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                بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مقابلهای بر سبکهای عاطفی نوجوانان کار  12تا  18ساله
رایحه ذوالنوریان  

*

دکتر فاطمه شاطریان محمدی  

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،شناسایی تأثیر آموزش مهارتهای مقابلهای
بر سبکهای عاطفی نوجوانان کار بود .جامعه آماری پژوهش ،شامل
کلیه نوجوانان کار  12تا  18ساله منطقه  2تهران (شمیرانات) ميشد،
که زیر نظر بهزیستی فعالیت میکنند .از میان این کودکان  30 ،نفر

با اســتفاده از روش نمونه گیری در دســترس ،در گروه آزمایش و
شاهد جای گرفتند .برای گردآوری دادهها ،از پرسشنامه سبکهای
عاطفی هافمن و کاشدن استفاده شد .روش پژوهش ،نيمه آزمايشي
و از نوع پيش آزمون ـ پس آزمون بــود .گروه آزمایش ( 15نفر از
نوجوانان کار) به مدت  10جلســه دو ساعته از آموزش مهارتهای
مقابلهای برخوردار شــدند ،در حالی که گروه شــاهد ،تحت این
آموزش قرار نگرفتند .نتايج تحليل كوواريانس يك راهه نشان داد
که ،میانگین گروه آزمایش در پس آزمون در هر سه متغیر "سبک
عاطفی" (ســازگاري ،پنهان كاري و تحمل) ،نسبت به پیش آزمون
افزایش یافته اســت ،در حالی که در گروه شاهد ،چنین افزایشی
مشــاهده نگرديد .بنابراين ،با توجه به يافتهها ،ميتوان اينگونه
نتيجهگيري كرد كه آموزش مهارتهای مقابلهای ،بر بهبود ســبک
عاطفی نوجوانان کار تأثير گذار بوده و مي توان از آن به عنوان يك 
روش اثربخش استفاده نمود.
واژگان كليدي  :سبکهای عاطفی ،مهارتهای مقابلهای ،نوجوانان
کار
مقدمه
مقابله به عنوان تالشی شناختی و رفتاری برای اداره رویارویی با موقعیتهای
فشارزا تعریف شــده که فراتر از منابع فرد ارزیابی گردیده است و فرایندی
ميباشد که افراد از طریق آن ،هیجانات منفی ایجاد شده را کنترل میکنند
و درخواســتهای بیرونی و درونی تهدیــد كننده فرد را به مبارزه میطلبد
(کلینکه . 1ترجمه :محمد خانی .)1388 ،فرایند مقابله ،از شــدت اســترس
و پیامدهــای فیزیکی و روانی آن در آینده میکاهــد .چنانچه نوجوانان به
راهبردهــای مقابلهای کارآمد مجهز نباشــند و توانایــی کمیبرای درک

**

هیجانهای خود و دیگران داشته باشند ،در برخورد با فشارها و بحرانهای
دوران نوجوانی ،توان کمتری خواهند داشــت و مشکالت رفتاری بیشتری
را به صورت پرخاشــگری ،افســردگی و اضطراب نشان مي دهند(کاریکال و
پاناییوتو .)2011 ،بندورا ادعا کرده است؛ چنانچه افراد نتوانند به صورت اثر
بخش با شــرایط مسئله مقابله کنند ،در مواجهه با مشکل بعدی ،اعتماد به

