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  چكيده
ت خشم به عنوان يكـي از  هاي زندگي و مديري با نظر به اهميت آموزش در برنامه درسي مهارت

ها، مطالعه حاضر با هدف مقايسه دو شيوه آموزش بـه روش سـازنده گرايـي و شـيوه      اين مهارت
آزمايشـي، بـا   . بر كنترل خشم صورت گرفت) تدوين يافته توسط سازمان بهزيستي كشور(فعلي 

باشـد   مـي آزمون با گروه كنترل بوده و جامعه آماري شامل دانشـجوياني   پس -آزمون طرح پيش
از جهـت  . هاي مديريت خشم مركز مشاوره دانشگاه مازندران شركت كـرده بودنـد   كه در دوره

تأثيرگذاري دو شيوه آموزش طراحي سازنده گرايي و فعلـي بـر ميـزان نگـرش دو گـروه مـورد       
= p، 07/5=000/0 ،المبـداي ويلكـز  = 564/0(بررسي نسبت به محيط يادگيري و نحوه آموزش 
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)46،7(F (ــاداري    يت از دورهو رضــا المبــداي = 504/0(وجــود دارد برگــزار شــده تفــاوت معن
به طوري كـه گـروه دريافـت كننـده آمـوزش مـديريت       ). 000/0p=، 40/16) =50،3(F ،ويلكز

تـري در خصـوص آمـوزش     خشم به شيوه سازنده گرايي نسبت به گروه فعلي هم نگـرش مثبـت  
همچنـين،  . رضايت بيشتري را ابـراز كـرده بودنـد   برگزار شده   كنترل خشم داشتند و هم از دوره

انـد، يـادگيري بيشـتري     يافته ديگر نشان داد گروهي كه به شيوه سـازنده گرايـي آمـوزش ديـده    
بـا توجـه بـه نتـايج حاصـل از      ). p، 65/15) =51،1(F= 000/0(اند  نسبت به مديريت خشم داشته

پـذيري و يـادگيري    انعطـاف هـاي سـازنده گـرا بـا توجـه بـه        پژوهش حاضر، آموزش در محـيط 
لذا، استفاده از . رسد كند، در كنترل خشم، مؤثرتر به نظر مي تري كه در فراگيران ايجاد مي عميق

 .گردد هاي زندگي توصيه مي اين روش آموزشي به جهت لحاظ كردن در برنامه درسي مهارت

  .، برنامه درسيمهارت زندگي، مديريت خشم، طراحي آموزشي، سازنده گرايي :واژگان كليدي

  مقدمه
هاي مختلف زندگي صورت گرفته است، بسـياري   در جنبهي كه در عصر حاضر، عليرغم تغييرات

افـراد  ). 2001، 1ولـز و پاپـاگرجيو  (هاي مقابله هستند  از افراد در مواجهه با مشكالت فاقد مهارت
ايـن شـيوه   . نـد ده ها و مسائل زندگي به شيوه خاصـي بـه مسـائل پاسـخ مـي      در مواجهه با چالش

، مينـور،  2010، 2كـورتز، جفـري و رز  (هـاي زنـدگي اسـت     پاسخگويي بـه مشـكالت، مهـارت   
اي بـر زنـدگي خـود     كند تا با داشتن نگرش مقابله كه به افراد كمك مي) 2009، 3شرودر، هيلند

به عبـارتي، در جريـان تمـام وقـايع و مشـكالتي كـه بـراي انسـان بـه وجـود           . كنترل داشته باشند
كند تـا بـه بهتـرين وجـه ممكـن از       هاي زندگي به وي كمك مي يد، برخورداري از مهارتآ مي

هاي زندگي، تنهـا يـادگيري محـض نيسـت، بلكـه       يادگيري مهارت. عهده مشكالت خود برآيد
گيرنـد تـا    يعني افراد عالوه بر اينكـه يـاد مـي   . دهد ها را نيز تحت تأثير قرار مي ها و ارزش نگرش

                                                 
1. Wells   & Papageorgiou 
2. Kurtz, Jeffrey & Rose 
3. Minor, Schroder   & Heyland 
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هـاي   هاي واقعي به كار ببرند، حقايقي را نيـز دربـاره موقعيـت    را در موقعيت هاي زندگي مهارت
هاي زندگي متمركز  طرح مهارت). 1389پورسيد، حبيب اللهي و فرامرزي، (آموزند  مختلف مي

باشـد   ه بـا انـواع هيجانـات و سـازگاري اجتمـاعي مـي      لـ هاي خودآگـاهي، مقاب  بر ارتقاي مهارت
هـاي فـردي و    اين برنامـه جـامع بـراي كسـب مهـارت     ). 2007،  1ركينگزنورت، هلي و ماكارتو(

هـاي اجتمـاعي بسـيار     اجتماعي طراحي شده و در پيشگيري، درمـان مشـكالت روانـي و آسـيب    
يـادگيري و بـه   ). 2004و همكـاران،   3، اسـميت 2009، 2جونز و الوالي(موثر واقع گرديده است 

قابله موثر با مسائل مختلف زندگي كمك هاي مختلف زندگي، فرد را براي م كارگيري مهارت
بـه عبـارتي،   . و ارتقـاي سـالمت روان وي را بـه دنبـال دارد    ) 2004،  4هنوينكل و بيهائور(كرده 

هاي زندگي، تقويت رفتارهاي مثبت اجتمـاعي، فـردي، شـناختي و تغييـر      هدف از برنامه مهارت
، 5گـاچوهي ( ت افـراد اسـت  رفتارهاي آموخته شده نامناسـب در جهـت بهبـود و افـزايش سـالم     

هاي مختلف  زندگي بر مؤلفه هاي تاكنون مطالعات متعددي در زمينه اثربخشي مهارت). 4: 1999
، انعطـاف پـذيري   )1388نـادري، برومنـد نسـب و ورزنـده،     (سالمت روان از جمله ابراز وجـود  

