %76گزارش کرده است (ثنایی.)76 :1387 ،
در پژوهش حاضر پایایی با استفاده از روش بازآزمایی بر روی 20نفر از دانشآموزان در
مدت یکماه اجرا شد که نتایجی به شرح زیر به دست آمد :پایایی برای کل آزمون ،%82

برای خرده مقیاس استدالل  ،%63برای پرخاشگری کالمی  %59و برای پرخاشگری
جسمی .%79
شیوه اجرا

آموزش مهارتهای زندگی ،در12جلسه ،هر هفته دو جلسه به مدت 1/5ساعت ،در

مقطع متوسطه اول (پایه نهم) مدرسه هیأت امنایی شهرستان شیروان برای گروه
آزمایشی به اجرا درآمد.

محتوای جلسات آموزش مهارتهای زندگی

مهارت خود آگاهی

جلسه اول :آشنایی اعضا با یکدیگر ،آشنایی با کارگاه مهارتهای زندگی و مهارت

خود آگاهی؛

جلسه دوم :آشنایی با مهارت خودآگاهی ،شناخت احساسات ،شناخت نقاط قوت و

ضعف ،هویتیابی؛

جلسه سوم :آشنایی با مهارت خودآگاهی و عزتنفس ،مالکهای واقعی و اشتباه

عزتنفس.

مهارت های ارتباطی

جلسه چهارم :ارتباط و اهمیت ارتباط برقرارکردن ،عناصرارتباط ،نقش ارتباط در

تأمین نیازها؛

جلسه پنجم :آشنایی با انواع پیامهای کالمی و غیرکالمی ،آشنایی با پلهای ارتباطی؛
جلسه ششم :تشریح موانع ارتباطی ،سبکهای ارتباطی و انواع آن ،تمرین مهارت

نه گفتن.
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مهارت کنترل خشم

جلسه هفتم :آشنایی با مفاهیم خشم و عصبانیت ،آشنایی با سطوح خشم ،آگاهی

عمیق نسبت به خود از طریق پیوستار خشم؛

جلسه هشتم :آشنایی با مرکز کنترل هیجانها ،ابعاد شناختی و جسمانی خشم،

مثلث فکر ،احساس و رفتار؛

جلسه نهم :آشنایی با رفتارهای نامناسب هنگام بروز خشم ،مراحل کنترل خشم،

تبعات زیانبار کنترل نکردن خشم.

مهارت حل مسأله و تصمیمگیری

جلسه دهم :انواع روشهای برخورد با مشکالت زندگی (هیجان مدار ،مسأله مدار)

تشریح کامل مراحل حل مسأله ،آموزش ادامه مراحل حل مسأله؛

جلسه یازدهم :آشنایی با پیامدهای مثبت و منفی انتخاب یک راهحل ،تصمیمگیریهای

ناآگاهانه؛

جلسه دوازدهم :تصمیمگیری و اهمیت تصمیمگیری درست ،آشنایی با مراحل

تصمیمگیری ،پیامدهای مثبت و منفی یک تصمیم.
یافتهها

در پژوهش حاضر همه دانشآموزان پسر مقطع متوسطه اول (فقط پایه نهم)

دبیرستانهای هیأت امنایی شهرستان شیروان شرکت کردند .گروه آزمایش ،در12جلسه
هفتگی آموزش مهارتهای زندگی ،هر جلسه  1/5ساعت شرکت کردند .در این مدت
گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکرد .برای رعایت موارد اخالقی ،پس از اتمام
جلسات گروه آزمایش و اجرای مراحل پژوهش ،برنامه آموزش مهارتهای زندگی برای
دانشآموزان عالقهمندی که در گروه گواه بودند نیز اجرا شد .ابزار پژوهش در سه مرحله
پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری دوماهه بر روی هر دو گروه اجرا شد.
برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از آمارهای میانگین و انحراف استاندارد و
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در سطح استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد .جدول  1بیانگر شاخصهای
توصیفی میانگین و انحراف استاندارد دو گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله پیش
آزمون و پس آزمون است:
جدول  )1میانگین و انحراف استاندارد نمرات تعارضهای والد -فرزند و مؤلفههای
آن به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
متغیر
تعارضکلی
استدالل
پرخاشگری کالمی
پرخاشگری جسمی