نفسشان کاهش یافته و از الگوهای مقابلهای که تأثیر کمتری دارند ،استفاده
خواهند کرد (گری.)2011 ،
از طرفی ،نوجوانی یکی از مراحل مهم تحول انسان به شمار میآید و اهمیت
این دوره تنها به ســبب تغییرات اساسی در تمامیابعاد نیست بلکه بیشتر
به سبب آن است که این تغییرات ،تنیدگی را به نوجوانان یا نوجوانان دیروز
کــه هنوز شایســتگی و آمادگیهای الزم برای مقابله را کســب نکرده اند،
وارد میکند .در این میان ،روش و شــیوه نوجوانان در درک و مقابله مؤثر با
این تحوالت و تنیدگیها و افزایش ســرمایههای روانشناختی و سبکهای
عاطفــی که ارتباط قاطعی با ســامت روانی دارد ،مهم اســت .به ويژه در
نوجوانــان کار ،که محرومیت آنها از منابع حمایتی ،آموزشــی و پرورشــی
باعث میشود با هر تجربه شکســتی که در مقابل تنشها کسب میکنند،
تصــورات ضعیفتر و ادراک بدبینانه تری نســبت به خود کســب نمايند و
این امر ،توان مقابله با مشــکالت آتی و خودکارآمدی ،ســازگاری ،تحمل و
تــاب آوری را در آنها كاهش مي دهد .نوجوانــان کار ،به افرادیکه در زیر
ســن  18سال در خیابان سرگردان هســتند یا برای امرار معاش مجبور به
کار كردن ميباشــند و فاقد مســکن و خوراک مناسب اند ،اطالق میگردد
(یونیســف2003 ، 2؛ نقــل از زارع .)1392 ،بنابراین ،انتظار میرود که این
نوجوانان نیز به مانند ســایر نوجوانان ،دارای ویژگیهای شناختی ،رفتاری،
عاطفی ،اجتماعی و شــخصیتی گوناگون باشند .اگرچه به لحاظ قرارگرفتن
در محیط خاص ،شرایط ویژه و برخورداری از قانون خیابان ،برخی ویژگیها
و رفتارها در این نوجوانان برجســته و غالب میشــود امــا همچنان انتظار
میرود تا تحت حمایتهای خاص نهادهای مسئول قرار گیرند.
از آن جــا که روشهای مقابلهای ،زمینهســاز ســازگاری فرد براي برخورد
مناسب با چالشهای زندگی است و برخورد مناسب ،در پيش گرفتن روشی
مي باشــد که تنش فرد را کاهش و احساس خوب و مثبت بودن را در فرد

* کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد ساوهE - mail:Raya5656@yahoo.com .

** عضو هیئت علمی و استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ،دکترای سنجش و اندازه گیری از دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات E - mail:fshaterian@yahoo.com
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افزایش میدهد ،از اين رو ،مي توان انتظار داشــت كه همبســتگی بااليي
بیــن روشهای مقابلهای با کیفیت زندگی و تنظیم هیجانی وجود داشــته
باشــد .استفاده مناســب از هیجانات نقش مهمیدر زندگی ،تحصیل ،کار و
موفقیتهای انســان دارد .ســبک عاطفی ،بیانگر تفاوت فردی ،تمایالت و
گرایشهای گوناگون افراد برای تنظیم و کنترل هیجان اســت .هنگامیکه
فرد با یک موقعیت هیجانی رو به رو میشــود ،برای کنترل هیجان ،داشتن
احســاس خوب و خوشــبینی کافی نیســت بلکه وی نیاز دارد که در این
موقعیتها ،بهترین کارکرد شــناختی را نیز داشــته باشد ،همان طور كه
به باور هافمن و کاشــدن ( ،)2010یکی از مهمترین قابلیتهای انسانها،
توانایی تنظیم و ســازگاری هیجاناتشان ،متناســب با الزامات موقعیتهای
خاص است .خودتنظیمیهیجانی ،یعنی تمایل به کنترل حالتهای درونی،
کنتــرل تکانههــا و رفتارها و انطباق آن با معیارها برای رســیدن به هدف
اســت .خودتنظیمیهیجانی ،شامل فرایندهایی است که از آن طریق مردم
هیجانــات خود و نیز چگونگی و ابــراز آنها را تحت تأثیر قرار میدهند .این
توانمندی یا ویژگی ،نقش قابل توجهی در بهزیســتی و سالمت روانی دارد.
هافمن و کاشــدن ( )2010و نیز دیویدســون ( ،)1998سبکهای عاطفی
را به جای روشهای تنظیم هیجانی به کار بردهاند .آنها ســبکهای عاطفی
را به ســبکهای پنهان کاری ، 1سازگاری 2و تحمل 3طبقه بندی کردند.
مطالعات نشــان میدهد؛ وقتی اشــخاص تصمیم دارند که در موقعیتها،
عکس العمل آنی نشــان دهند ،روشهای احساسی را به صورت فرونشانی
( پنهان بودن ) ،پذیرش (تحمل ) و ســازگاری (کنارآمدن) نشان میدهند
(کیسن و انگين دنیز.)2015 ،
• ســبک پنهان کاری  :این ویژگی شــامل بازداری ،سرکوب و برنامههای
مبتنی بر واکنش با هدف پنهان ســازی میباشد و راهبردهای آن معطوف
به مخفی کردن یا اجتناب از بروز هیجانات بعد از ظهور آنها است(کیســن
و انگين دنیز.)2015 ،
• سبک سازگاری  :این ویژگی به معرفی افرادی میپردازد که قادر هستند
در حل مســایل سازشی ،اطالعات هیجانی را به دست آورند .آنها میتوانند
مطابق الزامات محیطی ،به صورت بهتر اطالعات احساســاتی و هیجانی را
در ســازگاری و انطباق با مسائل و مشکالت به دست آورند و سپس ،تجربه
و ابــراز هیجانی خود را کنترل و مدیریت نمایند .آنان شــیوههایی را برای
کنترل مجدد یا متعادل سازی هیجانات دارند تا به نحو موفقیت آمیز پاداش
و مجازاتهای زندگی روزانه را مشخص کنند.
• ســبک تحمل  :ویژگی افرادی است که در پاســخ برانگیختگی ناشی از
تجربههای هیجانی به صورت غیر دفاعی ،واکنش نشان میدهند .این شیوه
شامل تحمل زیاد رنج و ناراحتی است(هافمن و کاشدن.)2010،
طی مطالعه انجام شــده توسط اسروف ،ولسور و پنکوفر ( ،)2011مشخص
شد که آموزش مهارتهای مقابلهای ،موجب افزایش خودکارآمدی ،حمایت
اجتماعــی و نیــز کیفیت زندگی نوجوانان می شــود .بشــرپور ،نريماني و