محمـدي،  ، اسـماعيلي نسـب، ملـك    2010(، عـزت نفـس   )2011، 6جيونيپرو، دنسلو و التانتاوي(
احمـدي قطـب،   (، كيفيـت زنـدگي   )2010، صبحي قراملكي و رجبي، 2011قياسوند و بهرامي، 

، تنظــيم احساســات )2008و همكــاران،  7، آكــي2011شــايان، مهــدي زاده تزنگــي و طــاهري، 
، 8كيم، چوي، لـي، هنـگ و چـو   (، خود ارزيابي )2011مهدوي حاجي، محمدخاني و حاتمي، (

، كنترل اضطراب )2011، 9ويك، ساوس، وينكر، درگانس و اسوابوينج(ورزي  ، جرات)2011

                                                 
1. Kingsnorth, Healy   & Macarthur 
2. .Jones   & Lavallee 
3. Smith 
4. Hanewinkel  &Bhauer 
5. Gachuhi 
6. Giunipero, Denslow   & Eltantawy 
7. Aki 
8. Kim, Choi, Lee, Hong   & Cho 
9. Vidnjevic, Savs, Winkler, Derganc & Svab 
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مينتـز، بـارانچ،   (و اضـطراب  ) 2005، 1هاتن، تيچرنيتز و گمرسـال  كارترايت(اضطراب اجتماعي 
هـاي زنـدگي بـر     صورت گرفته و همگي نشان از تأثير آمـوزش مهـارت  ) 2012، 2مارش و لرمن

  .ي سالمت روان بوده است شده هاي اشاره تغييرات مثبت در جهت ارتقا و بهبود مؤلفه
بر اين باورنـد كـه عمـده مشـكالت روانـي، ريشـه در عوامـل        ) 2012( 3بيجرنبك و هاوارد

اجتماعي داشته و پرخاشگري به عنوان يكـي از موضـوعات اساسـي بهداشـت روان، رو      -رواني
دد كـه  گـر  نـوعي از هيجـان اطـالق مـي    خشم به ) 2004( 4به زعم دلن و راگان. به افزايش است

غالباً به واسطه واكنش افراد نسبت به رفتارهاي نامناسب ديگران ايجاد شده و از يـك عصـبانيت   
كـه اگـر بـروز نكنـد،     ) 2007و دنـل،   5مـارتين (شـود   كوتاه تا يك عصبانيت كامل را شامل مـي 

يـابي بـه    خصومت دورن فردي افزايش داده و بـه عملكـرد فـرد در سـازگاري اجتمـاعي، دسـت      
بـه عبـارتي،   ). 2008، 6لئـال و پاچانـا  (زنـد   سـاير مسـائل زنـدگي و شـغلي آسـيب مـي      اهداف و 

پرخاشگري يكي از عالئم اختالل رفتاري است كه در آن حقوق ساير افراد، قوانين اجتمـاعي و  
  ).2009لئال و پاچانا، (شود  هنجارهاي اخالقي رعايت نمي

ز افـراد در رويـارويي بـا مشـكالت     دارد كـه بسـياري ا   اذعان مـي ) 1388(باباپور خيرالدين 
هـاي الزم و اساسـي هسـتند و همـين امـر آنـان را در مواجهـه بـا          رفتاري و هيجاني، فاقد توانايي

در خصـوص كنتـرل خشـم، جهـت     . مسائل و مشكالت زندگي روزمره آسيب پذير كرده است
ت كه خشـم  در مكتب رفتارگرايي كهن، اعتقاد بر اين اس. هاي متعددي مطرح شده است گيري

هـاي عينـي    به عنوان پيامد يك الگوي بيروني صورت گرفته و با فاكتوري مثل دريافـت پـاداش  
اند كه رفتار همراه با خشم به واسطه رِنجي  اما صاحب نظران شناختي عنوان كرده. يابد تداوم مي

شناسـي  در زمينه آسيب ). 2005مارتين و دلن، (اجتماعي قابل طرح است  -از انحرافات شناختي

                                                 
1. Cartwright- Hatton, Tschernitz & Gomersall 
2. Mintz, Branch, March   & Lerman 
3. Tuttle & Heicler 
4. Dahlen & Ragan 
5. Martin 
6. Leal & Pachana 
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اي مثل ابعاد زيست شناختي،  عمده معتقد است كه عواملي) 2007(كنترل خشم، دنل و همكاران 
آمـوزش صـحيح   ) 4: 1999(به زعم گـاچوهي   .شناختي در ايجاد خشم موثرند واناجتماعي و ر

هاي الزم برسـاند تـا بتواننـد در فضـايي مطلـوب بـا مسـائل         تواند افراد را به يادگيري مهارت مي
بنابراين، خشم به عنوان يك عامل هيجاني از طريق آموزش و يادگيري . گي سازگاري يابندزند

توانـد خشـم و سـاير     هاي مختلف مي هاي زندگي به شيوه لذا، آموزش مهارت. قابل كنترل است
بـه اذعـان دلـن و مـارتين     .  عواقب آن را تا حـد قابـل چشـمگيري كـاهش داده و كنتـرل نمايـد      

هـاي مـديريت    دهـد و يكـي از سـبك    م، سطوح پرخاشگري را كاهش ميمديريت خش) 2005(
. اي است كه افراد به واسطه آن، روش مديريت كردن بر خشم خود را مـي آموزنـد   خشم، شيوه

در  .توانـد نقـش مهمـي در مـديريت ايـن هيجـان داشـته باشـد         بنابراين، يادگيري و آموزش مـي 
هاي مختلـف آموزشـي از    ، همواره دورههاي زندگي براي دانشجويان خصوص آموزش مهارت

هاي مرتبط تحت نظارت سازمان بهزيستي كشور در دانشـگاه   سوي مراكز مشاوره و ساير ارگان
به اهميت آموزش مهارت زندگي در دانشگاه و رابطه مسـتقيم آن بـا    نظر به گردد؛ ها برگزار مي

ها بـه گنجانـدن آمـوزش     گاهتوجيه طرح نقش مهمي در تمايل دانش ،بهداشت رواني دانشجويان
هـاي   شـيوه  بررسـي كـه بـا    دارد تضـرور  لـذا، . دارد ي درسـي هـا  در برنامه هاي زندگي مهارت