گروه

پیشآزمون
انحراف معیار
میانگین

پسآزمون
انحراف معیار
میانگین

آزمایش

35/59

4/06

27/80

3/76

کنترل

36/34

4/69

35/60

5/12

آزمایش

17/64

2/42

11/85

1/65

کنترل

16/74

2/85

15/40

2/27

آزمایش

11/44

4/03

7/40

2/69

کنترل

11/24

3/55

11/35

3/36

آزمایش

6/14

1/25

5/40

0/597

کنترل

7/29

1/51

6/40

1/22

(منبع :نگارندگان)1396 ،

جدول فوق وضعیت میانگین نمرات کلی تعارض و خرده مقیاسهای آن در مرحله
پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل را نشان میدهد.
نتایج فوق نشان میدهد که میانگین نمرات تعارض کلی و خرده مقیاسهای پرخاشگری
کالمی ،پرخاشگری جسمی و خردهمقیاس استدالل در گروه آزمایش پس از آموزش
مهارتهای زندگی کاهش یافته است.
نمرات گروه کنترل نیز در مرحله پسآزمون کاهش داشته است؛ اما این میزان کاهش
معنادار نیست و میتواند ناشی از گذشت زمان باشد.
در جدول  2نیز نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه دو گروه با کنترل اثر
پیشآزمون به صورت خالصه ارائه شده است:
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جدول  )2نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری تأثیر متغیر مستقل بر نمرات
تعارضهای والد -فرزندی و مؤلفههای آن

متغیرها
تعارضکلی
استدالل
کالمی
جسمی

منابع تأثیر

مجموعه
درجه آزادی
مجذورات SS

میانگین
مجذورات
MS
614/107

144/271
1341/657

آماره F

پیش آزمون

1

614/107

عضویت گروهی

1

560/406

560/406

پیش آزمون

1

65/879

65/879

28/519

عضویت گروهی

1

154/998

154/998

67/098

پیش آزمون

1

322/348

322/348

361/404

عضویت گروهی

1

110/673

110/673

124/083

پیش آزمون

1

5/034

5/034

6/094

عضویت گروهی

1

4/181

4/181

5/061

سطح
معناداری
0/001
0/001
0/001
0/030

(منبع :نگارند گان)1396 ،

بر طبق اطالعات جدول  2و با توجه به اینکه نمرات باالتر نشاندهنده کاهش تعارض
هستند ،میتوان گفت که ،آموزش مهارتهای زندگی ،برکاهش کلی تعارض اثربخش
بوده ( ،)p>0/001و نیز در زیر مولفۀهای پرخاشگری کالمی ،پرخاشگری جسمی و
استدالل منجر به بهبود تعارض در گروه آزمایش شده است (به ترتیب،p>0/001 :
 ،p>0/001و .)p>0/030با توجه به این نتایج شاهده میشود که برنامه آموزش
مهارتهای زندگی موجب کاهش تعارضهای والد -فرزندی و تمامی مؤلفههای آن در
شرکتکنندگان گروه آزمایش شده است.
بحث و نتیجهگیری

هــدف ایــن پژوهــش ،بررســی اثــر بخشــی آمــوزش گروهــی مهارتهــای زندگــی بــر

کاهــش تعارضهــای والدیــن -نوجوان بــود .نتایج تحلیــل دادهها نشــان داد که آموزش
مهارتهــای زندگــی در کاهــش تعارضهــای کلــی و تمامــی زیــر مؤلفههــای آن اثــر
بخــش بــوده اســت .ایــن یافتــه همســو بــا نتایــج مطالعــه کیــم ،پارکــر و والکرمارســینو
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()Kim, Parker & Walkermansyanov, 2017؛ یاداو و اقبال ()Adventure, Luck, 2009؛
فورنریس دنیش و اسکات ( ،)Forrnys, Denish & Scott, 2007خدادادی سنگده ،و
دیگران ( )1390و احمدی ( )1393است.
از سـوی دیگر نیز نتایج این تحقیق با تحقیقات مشـابه پیشـین همخوان بوده اسـت.
فورنریس دنیش و اسـکات ()Forrnys, Denish & Scott, 2007؛ توسـایت وفورگنسـن
(.)Toussaint, & forgensen, 2008: 337؛ استرن ()Stern, 2005؛ (گیتی پسند،
1387؛ نعمتی سوگلی تپه و دیگران1387 ،؛ ماری ،ثنایی ذاکر و کدیور.)1384 ،
فورنریس دنیش و اسکات ( )Forneris, Danish & Scott, 2007و ترنر و دیگران
( )Turner, Goodin & Lokey, 2009در مورد نوجوانان نشان دادند که آموزش
مهارتهای زندگی من جمله مهارت حل مسأله و ارتباطات مؤثر تواناییهایی را برای
حل مشکل و استفاده مؤثر از حمایتهای اجتماعی آنها را افزایش میدهد.
توسایت و فورگنسن ( )Toussaint, & forgensen, 2008: 337در پژوهشی که با
عنوان تعارض والدینی ،کیفیت رابطه ولی فرزندی و سازگاری در نوجوانان مسیحی بر
روی  260آزمودنی انجام دادند ،گزارش دادند که تعارض بین والدین با کیفیت ارتباط
ولی فرزندی دارای ارتباط است ،آنها هم چنین گزارش دادند که کیفیت ارتباط ولی
فرزندی با سطوح پایین سالمت روان نیز در ارتباط است.
با توجه به اینکه در آموزش هر مهارت ،از جمله مهارتهای زندگی ،راهکارهای جدیدی
معرفی میشود ،هر تمرینی که درمانگر با فرد برای رسیدن به نتیجه مثبت انجام می
دهد ،حتی اگر كوتاه مدت باشد ،مفید است.
آموزش عملی به فرد امكان میدهد كه از تغییر روحیه خود كه در اثر تكرار و تمرین
حاصل میشود ،مطمئن شود .هر چه اطمینان فرد به یادگیری مهارتهای زندگی بیشتر
شود ،انگیزه بیشتری برای تمرین پیدا میكند و در نتیجه سودمندی این متون نیز
بیشتر میشود (.)Deffenbacher, 1980: 18
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همچنین از آنجایی که ،مهارتهای حل مسأله ،تصمیمگیری ،ارتباط ،کنترل خشم
و خودآگاهی مهارتهای بین فردیی هستند ،که فرد در تعاملهای اثربخش و کارآمد
آنها را تجربه میکند ،به نظر میرسد كه آموزش مهارتهای زندگی مؤثرترین روش
برای بهبود آنها محسوب میشود .در واقع اعضای گروه در نتیجهی تعامل با یكدیگر و
احساس داشتن درد مشترك
از طریق خودافشایی ،دریافت حمایت ،همدلی و همچنین
ِ