عيســيزادگان ( ،)1392نیز در تحقيق خود در زمینه ارتباط ســبکهای
مقابلــهای و حمایت اجتماعی با اســترس ادراک شــده ،دریافتند؛ میزان
استرس و نوع ادراکی که شخص نســبت به استرس دارد ،به میزان زیادی

تحــت تأثیر ســبکهای مقابلهای و حمایت اجتماعی اســت .فرد با وجود
ســبکهای مقابلهای و حمایت اجتماعی که از خانواده و دوســتان دریافت
میکنــد ،ادراک مبتنی بر اســترس را پیدا میکند و بیــن پنهان کاری با

پرخاشگری و نیز سازگاری هیجانات با پرخاشگری ،رابطه منفی وجود دارد.

کارشــکی ( )1392و الزاروس و فولكمن( ،)1985اســتراتژیهای مقابله را
در بردارنده آن دســته از تالشهای شناختی و رفتاری فرد میدانند که به
منظور کاهش اســترسهای درونی و یا بیرونی ،ب ه کار گرفته میشوند .به

بیان دیگر ،مقابله ،تالشــی اســت که با هدف کنترل و غلبه بر مقتضیات و
وقایع بحرانی صورت میگیرد .ایــن مقتضیات مبین چالش ،تهدید ،خطر،
صدمه و یا حتی سازگاری برای فرد هستند .پژوهش گاينورمووت (،)2010

حاكي از تأثیر مثبت آموزش مهارت هاي مقابله اي بر توانایی خودتنظیمی
رفتــار در جوانان در موقعیتهای مختلف اســت .البته هــدف از آموزش
مهارتهای مقابلهای ،حذف کامل تنیدگی از زندگی نیســت ،زيرا این کار

نه امکانپذیر مي باشــد و نه الزم بلکه منظور آن اســت که افراد با كاربرد

تکنیکهاي ذكر شــده و با کنترل فشار حاصل از رویدادهای تنیدگیزا ،در
دستيابي به سالمت روان توفیق یابند.