ارتقـايي كـه توسـط سـازمان      -ي زندگي به عنوان طرحي پيشـگيرانه ها آموزش مهارتمختلف 
احـي  طردانشـجويان  شناختي و اجتماعي  ي روانها جهاني بهداشت و به منظور افزايش توانمندي
 ي كـه در ايـن خصـوص   جهت آشنايي با منـابع  ها گرديده است، مسئولين مراكز مشاوره دانشگاه

تر بـه نظـر    اما آنچه در اين زمينه مهم. هاي مختلف آموزش دهند تهيه شده، اين برنامه را به شيوه
. هاي اثربخشي اسـت  هاي برگزار شده و به تبع آن توجه به شاخص رسد، اثربخش بودن دوره مي

ها اعم از توليدي و خدماتي بـوده   چرا كه مراجع محوري يكي از فاكتورهاي اساسي در سازمان
، 1كـرك پاتريـك  (شـوند   هاي آموزشي كه فراگيـران، مشـتري اصـلي محسـوب مـي      و در دوره

هـاي برگـزار    هـا از دوره ، سنجش ميـزان رضـايت آن  )2007سون، ، ريچي، موريسون و فاك2006
                                                 
1. Kirkpatrick 
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از سـويي ديگـر، بـه كـارگيري     ). 1389كرمـي،  (شـود   يري قلمداد ميشده عامل مهمي در يادگ
هاي مختلف نقش كليـدي داشـته و بـا     الگوهاي طراحي آموزشي در بهره وري آموزش مهارت

كننـد، منجـر بـه يـادگيري      نگرشي كه در افراد نسبت به آموزش يك موضوع خاص ايجـاد مـي  
ص طراحـي آموزشـي ارائـه شـده اسـت،      از بين الگوهاي مختلفي كه در خصو. شود تر مي عميق

گرا به جهت ايجاد يادگيري عمقي و تشويق به راهبردهاي تفكر در بين  آموزشي سازنده طراحي
كرمـي و فـردانش،   (اي را به خـود اختصـاص داده اسـت     متخصصان تعليم و تربيت جايگاه ويژه

بـوده و يـادگيري بـه     در اين رويكرد، تمركز بر ساخت فعاالنه دانـش بـه وسـيله فراگيـر    ). 1387
و يـك مسـئله، محـور اصـلي دوره     ) 1999، 1سيتز(شود  واسطه تشويقِ پژوهش فعاالنه تسهيل مي

اي از  له بـه وسـيله خـود فراگيـر بايـد مجموعـه      أبوده و براي كمك به درك بهتر و حـل آن مسـ  
 هـاي شـناختي، مباحثـه و همكـاري و     تجارب، اطالعاتي در خصوص مسئله مورد نظـر، مهـارت  

در محيط يادگيري سازنده گرا، سه نوع فعاليت يادگيري به . حمايت اجتماعي در اختيار او باشد
  :پذيرد شرح زير صورت مي

دهـد و   ي اجراي فعاليت مشخص شده در ساختار فعاليت را نمايش مـي  نحوه: الگوسازي -
  .كند بيان مي برند را ها به كار مي استداللي را كه فراگيران به هنگام اشتغال به فعاليت

در مربي گري، نقش مربي دادنِ انگيـزه، تحليـل عملكـرد، ارائـه بـازخورد و      : گري مربي -
  .راهنمايي است

يك رويكرد براي حمايت از فراگير با تمركز بـر كـار، محـيط، مـدرس و     : نظام پشتيباني -
  ).1993، 2جاناسن، مك آليس و دافي(فراگير است 

اصــلي مطالعــه حاضــر را تشــكيل داده اســت؛ در خصــوص مــديريت خشــم كــه موضــوع 
تـوان از   هاي مختلف آموزشي وجود دارد، اما اينكه كدام روش، تأثير بيشـتري دارد و مـي   روش

هـاي زنـدگي اسـتفاده     هـاي درسـي مهـارت    آن به عنوان يك روش كارآمد در خصوص برنامـه 

                                                 
1. Seitz 
2. Jonassen, McAleese & Duffy 



  
 7                                            ...هاي زندگي از طريق خلق شي برنامه درسي مهارتافزايش اثربخ

 

ي جـامعي از سـوي   هـا  ي آموزشـي و برنامـه  ها همواره، كارگاه. نمود، جاي بحث و بررسي دارد
هـاي   سازمان بهزيستي كشور در اين زمينه تدوين گرديده كه معموالً در اكثر جلسات و كـالس 

هـاي   گيرد، جهت آمـوزش كنتـرل خشـم و سـاير مهـارت      آموزشي كه بدين منظور صورت مي
از سـويي ديگـر نيـز، كـاربرد الگوهـاي طراحـي       . شـود  ي فعلـي اسـتفاده مـي   ها زندگي از روش

ريچـي و  (عـالي داشـته     ي آمـوزش هـا  كارا نقش تعيـين كننـده اي در بهـره وري نظـام    آموزشيِ 
شناسي تربيتـي حـاكي از اثربخشـي و كـارايي رويكـرد       و نتايج مطالعات روان) 2007همكاران، 

؛ 2001تنبام، نيـدو، جگـده و آسـتين،    (گرايي در آموزش موضوعات مختلف بوده است  سازنده
؛ 2007؛ وو و ريـورز،  2006؛ بروناك، ريـدل و تاشـنر،   2004الباي، ؛ 2004؛ دازير، 2003آكار، 

رسـد طراحـي محـيط آموزشـي      لـذا، بـه نظـر مـي    ). 2010و بهـاروم،   2008جينگ و هايكينگ، 
چراكه . گرا بتواند به ميزان قابل توجهي در يادگيريِ مديريت اين هيجان، موثر واقع شود سازنده

تي آن، عالوه بر نگرش و رضايت مثبتـي كـه در افـراد يـك     استفاده از روش مذكور، بنا به ماهي
تـر موضـوع نيـز     تواند منجر به يادگيري هر چـه بيشـتر و عميـق    كند؛ مي دوره آموزشي ايجاد مي