میتوانند در مورد خود و مسائل خود به فهم و بینش وسیعتری دست یابند و سادهتر
آنها را بپذیرند .گروه برای اعضا فرصتی فراهم میآورد که بتوانند در فضایی عاری از
قضاوت ،به کاوش درونی خود بپردازند و به تجربههای ذهنیشان توجه کنند.
بعالوه فردی که در حل مسأله مشکل دارد ،احتماالً فاقد حمایت محیطی و اجتماعی
است .چنین فردی به دلیل عدم دریافت حمایتهای محیطی ،دچار ناتوانی در حل
مسأله میشود و در نهایت در موقعیتهای چالشبرانگیز ،مضطرب و پریشان میشود و
قدرت حل مسأله را از دست میدهد.
از جمله محدودیتهای این پژوهش میتوان به نبود دوره پیگیری برای ارزیابی میزان
تداوم اثر برنامهی آموزشی و انتخاب غیرتصادفی افراد گروه نمونه اشاره کرد.
با توجه به نکات ذکر شده روشن است که مداخله گروهی در تقویت مهارتهای
حل مسأله و تصمیمگیری ،کنترل خشم ،مهارتهای ارتباطی و خودآگاهی در کاهش
تعارضهای بین والدین و نوجوانان تأثیر داشته است .بدیهی است فردی که دارای چنین
مهارتهایی است ،توانایی بیشتری در مدیریت تعارضها دارد.
بنابراین به مسؤوالن آموزش و پرورش ،مدیران و مشاوران مدارس پیشنهاد میشود
برای دانشآموزان و والدین آنان کارگاههای آموزشی مهارتهای زندگی برگزار کنند؛
زیرا بر اساس نتایج پژوهش حاضر این احتمال وجود دارد که اینگونه کارگاهها در
کاهش تعارضهای والد -فرزند مؤثر واقع شود.
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منابع

−احمدی ،محمدسعید (" .)1393تأثیر مهارتهای ارتباطی با رویکرد دینی بر عزت

نفس و سالمت روانی دانشآموزان" .مجله علمی  -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
زنجان ،سال بیست و دوم ،ش ( 90فروردین و اردیبهشت).22-13 :

−اسدییونسی ،محمدرضا ،و دیگران (" .)1390تدوین و اعتباریابی پرسشنامه
سنجش تعارض والد نوجوان" .فصلنامه خانواده و پژوهش ،سال هشتم ،ش 1

(بهار).43-70 :

−اصالنی ،خالد؛ جامعی ،معصومه؛ رجبی ،غالمرضا (" .)1394اثربخشی آموزش

تصویرسازی ارتباطی بر کیفیت روابط زناشویی زوج ها" .فصلنامه روانشناسی
کاربردی ،سال نهم ،ش ( 4زمستان).53-37 :
−اکبری ،ابوالقاسم ( .)1382مشکالت نوجوانی و جوانی .تهران :نشر ساواالن.
−آقایوسفی ،علیرضا ،و دیگران (" .)1395اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی مبتنی

بر نظریه انتخاب بر تعارض  های زناشویی و بهزیستی اجتماعی" .فصلنامه علمی
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