از طرف دیگر ،مطالعات نشــان داده است که تنظیم هیجانی به طور ذاتی،
ســازگار یا ناسازگار نیســت بلکه همانند هر رفتاری ،با ایجاد سازگاری ،به
فرد اجــازه میدهد که کارکرد او در محیط ،موفقیت آمیز باشــد و هنگام
مواجه شــدن با یک تجربه هیجانی مشــکلزا ،بتواند رفتارهای متناسب با

هدفش را به کار گیرد .تنظیم هیجانی سازگار ،نیازمند مهارتهای آگاهی و
پذیرش هیجانی است (حسینی .)1393 ،چنانچه سبک عاطفی ناسازگارانه

باشــد ،تأثیرات منفــی برجای میگذارد و فرد را دچــار اختالالت عاطفی،

افســردگی و اضطراب مینماید(هافمن و كاشدن .)2014 ،سایر پژوهشها
نیز تبیین کردهاند که دلبســتگی به والدین بــا راهبردهای مقابلهای فعال،
حمایت اجتماعی و تنظیم شــناختی هیجانات رابطه مثبتی دارد و بهطور

کلی راهبردهای مقابلهای و تنظیم هیجانی میتواند ،نقش واســطه ایی در
رابطه با تاب آوری نوجوانان داشته باشد (هاشمیو جوکار.)1392 ،

کیســن و انگين دنیز (  ،)2015طی مطالعات خود دریافتند که روشهای

تنظیم هیجانی رابطه منفی با افســردگی ،اضطراب و عالئم استرس دارد و

حتی این مــوارد به طور قابل توجهی روش تنظیــم هیجانی را پیشبینی
میکنند .نتايج پژوهش ماسایا وهافمن ( ،)2014نیز بیانگر آن بود که سبک
عاطفی با افســردگی و اضطراب ارتباط منفی دارد .در اين راســتا ،پژوهش
حاضر در پی پاســخگویی به این ســؤال اســت که آیا آموزش مهارتهای
مقابلهای بر سبکهای عاطفی نوجوانان کار ،تأثیر دارد يا خير؟
3. tolerating

1. concealing
2. adjusting
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روش

جامعه ،نمونه و روش نمونه گيري

این پژوهش از نوع نیمه آزمایشــی و با روش پیــش آزمون ـ پس آزمون با
گروه شاهد بود .جامعه آماری پژوهش ،مشتمل بر کلیه نوجوانان كار منطقه
دو تهران(شميرانات) مي شد که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت میکنند.
این نوجوانان (حدود  110نفر) در مرکز نوجوانان کار رویش نهال ،از خدمات
اجتماعی و مشاورهای استفاده كرده و همه آنها بد سرپرست یا بی سرپرست
بودند 30 .نفر از آنها در رده ســنی  12 - 18ســال با روش نمونه گیری در
دسترس ،به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند .سپس  15نفر در گروه آزمایش
و  15نفر در گروه شاهد جای گرفتند.
ابزار گردآوري دادهها

پرسشنامه سبک عاطفیهافمن :
1

ط هافمن و کاشدن ساخته
این پرسشنامه  20سؤالي در سال ( ،)2010توس 
شــد كه هدف آن ،بررسی سبکهای عاطفی افراد شامل (سازگاری ،پنهان
کاری و تحمل) است.
الف) سبک سازگاری؛ به معرفی افرادی میپردازد که در حل مسائل سازشی،
اطالعات هیجانی را به کار ميگیرند :سؤاالت 19 ،16 ،12 ، 8 ،7 ،4 ،2
ب) ســبک پنهان کاری؛ شــامل بازداری و مخفی کردن هیجانات است و
ابراز هیجانی را تعدیل و تنظیم میکند :سؤاالت 15 ،13 ،10 ،9 ، 5 ،4 ،1
ج) ســبک تحمل؛ ویژگی افرادی اســت که در پاسخ برانگیختگی ناشی از
تجربههای هیجانی ،به طور غیر دفاعی واکنش نشــان میدهند :سؤاالت ،5
. 17 ،11 ، 6