تـوان از   اينكه كاربست كداميك از دو روش فعلي و روش يادشده كارآمدتر است و مي. گردد
هـاي زنـدگي سـود جسـت، جـاي       ي مهـارت آن به عنوان روش آموزشي مؤثرتر در برنامه درسـ 

ي مختلف زندگي صـورت  ها پژوهش و بررسي دارد؛ مطالعاتي كه تاكنون در خصوص مهارت
ي مختلـف اجتمـاعي و   هـا  را در خصوص كاهش آسـيب  ها گرفته، همگي به نحوي اين مهارت

يچ فردي مورد بررسي قرار داده و بر اساس جستجوي نگارندگان مطالعه حاضـر، تـاكنون در هـ   
پرداختـه نشـده    هـا  پژوهشي به بررسي نگرش و رضايت فراگيـران در شـيوه آموزشـي ايـن دوره    

ي زنـدگي پـژوهش   هـا  است؛ لذا، با نظر به اهميت و اثربخشي نوع آموزش در فراگيري مهـارت 
حاضر با هدف مقايسه دو روش آموزشي فعلي و يادگيري محيط سازنده گـرا در كنتـرل خشـم    

ابراين، در پي بررسي اين فرضيه هستيم كه آموزش در محـيط يـادگيري   بن.  صورت گرفته است
  .سازنده گرا نسبت به آموزش فعلي تأثير بيشتري بر مهارت مديريت خشم دارد
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  روش
  .باشد يمآزمون با گروه كنترل  پس -آزمون ، آزمايشي و از نوع طرح پيشپژوهشروش اين 

  گيري جامعه آماري، نمونه و روش نمونه
رشـته علـوم تربيتـي     4و  3آماري در مطالعه حاضر عبـارت بـود از كليـه دانشـجويان تـرم      جامعه 

هاي مديريت خشـمي كـه توسـط     دوره دانشگاه مازندران كه در) آموزشي ريزي گرايش برنامه(
بـا توجـه بـه محـدود     ). نفـر  56(مركز مشاوره اين دانشگاه برگزار شده بود، شركت كرده بودند 

از آنجايي كه در ايـن پـژوهش قصـد    . گيري از سرشماري استفاده شد نمونهبودن جامعه به جاي 
مقايسه دو روش آموزشي بود، افراد شركت كننده در اين دوره به صورت تصادفي به دو گـروه  

تقسيم شـدند و از روش تخصـيص يـا جـايگزيني تصـادفي      ) نفر 28(و كنترل ) نفر 28(آزمايش 
الزم به ذكر اسـت كـه گـروه كنتـرل بـا دو نفـر       . تفاده گرديدها اس براي قرار دادن آنان در گروه

  .نفر تقليل يافت 26ريزش در نمونه به 

  ابزار پژوهش
سوال در خصوص يادگيري افراد شـركت   30اين آزمون شامل : آزمون پيشرفت يادگيري-الف

اي ليكرت تنظـيم   هاي مديريت آن بوده كه در طيف چهار گزينه كننده در خصوص خشم و راه
جهت سنجش رضايت فراگيـران از پرسشـنامه مبتنـي    : رضايت از دوره آموزشي-ب. شده است

سوال بسته پاسـخ پـنج    23استفاده شد كه شامل ) 1996، 2000، 2005( 1بر نظريه كرك پاتريك
اين پرسشنامه در بردارنده سه مؤلفه رضايت فراگيـران از محتـواي دوره، رضـايت    . ارزشي است

جهـت  . باشـد  وره و رضايت فراگيران از سـازماندهي و امكانـات دوره مـي   فراگيران از مدرس د
تعيين روايي از روش روايي محتوايي و جهت سنجش پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ اسـتفاده  

در مطالعـه حاضـر، ضـريب    ). 1389كرمـي،  (گزارش گرديده اسـت  93/0شده و ضريب پايايي 
جهت سنجش نگرش : هاي برگزار شده ه دورهنگرش ب-ج. حاصل گرديد 97/0آلفاي كرونباخ 

                                                 
1. Kirkpatrick 
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اي  سوالي در مقياس چهار گزينـه  39هاي آموزشي برگزار شده از پرسشنامه  افراد نسبت به دوره
، بـه نقـل از سـيف،    1992(اين پرسشنامه مبتني بر نظريه اينلـي و بـورك   . ليكرت استفاده گرديد

ان ميـزان توافـق خـود را بـا هـر يـك از       بر اساس اين ابزار، فراگير. تدوين گرديده است)  1384
. سازند مشخص مي) موافق، تقريباً موافق، تقريباً مخالف و مخالف(در قالب چهار گزينه  ها گويه

اين پرسشنامه هفت شاخص رضايت كلي، عاطفه منفي، همبستگي اجتماعي، فرصت، موفقيت و 
اده از ضـريب آلفـاي كرونبـاخ    روايي محتـوايي پرسشـنامه و پايـايي بـا اسـتف     . سنجد ماجرا را مي

در مطالعه حاضر، ضريب آلفـاي كرونبـاخ    ).1389كرمي، (مورد تاييد قرار گرفته است ) 92/0(
  .حاصل گرديد 93/0

  مراحل اجراي طرح
پيش از اجراي دوره آموزشـي بـه شـيوه فعلـي و يـادگيري در محـيط سـازنده گـرا از دو گـروه          

گرا  به قيد تصادف، گروه آزمايش به شيوه سازندهسپس . آزمون پيشرفت يادگيري به عمل آمد
مـورد  ) تـدوين شـده توسـط سـازمان بهزيسـتي كشـور      (و گروه كنترل با استفاده از روش فعلـي  

  .آموزش قرار گرفتند
واحد آموزشي مديريت خشم در اين گروه با رويكـرد  : اجراي آموزش در گروه آزمايش

هـاي يـادگيري سـازنده     از مـدل طراحـي محـيط   براي اين منظور . سازنده گرايي طراحي گرديد
بايسـت در   در محيط يادگيري سازنده گرا از آنجايي كه افـراد مـي  . استفاده شد 1گرايي جاناسن

خشم و مـديريت  . هاي چهار نفري تقسيم شدند نمودند، فراگيران به گروه قالب گروه فعاليت مي
لسـه، قسـمتي از آن مـورد بحـث و     هاي مختلف تقسـيم و در هـر ج   آن به عنوان مسئله به قسمت

مدرس دوره در طي اين فرايند، به عنوان تسهيلگر و بازخورد دهنـده بـه   . گرفت بررسي قرار مي
هـر  . شـد  هاي ميان گروهي اختصاص داده مـي  پايان هر جلسه نيز به بحث. داد ها انگيزه مي گروه

                                                 
1. Jonassen 
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بندي  قرار داده و مدرس به جمعها ارائه و مورد بررسي  گروه، پاسخ خود را در مقابل ساير گروه
  .پرداخت مي

در اين گروه، مدرس دوره بـر اسـاس كتـابي كـه توسـط      : اجراي آموزش در گروه كنترل
هاي زندگيِ  مهارت«و تحت عنوان ) معاونت امور فرهنگي و پيشگيري(سازمان بهزيستي كشور 

تـاب مـذكور، بـه عنـوان     ك .داد به افراد دوره آموزش مي تأليف گرديده است، »ويژه دانشجويان
بوده و ) در اينجا كنترل خشم(هاي مختلف زندگي  راهنماي مدرس دربردارنده آموزش مهارت

در پايـان دوره نيـز، آزمـون پيشـرفت     . به صورت گام به گام براي مدرس تشريح گرديده اسـت 
زيـه  هاي حاصل به شرح زيـر مـورد تحليـل و تج    يادگيري براي هر دو گروه به عمل آمد و داده

  .قرار گرفت

  ها يافته
هاي برگـزار شـده و رضـايت از دوره را     ميانگين و انحراف معيار نگرش نسبت به دوره 1جدول 

با توجه به نتايج مندرج در اين جـدول، بـه جـز    . دهد به تفكيك دو گروه مورد بررسي نشان مي
ز دوره ميـانگين  هاي نگـرش بـه دوره و همچنـين رضـايت ا     در مؤلفه عاطفه منفي در ساير مؤلفه

اند نسـبت بـه گـروه     گروهي كه به شيوه سازنده گرايي تحت آموزش مديريت خشم قرار گرفته
  .باشد ديگر باالتر مي
  هاي برگزار شده به تفكيك دو گروه توصيفي نگرش نسبت به دوره آماري ها شاخص .1 جدول

  شاخص آماري
  متغير

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين
  آموزش در محيط سازنده گرا  موزش به شيوه فعليآ

  21/2  17/21  66/4  26/16  نگرش كلي به دوره كلي
  07/2  11/7  85/3  92/9  عاطفه منفي
  83/1  60/17  26/3  82/14  مدرس دوره

  37/3  53/27  26/5  12/23  همبستگي اجتماعي
  77/2  82/20  32/4  46/17  فرصت
  31/1  21/14  71/2  85/11  موفقيت
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  81/1  46/17  21/3  19/14  ماجرا
  21/1  46/87  79/1  23/66  رضايت كلي از دوره

  67/4  64/32  14/7  80/24  محتواي دوره
  67/6  85/33  19/8  50/27  مدرس دوره
  12/3  85/20  48/4  92/13  امكانات دوره

ميانگين و انحراف معيار پيشرفت يادگيري به تفكيك دو گروه آموزش ديـده   2در جدول 
توجه به نتايج منـدرجِ ايـن جـدول     با. و سازنده گرايي به تصوير كشيده شده است به شيوه فعلي

ميانگين پيشرفت در گروهي كه به شـيوه سـازنده گرايـي تحـت آمـوزش مـديريت خشـم قـرار         
  .اند نسبت به گروه آموزش ديده به شيوه جاري بيشتر است گرفته

  آزمون آزمون و پس ه تفكيك دو گروه در پيشتوصيفي آزمون پيشرفت يادگيري ب آماري ها شاخص .2 جدول
  شاخص آماري

  گروه
  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين

  آزمون پس  آمون پيش
  71/2  19/17  95/2  11/15 آموزش به شيوه فعلي

  70/2  17/20  59/3  75/12  آموزش در محيط سازنده گرا

از آزمـون تحليـل واريـانس چنـد     مقايسه نگرش دو گروه نسبت به نوع آمـوزش  ر به منظو
واريانس از طريق آزمـون بـاكس نشـان داد،    وك -مفروضه همگني واريانس. متغيري استفاده شد

از طريق آزمون لوين  ها انسيواربرابري ). =96/1p(صورت نگرفته است   مفروضهتخطي از اين 
وضــه برابــري هــاي نگــرش بــه عنــوان متغيرهــاي وابســته نشــان داد مفر بــراي هــر يــك از مؤلفــه

در جـدول   نتايج آزمون تحليل واريانس چند متغيـري ). <05/0p(رعايت شده است  ها انسيوار
نگرش نسبت به آموزش كنترل خشم  حاكي از اين است بين دو گروه در متغير وابسته تركيبي 3

همچنـين،  ). 000/0p=،07/5) =46،7(F، المبداي ويلكـز = 564/0(تفاوت معناداري وجود دارد 
درصـد از تغييـرات    40حاكي از اين امر است كـه بـيش از   ) 436/0(ور اتاي به دست آمده مجذ

  .باشد نگرش افراد مورد مطالعه، مربوط به نوع آموزش آنان مي
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  نتايج تحليل واريانس چند متغيري جهت مقايسه بين دو گروه. 3جدول 
 مجذور اتاي سهمي  F df1 df2  p  آماره  آزمون

  436/0 000/0***  46  7  07/5  436/0  اثر پياليي
  436/0 000/0***  46  7  07/5  564/0  المبداي ويلكز
  436/0 000/0***  46  7  07/5  773/0  اثر هاتلينگ