برای احراز روایی سازه پرسشنامه ،از روش تحلیل عاملی استفاده شد .نتایج اجرای
تحلیل مؤلفههای اصلی نشــان داد () kmo =0/ 808, x2=1409/076, P>0/001
که حجم نمونه کافی و عاملها تفســیر پذیر است .پس از تأیید كافي بودن
حجم نمونه ،روش تحلیل مؤلفههای اصلی؛ ســه عامل پنهان کاری ،سازش
و تحمل را استخراج کرد .در پژوهش کارشکی ( ،)1392برای تعیین روایی
این پرسشــنامه از روایی محتوایی ،تحلیل مؤلفههای اصلی و روایی ســازه
تحلیل عاملی اســتفاده گرديد .به منظور سنجش پایایی پرسشنامه ،ضریب
آلفــای کرونباخ مورد اســتفاده قرار گرفت .میزان ضریــب آلفای کرونباخ
برای خرده مقیاسهای پنهان کاری ،سازش و تحمل به ترتیب0/75 ،0/70
و 0/50و پایایی کل برابر با  0/81بهدســت آمد کــه حاکی از پایایی قابل
قبول این ابزار است.
روش اجرا
آزمودنیها تحت آموزش مهارتهای مقابلهای به مدت  10جلسه دو ساعته،
قرار گرفتند .گروه شــاهد در این مدت هیچ آموزشی دریافت نکرد .آموزش
مهارتهای مقابلهای ،شامل آموزش روشهای شناختی – رفتاری متعددی
است كه با هدف کمک به فرد ،مجموعه ای از مهارتها آموزش داده میشود
تا بدین ترتیب ،شــخص بتواند در بســیاری از موقعیتهای تنشزا ،سازش
الزم و سالمت روان و جسم خود را ب ه دست آورد .جکوبسن ( ،)1938برای
آموزش خود آرام
اولین بار این روش را ارائه داد ،بعدها ولپی ( ،)1954نوعی
ِ
بخشی کوتاه را تهیه کرد و سپس کلینکه در سال ( ،)1992آن را به صورت
منسجمتری تدوین نمود .در ایران اين بسته آموزشي توسط موقر(،)1383
استفاده گرديد.

جدول  :1محتواي جلسات آموزش

جلسه اول

در این جلسه هدف ،آشنایی با مهارتهای مقابلهای است  و چهارچوب کلی سایر جلسات ،تشریح روش آموزشی ،چیستی مهارتهای مقابلهای ،انواع مهارت های
مقابلهای و آشنایی با اصطالحهایی است که با آن رو به رو خواهند شد.

جلسه دوم

هدف ،خود آرام بخشی است و به نقش خود آرام بخشی در کاهش تنشها پرداخته و در ارتباط با چگونگی کاربرد آن به عنوان یک فرایند مقابلهای صحبت میگردد.

جلسه سوم

هدف ،آشنایی با سیستمهای حمایتی به عنوان یک مهارت مقابلهای است و با استفاده از روش پرسش و پاسخ ،روش اکتشافی و فعال به بررسی اهمیت ارتباط ،درجه
بندی ارتباطات به لحاظ اهمیت ،شناخت سیستم حمایتی ،ارزیابی سیستم حمایتی ،بررسی دایره ارتباطات ،اهمیت سیستم حمایتی و انواع حمایت ها میپردازد.

جلسه چهارم

هدف ،آشنایی با مهارت مقابلهای حرف زدن با خود ،در طول چالش ها است و سپس به تشریح چگونگی حرف زدن با خود در طول تنش و مشکل ،چگونگی کاربرد آن
به عنوان یک مهارت مقابلهای ،روش های به کارگیری این مهارت ،فهرست جمالت کمک کننده ،تأمل کردن و تکرار آموختهها پرداخته میشود.

جلسه پنجم

هدف ،آموزش چگونگی برقراری ارتباط مطلوب است که به جمع بندی و تکرار آموختهها ،بررسی تجربیات افراد در طول هفته و سپس به تشریح برقراری ارتباط مطلوب
به عنوان یک مهارت مقابلهای ،پرداخته می شود.

جلسه ششم

هدف ،تکمیل بحث پیرامون مهارت مقابلهای برقراری ارتباط مطلوب است و به  5شیوه ارتباطی مؤثر در کسب مهارت برقراری ارتباط مطلوب ،تقسیم بندی این  5شیوه
به شیوههای شنیداری و مهارتهای ابراز وجود ،پرداخته می شود.

جلسه هفتم

هدف ،بررسی مهارت مقابلهای حل مسئله است  .بحث پیرامون چیستی حل مسئله ،چگونگی ارزیابی احساس شایستگی در حل مسئله ،بررسی علل توفیق یا درماندگی
در حل مسئله ،چگونگی دستیابی به این مهارت و مراحل حل مسئله است.