  436/0 000/0***  46  7  07/5  773/0  ريشه روي نيتر بزرگ
  001/0معناداري در سطح *** 

ت به عنـوان يـك   هاي رضاي تحليل هر يك از مؤلفه 4با عنايت به نتايج مندرج در جدول  
كـه در كليـه    دهـد  يمـ متغير وابسته به تنهايي، با استفاده از تحليل واريانس يك راهه نيـز، نشـان   

هاي برگزارشده در خصوص مديريت خشـم از جملـه رضـايت     هاي نگرش نسبت به دوره مؤلفه
، مدرس دوره )52،1(F= (001/0p=، 32/11(منفي  ، عاطفه)F)000/0p=،02/25) =52،1(كلي 

)000/0p=، 19/15) =52،1(F(، اجتمــاعي همبســتگي )001/0p=، 62/13) =52،1(F( فرصــت ،
)001/0p=، 69/11) =52،1(F( موفقيــت ،)000/0,p=78/16) =52،1(F ( و مــاجرا)000/0p=، 

62/21) =52،1(F( به طوريكه به جز در مؤلفه عاطفه . بين دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد
ديدند، نسبت  گرايي آموزش مي كر شده، گروهي كه به روش سازندههاي ذ منفي در كليه مؤلفه

  .هاي برگزارشده مديريت خشم داشتند تري نسبت به دوره به گروه ديگر نگرش مثبت
  هاي برگزار شده بر حسب دو گروه نتايج تحليل واريانس يك راهه به جهت مقايسه نگرش نسبت به دوره .4جدول 

  F p  مجموع مجذورات  df  مجذوراتميانگين   منبع تغييرات  مهارت

  رضايت كلي
  92/324  1  92/324  گروه

02/25  ***000/0 
  98/12  52  22/675  خطا

  عاطفه منفي
  44/106  1  44/106  گروه

32/11  **001/0 
  39/9  52  56/488  خطا

  مدرس دوره
  39/104  1  39/104  گروه

19/15  ***000/0 
  87/6  52  26/357  خطا

 001/0**  62/13  20/262  1  20/262  گروههمبستگي 
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  01/0معناداري در سطح **                     001/0معناداري در سطح *** 

هاي برگزارشده از تحليل واريانس چند متغيري  مقايسه رضايت دو گروه از دورهر به منظو
واريانس از طريق آزمون باكس نشـان داد تخطـي از   وك -مفروضه همگني واريانس. استفاده شد

از طريق آزمون لوين براي هـر   ها انسيواربرابري ). =12/3p(ست صورت نگرفته ا  مفروضهاين 
رعايـت شـده اسـت     هـا  انسيـ وارهاي رضايت از دوره نشـان داد مفروضـه برابـري     يك از مؤلفه

)05/0p> .(حاكي از ايـن اسـت بـين دو     5در جدول  نتايج آزمون تحليل واريانس چند متغيري
برگزارشــده نســبت بــه كنتــرل خشــم تفــاوت   هرضــايت از دور گــروه در متغيــر وابســته تركيبــي

مجذور اتـاي بـه   ).000/0p=، 40/16) =50،3(Fالمبداي ويلكز ،= 504/0(معناداري وجود دارد 
درصد از تغييرات رضايت افراد مورد مطالعه  50نيز حاكي از اين است كه ) 496/0(دست آمده 

  .باشد آموزشي، مربوط به نوع آموزش آنان مي  نسبت به دوره
  نتايج تحليل واريانس چند متغيري جهت مقايسه دو گروه نسبت به رضايت از  .5جدول 

  هاي برگزارشده مديريت خشم دوره
 مجذور اتاي سهمي  F df1 df2  p  آماره  آزمون

  496/0 000/0***  50  3  40/16  496/0  اثر پياليي
  496/0 000/0***  50  3  40/16  504/0  المبداي ويلكز
  496/0 000/0***  50  3 40/16  984/0  اثر هاتلينگ

  496/0 000/0***  50  3 40/16  984/0  ريشه روي نيتر بزرگ
  001/0معناداري در سطح *** 

  24/19  52  45/1000  خطا  اجتماعي

  فرصت
  19/152  1  19/152  گروه

69/11  **001/0 
  01/13  52  56/676  خطا

  موفقيت
  77/74  1  77/74  گروه

78/16  ***000/0 
  45/4  52  59/231  خطا

  ماجرا
  33/144  1  33/144  گروه

62/21  ***000/0 
  67/6  52  00/347  خطا
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هـاي رضـايت بـه عنـوان يـك       تحليل هر يك از مؤلفه 6با توجه به نتايج مندرج در جدول 
كـه در كليـه    ددهـ  يمـ متغير وابسته به تنهايي، با استفاده از تحليل واريانس يك راهه نيـز، نشـان   

هـاي برگزارشـده در خصـوص مـديريت خشـم مثـل محتـواي دوره         هاي رضـايت از دوره  مؤلفه
)000/0p=، 05/23) =52،1(F( ــتاد دوره ــات دوره ) 001/0p=، 83/9) =52،1(F(، اس و امكان
)000/0p=، 93/43) =52،1(F(  ــه طــوري. بــين دو گــروه تفــاوت معنــاداري وجــود دارد كــه  ب

ديدند، نسبت به گروه ديگر رضايت بيشـتري از   نده گرايي آموزش ميگروهي كه به روش ساز
  .هاي برگزارشده در زمينه مديريت خشم دارند دوره

  هاي برگزار شده بر حسب دو گروه نتايج تحليل واريانس يك راهه به جهت مقايسه رضايت از دوره .6جدول 

  01/0معناداري در سطح * *           001/0معناداري در سطح * **

مقايسه تأثير شيوه آموزشي بـر ميـزان   ر به منظو نتايج آزمون تحليل كواريانس تك متغيري
نتايج آزمون . مندرج گرديده است 7و گروه آموزش ديده در جدول پيشرفت يادگيري در هر د

بيشـتري در  انـد، يـادگيري    دهد گروهي كه به شيوه سازنده گرايي آموزش ديده نشان مي آنكوا
  ). 000/0P=، 65/15) =51،1(F(اند  خصوص مديريت خشم داشته