جلسه هشتم

هدف ،آموزش مهارت مقابلهای تصمیم گیری است  .موارد مهارت مقابلهای تصمیم گیری با جزئیات عوامل مؤثر در تصمیم گیری ،اهمیت تصمیم گیری ،انواع تصمیم
گیری ،ویژگیها و پیامدهای يك تصمیم خوب ،ویژگیها و پیامدهای یک تصمیم بد ،مراحل تصمیم گیری و مراحل آن با حل مسئله ،آموزش داده می شود.

جلسه نهم

هدف ،برگه تصمیم گیری است  .برگه تصمیم گیری و کاربرد آن ،بررسی تجربیات اعضاء در شرایط تصمیم گیری و مقایسه نحوه تصمیم گیری آنها در آن هنگام و در
زمان حال و با به کار گیری برگه تصمیم گیری ،دستور کار جلسه قرار می گیرد.

جلسه دهم

هدف ،مروری بر  6مهارت مقابلهای آموخته شده است  .پس از خود آرام بخشی ،کلیه مهارتهای آموخته شده ،مرور میشود .تجربیات و احساسات اعضاء در خالل
دوره مطرح و مورد بررسی قرار میگیرد  .موارد مختلف پیش آمده از رخدادهای تنش زا در طی هفته  و اين که آیا اعضاء توانايي  به کار گیری این مهارتها را داشتهاند،
مطرح میشود.
1. Hofmann the Affective Style questionnaire
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يافته ها
اطالعات به دســت آمده از اجرای پرسشــنامه سبک های عاطفی در پیش
آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و شاهد ،با استفاده از نرمافزار spss

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که شرح آن به صورت زیر است:
جدول :2میانگین و انحراف استاندارد سبکهای عاطفی در پیش آزمون و پس آزمون
به تفکیک گروهها ()n=30
                       پیش آزمون                            پس آزمون
مؤلفهها

سازگاری

پنهانکاری

تحمل

کل

جدول :4تحلیل کوواریانس یک راهه بین آزمودنی جهت بررسی تأثیر آموزش
مهارتهای مقابلهای بر سبکهای عاطفی
منبع
تغییر

گروه

خطا

متغیر

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

اندازه
اثر

سازگاری

55/9

1

55/9

14/7

0/01

0/371

پنهانکاری

30/1

1

30/1

11/9

0/01

0/323

تحمل

18/6

1

3/8

9/4

0/01

0/274

سازگاری

94/8

25

2/5

پنهانکاری

63/08

25

2

تحمل

49/3

25

سازگاری

20746

30

پنهانکاری

18380

30

تحمل

6748

30

گروه

M

SD

M

SD

آزمایش

23/67

8/5

27/07

8/7

کنترل

22/53

6/5

23/20

6/7

آزمایش

22/93

5/6

25/53

5/8

کنترل

21/40

8/2

22/07

7/7

آزمایش

13

4

15/2

4/2

مقایســه اطالعــات جدول فوق نیز نشــان میدهد که نمــرات مؤلفههای

کنترل

12/2

6

12/80

6/4

" سبکهای عاطفی" نوجوانانی که تحت " آموزش مهارتهای مقابلهای"

آزمایش

59/60

15/3

67/80

15/5

کنترل

56/13

16/6

58/07

16/4

اطالعات توصیفی جدول شماره  2نشان میدهد که میانگین هر سه سبک

"عاطفی" در نوجوانان گروه آزمایش ،پس از مداخله ،افزایش داشــته است

و این در حالی است که در گروه شاهد ،چنین افزایشی مشاهده نمیشود.

فرضیه پژوهش :آموزش مهارتهای مقابلهای بر سبکهای عاطفی نوجوانان
کار مؤثر است.

جدول : 3خالصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس خطاها در مؤلفههای سبکهای عاطفی

مقیاس

F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح
معناداری

سازگاری

1/3

1

28

0/27

پنهانکاری

0/53

1

28

0/47

تحمل

0/05

1

28

0/83

بر اساس نتايج جدول شماره  ،3آزمون لوین ،همگنی واریانس خطاها در هر
سه مؤلفه را مورد تأیید قرارداد.

كل

همانگونه كه در جدول شــماره  4مشــاهده مي شــود؛ حتی با احتساب
آلفای میزان شده بنفرونی ( )0/016در هر سه مؤلفه ،یعنی " :سازگاری"،
" پنهانکاری" و " تحمل"  ،تفــاوت معناداری بین گروهها ،وجود دارد؛

قرارگرفتهانــد ،به طــور معناداری افزایش یافته اســت .از این رو ،میتوان
فرضیه صفر را رد کرده و اظهار داشــت كه آموزش مهارتهای مقابلهای ،بر
ســبکهای عاطفی نوجوانان کار تأثیر دارد .باالترین اندازه اثر نیز متعلق به
مؤلفه" ســازگاری" اســت ( ،)0/371یعنی حدود  37/1درصد از واریانس
" ســازگاری " آزمودنیها ،وابســته به " آموزش مهارتهای مقابلهای"
است .این رقم در مورد مؤلفههای "پنهانکاری" و "تحمل" ،به ترتیب به
 32/3و  27/4درصد میرسد.
بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از پژوهش حاضر ،نشــانگر آن اســت که آموزش مهارتهای
مقابلهای ،بر سبک های عاطفی نوجوانان کار  12تا  18ساله مؤثر بوده است.
در واقع ،دانشی که پس از آموزش مهارتهای مقابلهای ،کسب میشود ،به
فرد در دســتيابي به راهبردهاي مفيد کمک می کند تا در هنگام مواجهه
با تنــش بتواند آنها را تحمل نمايد ،در انطباق با شــرایط منعطف باشــد،
مســئولیت تصمیماتش را بپذیرد ،احســاس خوبی نســبت به خود پیدا
کند و مشــکالت را به عنوان بخشــی از تجارب رشــد دهنده زندگی تلقی
نموده و با احســاس تســلط و کفایت ،با مشکالت مواجه شود .و در نتیجه،
با حفظ آرامش به یافتن مناســب ترین روش مقابله با یک رویداد بپردازد.
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افراد در این فرایند ،با مســائلی از قبیل اینکه ؛ چگونه مســئولیتهای

روابط مطلوب ،خود آرام بخشی ،سیستمهای حمایتی ،مهارت مقابلهای

جدید را بپذیرند ،چگونه با ترس ،اضطراب ،ناکامی ،افسردگی و فشارهای

حــرف زدن با خود در طول چالــش و تصمیم گیــری) ،موجب ایجاد

روانی مقابله کنند ،رو بــه رو خواهند بود .پرورش مهارتهای مقابلهای
به عنوان بهترین روش شــناخته شده برای ســاختن خودپنداره قوی و
انعطاف پذیری نوجوانان مورد توجه است که منجر به تسهيل سازگاری
فرد با شرایط تازه شده و او را با اوضاع جدید ،منطبق میسازد و به عنوان
مداخلهای پیشگیرانه و کوتاه مدت ،ب ه منظور افزایش عزت نفس و ایجاد
باورهای خودکارآمدی در دانشآموزان مطرح است .اين مهارتها ،شامل
طیف وســیعی از رفتارها ،کنشها و واکنشهای درونی و بیرونی فرد در
برخورد با یک عامل فشــارزا است که به منظور کاهش یا تحمل مسائل
درونی و یا بیرونی از فشار به وجود آمده اند (موسی زاده ،شاه محمدی
و سلطان مرادي .)1393 ،یافته هاي این پژوهش با پژوهشهای کیسن
و انگين دنیز (  ،)2015ماسایا وهافمن ( ،)2014گاينورمووت (،)2010
اسروف ،ولسور و پنکوفر ( ،)2011بشرپور ( )1392و کارشکی (،)1392