  
  
  

  F p  مجموع مجذورات  df  ميانگين مجذورات  منبع تغييرات  مهارت

  محتواي دوره
  62/827  1  62/827  گروه

05/23  ***000/0 
  55/35  52  46/1866  خطا

  استاد دوره
  83/544  1  83/544  گروه

83/9  **003/0 
  38/55  52  92/2879  خطا

  امكانات دوره
  20/648  1  20/648  گروه

93/43  ***000/0 
  75/14  52  27/767  خطا
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  شيوه آموزشي بر ميزان يادگيري  ريتأثمقايسه  نتايج آزمون آنكوا جهت .7جدول 
  افراد مورد مطالعه نسبت به مديريت خشم

 F  p ميانگين مجذورات df  مجموع مجذورات  منبع تغييرات متغير

آزمون پيشرفت 
  يادگيري

     11/2  1  11/2  تغير كنترل شدهم

 000/0***  65/15  64/116  1  64/116  گروه

      45/7  51  02/380  خطا
  001/0معناداري در سطح *** 

  گيري نتيجه
با عنايت به اينكه هيجان خشم به عنوان يكي از موضوعات اساسي بهداشت روان، رو به افزايش 

نقش مهمي در مديريت اين هيجـان داشـته    تواند است و از سويي ديگر، يادگيري و آموزش مي
باشد؛ مطالعه حاضر با هدف مقايسه دو روش آموزشي جـاري و يـادگيري در محـيط آموزشـي     

نتايج اين مطالعه در سه بخش تأثير نوع آمـوزش بـر   . سازنده گرا بر كنترل خشم صورت گرفت
زش بر ميزان يادگيري هاي برگزار شده و همچنين تأثير نوع آمو نگرش و رضايت نسبت به دوره

هـاي   در واقـع، بـا توجـه بـه يافتـه     . افراد در خصوص مديريت خشم قابل بحـث و بررسـي اسـت   
تـر بـه جهـت لحـاظ كـردن در برنامـه        داليل استفاده از شيوه آموزش مناسـب  حاصل از مطالعه،

هاي مختلف زنـدگي و از جملـه مـديريت خشـم، مـورد تحليـل و واكـاوي قـرار          درسي مهارت
  .گيرد مي

هاي آموزشـي برگـزار شـده     اولين يافته نشان داد كه بين دو گروه در نگرش نسبت به دوره
طوريكه به جـز در مؤلفـه عاطفـه منفـي كـه حـاكي از احسـاس        تفاوت معناداري وجود دارد؛ به 

هاي نگرش، گروهي كه بـه روش سـازنده    منفي نسبت به دوره برگزار شده است؛ در كليه مؤلفه
هاي برگزارشده  تري نسبت به دوره ديدند، نسبت به گروه ديگر نگرش مثبت گرايي آموزش مي

درصد از تغييـرات   40شان داد كه بيش از همچنين، مجذور اتاي سهمي ن. مديريت خشم داشتند
. باشـد  ي برگزار شده، مربوط به نوع آموزش آنان مـي ها نگرش افراد مورد مطالعه نسبت به دوره

 و )2002(، دتالفـس  )1387(، كرمي و فردانش )1390(نتايج اين يافته با بخشي از مطالعه كرمي 
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گرايـي را   ودن يادگيري به شيوه سازندهاين يافته، مناسب ب. همخوان است) 2001و  2003(معلم 
بايـد خـاطر نشـان سـاخت بـا توجـه بـه اينكـه         . كنـد  براي آموزش مهارت كنترل خشم تاييد مي

شود، بـا   هاي رويكرد سازنده گرايي موجب ايجاد نگرش مثبت در فراگيران مي كاربست آموزه
حدود زيادي نگرش افـراد را   تواند تا توجه به مجذور اتايِ حاصل شده، استفاده از اين شيوه مي

توانند بر خشم خود مسـلط شـوند و آن را تحـت كنتـرل خـود درآورنـد،        در خصوص اينكه مي
درصد از نگرشي كه افراد شركت كننده در خصوص  40در واقع، بيش از . تحت تأثير قرار دهد

ادگيري بـا توجـه بـه يـ    . اند، مربوط به نوع آموزش آنان بـوده اسـت   مديريت خشم خود آموخته
بـر  ) 2000(گروهي كه در طراحي آموزشي سازنده گرا به وقوع مي پيوندد، هرينگتـون و اليـور   

اين باورند كه دانشجويان، عموماً درباره كاركردن بـه صـورت مشـاركتي داراي نگـرش مثبتـي      
  . هستند چرا كه چنين محيطي به آنان اجازه مي دهد تا يادگيري شان را به ديگران منعكس كنند

افته بعدي حاكي از اين بود كه بين دو گـروه مـورد بررسـي در رضـايت از دوره برگـزار      ي
كه گروه آموزش ديده به  خشم، تفاوت معناداري وجود دارد؛ به طوري شده در خصوص كنترل

هـاي برگزارشـده مـديريت     روش سازنده گرايي نسبت به گروه ديگر رضـايت بيشـتري از دوره  
همي نيز بيانگر اين نكته بود كه نزديك به درصد از رضـايت افـراد   مجذور اتاي س. خشم داشتند

نتـايج ايـن   . هاي برگزار شده، مربوط به نوع آموزش آنان بوده اسـت  مورد مطالعه نسبت به دوره
) 2003(و معلــم ) 1386(، كرمــي )1387(، كرمــي و همكــاران )1390(يافتــه از مطالعــه كرمــي 

هي كه با رويكرد سـازنده گرايـي آمـوزش ديـده بودنـد،      در مطالعه آنان، گرو. حمايت مي كند
هـاي برگـزار شـده     نسبت به گروه آموزش ديده با رويكرد سيسـتمي، رضـايت بيشـتري از دوره   

اين يافته، مناسب بودن يادگيري به شيوه سازنده گرايي را براي آموزش مهـارت كنتـرل   . داشتند
مهمي در يادگيري يك موضوع است و اين چرا كه رضايت از دوره، عامل . كند خشم تاييد مي