همسو است .در تبیین این یافته پژوهشی می توان گفت که معموالً افراد
دارای پردازش هیجانی کارآمد ،پس از تشــخیص درست هیجان خود،
زمــان کمتری را صرف آن واکنش هیجانــی میکنند .به این معنی که
منابع شناختی خود را کمتر به واکنش هیجانی اختصاص میدهند و در
نتیجه ،امکان بیشــتری برای بررسی راه حلهای مختلف يك مشکل را
دارند .این افراد به راحتی با در گیر کردن شناخت خود در مورد سودمند
یا غیر ســودمند بــودن آن راهها تصمیم گیری میکننــد و در نهایت،
به راهبردهای حل ســازگارانه مشکل دست مييابند .از دیگر یافتههای
این پژوهش ،افزایش سبک پنهان کاری با آموزش راهبردهای مقابلهای
اســت .ویژگی اصلی ســبک پنهان کاری؛ بــازداری و دیگر راهبردهای
معطوف به مخفی کردن یا اجتناب از هیجانات بعد از ظهور آنها اســت.
این ســبک در بعضی از موقعیتها ،میتواند از راهبردهای ســازگار به
شمار آید .کارشــکی ( ،)1392ميگويد؛ با اینکه بیشتر افراد از سبک
سازگاری برای کنترل هیجانات خود استفاده میکنند ،با این حال ،بین
پنهان کاری و سازگاری با پرخاشگری ،رابطه منفی وجود دارد .در واقع،
بازداری و ســرکوب از مکانیزمهای دفاعیای هستند که برخی از افراد

سازگاری به منظور حل مسائل و دریافت اطالعات هیجانی براي تطابق،
تعدیــل و تنظیم هیجانی و افزایش واکنشهــای راحت و غیر دفاعی و
تحمل در مقابل فشــار و پریشــانی میگردد .پایین بودن تنش هیجانی
باعث میشــود که فرد در سایه آرامش روانی بتواند بهتر از مهارتهای
ارتباطی و شناختی برای مقابله با مشکل استفاده کند .بنابراين ،میتوان
اظهار داشــت كــه رابطه بیــن راهبردهای مقابلهای و ســبک عاطفی،
یک رابطه متقابل اســت .توانمندی در مدیریــت و تنظیم هیجانها در
ســطح رفتارهای شــخصی ،با کاهش درماندگی روانشناختی و افزایش
بهزیســتی روانی ،سالمت روانی را تقویت میکند و در سطح تعاملهای
بین شــخصی ،مهارتهای ارتباطی و مقابلهای را به صورت مثبت تحت
تأثیر قرار میدهد .اســتفاده از مهارتهای مقابلهایی حرف زدن در طول
چالشها ،مهارتهای تصمیم گیری و خود آرام بخشــی به افراد کمک
میکند تا هنگام رو بهرو شــدن با یک مشکل (حتی اگر پیشرفت آنها،
ســخت یا کند باشــد ) مهارت بیشــتری در خود تنظیمیکسب کنند
(نقل از ســوری و همكاران .)1393 ،کاربرد ســبک عاطفی در مدرسه
بدين صورت است که دانش آموزان داراي مشکالت رفتاری در مدرسه و
آنهايي كه در اجتماعی شدن و برقراری روابط عاطفی نیز مشکل دارند،
در كنتــرل حالتهای دروني و تعدیل و تنظیــم هیجانات در رفتارهای
خود هم ،دچار مشــکل می شــوند .توســعه خود تنظیمــیدر دانش
آموزان ،بر ایجاد خودتنظیمی احساســی ،خودآگاهی ،مسئولیتپذیری،
خود مسئولیتی ،همدلی و همکاری ،راه حلهای مشاجراتی و مذاکرات،
اثر مثبتی داشــته و می تواند رفتــار نوجوانان در موقعیتهای مختلف
را تحت تأثیر قرار دهد (گاينورمــووت .)2010 ،يكي از محدودیتهای
پژوهش حاضر این بود که مرحله پیگیری روی آزمودنیها اجرا نشــد و
بــا توجه به اینکه جامعه آماری و نمونــه ،تنها از یکی از مناطق تهران
انتخاب شــده بود ،تا حدودي تعميم يافته ها را تحت الشــعاع قرار داده
است .بنابراين ،پيشــنهاد ميگردد؛ اين موضوع با جامعه و نمونه آماري
متنوع تري انجام گيرد .همچنين ،پيشنهاد مي شود؛ کارگاههای آموزشی
براي آشنایی با مهارتهای مقابلهای و نقش آن در رویارویی با مشکالت

در نظم بخشی هیجان و کاهش اســترس خود از آن استفاده میکنند.

برای والدین ،معلمان و مربیان مراکز بهزیســتی به موازات آموزشهايي

در واقع ،چنین میتوان گفت که آموزش مهارتهای مقابلهای (برقراری

كه در اين خصوص دانش آموزان در مدارس مي بينند ،برگزار شود.
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