دهـد كـه روش سـازنده گرايـي بـا توجـه بـه انعطـاف پـذيري محتـواي            يافته به خوبي نشان مـي 
آموزشي، نقش تسـهيلگرانه مـدرس و سـازماندهي امكانـات آموزشـي توانسـته اسـت رضـايت         

  . دهاي برگزار شده كنترل خشم، در فراگيران ايجاد نماي بيشتري را در خصوص دوره
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آخرين يافته در خصوصِ مقايسه تأثير روش آموزشي بر ميزان پيشرفت يادگيري فراگيران 
نسبت به مديريت خشم هر دو گروه نشان داد گروهي كه به شيوه سازنده گرايي تحت آمـوزش  
مديريت خشم قرار گرفته بودنـد، در پايـان دوره، يـادگيري بيشـتري نسـبت بـه مـديريت خشـم         

ايـن  . همسـو مـي باشـد   ) 2006(، كـوپر و همكـاران   )2010(ي پژوهش بروكز اه داشتند كه يافته
يافته به خوبي نمايانگر اين است كه آموزش به روش سازنده گرايي با عنايت به اينكه يـادگيري  

كنـد و فراگيـران از فراينـد سـاخت دانـش خـود        را در زمينه و بستر مسائل دنياي واقعي ارائه مي
تـر   شود تا يادگيري نسـبت بـه يـك مسـئله خـاص، بـه صـورت عميـق         آگاهي دارند، موجب مي

  . حاصل گردد
هـاي آموزشـي در    در پايان، بايد خاطر نشـان سـاخت بـا عنايـت بـه اينكـه اثربخشـي دوره       

هاي اصلي اين طرح جامع اسـت؛ بـه نظـر     هاي مختلف زندگي از جمله دغدغه خصوص مهارت
گرايي با توجه به تشويق فراگيـران بـه    شيوه سازندهرسد با توجه به نتايج حاصل، يادگيري به  مي

جهت يافتن راه حل براي مشكالت زندگي واقعي، موجب تسريع و تسهيل انتقال يادگيري شده 
راسـتا بـا ايـن ادعـا      هم. باشد هاي مرسوم آموزشي براي ايجاد مهارت در افراد مي و بهتر از روش

تواند يك از  ميهاي آموزشي به شيوه سنتي  ورهددارد برگزاري اكثر  اذعان مي) 2003( 1فيليپس
شايد  .ها از محيط آموزشي به محيط واقعي زندگي باشد داليل عمده عدم انتقال شايسته آموخته

 هـاي  هاي آموزشـي در خصـوص مهـارت    به همين دليل است كه افراد با وجود شركت در دوره
نار آمدن با فشارهاي رواني نداشته، در مختلف زندگي در شرايط واقعي، توانايي الزم را براي ك 

توانند به طـور مـوثر، خشـم خـود را      تر تحريك شده و نمي هاي محيطي، سريع برابر برانگيختگي
در خصوص آمـوزش كـه محـور اصـلي مطالعـه حاضـر اسـت، بـه زعـم وكيلـي           . مديريت كنند

ه واكـنش خشـم   رفتاري در مورد خشم، اين مفهوم وجود دارد ك -در رويكرد شناختي) 1386(
شود؛ در نتيجه، اصالح رفتار و شناخت  به علت ساختار شناختيِ تحريف شده و ناكافي تعيين مي

. اصالح رفتار نيز منجـر خواهـد شـد    هايي كه خشم برانگيز است به تغيير و فرد نسبت به موقعيت
                                                 
1. Phillips 
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به شـيوه   شود كه در اين پژوهش، آموزش ساختار شناختيِ ناكافي فرد، در اثر آموزش كافي مي
سازنده گرايي، ساختار شناختي افراد مورد مطالعه را توانمند ساخته و آنان را برابر مسائل به ارائه 

بر اساس يك مدل نظري، نتايج مطالعـه حاضـر از   . كند راه حل و كنترل بر خشم خود مجهز مي
بق با ايـن  مطا. كند حمايت مي) 1993(نظريه پيوستار كسب دانش كه توسط جاناسن و همكاران 

تـر هسـتند؛    هاي آموزشي سازنده گرا براي مرحله كسب دانش پيشـرفته، اثـربخش   محيط«نظريه 
هـاي آموزشـي برگـزار     تري را در فراگيران نسبت بـه دوره  چرا كه رضايت بيشتر و نگرش مثبت

هاي پژوهش و ملحوظ داشتن محاسن رويكرد  به طور كلي با توجه به يافته ».كنند شده ايجاد مي
سازنده گرايي در كسب رضايت بيشتر و نگرش مثبت و همچنين تسهيل انتقـال يـادگيري بـراي    

هاي آموزشي مديريت خشم شركت كرده بودند، براي آموزش مديريت  فراگيراني كه در دوره
شـود از ايـن رويكـرد     هاي زندگي پيشنهاد مـي  خشم به جهت گنجاندن در برنامه درسي مهارت

ي زندگي در صورتي قادر خواهند بـود فراگيـران را در   ها ي جامع مهارتها برنامه. استفاده شود
ي آموزشـي خـود را انعطـاف    ها و مشكالت زندگي كمك كنند كه روش ها مواجه با پيچيدگي
روش يادگيري سازنده گرا، در افراد انگيزه دروني ايجاد كرده و يـادگيري  . پذير طراحي نمايند

لذا، با توجه بـه اينكـه   . كند و كاربردي در شرايط واقعي زندگي ميرا براي آنان معنادار، پايدار 
شوند، آموزش  هاي زندگي محسوب مي نگرش و رضايت، دو شاخصه مهم در يادگيري مهارت

شناسي يادگيري و تعليم و تربيـت دارد،   هاي نظري قوي در روان گرايي كه ريشه با شيوه سازنده
هاي زندگي، آموزش با رويكرد سازنده گرايـي   مهارتتر است در طراحي برنامه درسي  مناسب

  .لحاظ گردد
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