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و مدیریت استرس  ،زندگی: خودآگاهی های مهارتبررسی اثربخشی آموزش 

 در زندان جیرفت همسانان و گروهتوسط روانشناس  ،خشم
 

 2ینجات اسحاق، 1پریوش امیری دوماری

 بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان شناسی روانکارشناسی ارشد  1

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 2

 

 چکیده

توسط  ،خشم مدیریت استرس و ،زندگی ازجمله خودآگاهی های مهارت های مؤلفهآموزش  اثربخشیحاضر به بررسی  مقاله

زندانیان شهر جیرفت را تشکیل  را پژوهش نیا یجامعه آمار .پرداخته است، همسانان در زندان جیرفت و گروهروانشناس 

مرد  04نفر زن و 04شامل هدفمند انتخاب شدند که  گیری نمونهافراد نمونه از روش . است نفر944که شامل، دهند می

، همکاران )شجاع حیدری و خودآگاهیشامل مهارت  ،زندگی های مهارتامه از پرسشن ها داده آوری جمعبرای  .باشند می

 ها یافته. استفاده شد( 1987، همکاران مدیریت خشم )حاجتی و و مهارت (1688 ،مهارت مدیریت استرس )کوهن ،(1964

شناس و همسانان خشم و خودآگاهی( در دو گروه روان ،های زندگی )استرسهای مهارتمیانگین نمرات مؤلفهان داد بین نش

 ی فرضیه ،مستقل استفاده شد وبر اساس نتیجهtاز آزمون آماری  ها دادهبرای تحلیل  .(>P 441/4) داردتفاوت معناداری وجود 

که اثربخشی آموزش توسط روانشناس بیشتر از گروه همساالن  دهد مین نشا نتیجه. شود می تائیدپژوهش  ی و فرضیهصفر رد 

 .است

 

 .و تربیتاصالح  ،زندان ،همسانان ،یادگیری ،تدریس ،مهارت زندگیهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

را سالها طی تحمل کیفر در  2اگربزهکارن .است 1و تربیتاصالح  ،ها زندانمسائل در سازمان  ترین اساسیو  ترین مهمیکی از 

روان واندیشه  ،تغذیه ای ومحیط زیست مطلوب نگهداری کنیم بدون آنکه بر شخصیت ،با بهترین امکانات بهداشتی ها زندان

خطرناک بزهکاران دوره دیده وباتجربه کرده ایم  آنها تاثیری بگذاریم در حقیقت تا حد زیادی جامعه را دچار مشکل هجوم

فردی واجتماعی است که  های مهارتبزهکاران با شناخت وآگاهی وآموزش  .را به مخاطره انداخته ایم وامنیت اجتماعی

این آگاهی وشناخت از خود وجهانی  .رشد می کنندودر شخصیت آنها تغییر وتحولی مناسب به سوی کمال اتفاق می افتد

نان برای بازگشتی سعادتمندانه به زندگی اجتماعی بازپروری ونوتوانی آ ،و تربیتر آن زندگی میکنند چیزی جز اصالح که د

 .(1989شمس) یستن

 ،رفتار وگفتار مددجویان به وجود آوریم ،دراندیشه ،در زندان این است که تغییری سازنده واخالقی و تربیتهدف از اصالح  

ورفتار سالم را در خود پرورش تفکر  ،آن رفتارها را ازخود دور کنند ،های ناسالم دست بردارندبه شکلی که آنان از رفتار

با توجه به اینکه تعریف  .(1989شمسدهند )دهند واستعدادهای نهفته خود را به سوی خوبی وزندگی سالم پرورش 

آموزش می تواند تغییر . تار دانستییر رفرا تغ 0می توان هدف هرآموزش ،ایجاد نوعی تغییر در رفتار می باشد ،9یادگیری

یعنی فقط میزان  شود میگاهی فقط تغییر در سطح دانش واطالعات ایجاد  .مختلفی ایجاد کنددرسطوح وجنبه های 

 9که از دورویکرد آموزش مستقیم شود میتغییر در باورها ونگرش فرد  باعث ،معلومات فرد افزایش پیدا می کند وگاهی

یر رفتارهای مشکل ساز وایجاد رفتارهای جدید تغی ،هدف نهایی آموزش 7زندگی های مهارتدر  .یردم میگانجا 9وهمتایان

زندگی عبارتند از توانایی هایی که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد  های مهارت .( 1961 ،وسازارانه است )فتی وهمکاران

د کمک دند و این مهارت ها به افراالمتی در سطح جامعه می گرافزایش سالمت ورفتارهای س ،غنای روابط انسانی ،جامعه

اجتماعی حفظ کرده وسطح بهداشت روانی خود –می کنند تا مثبت عمل کرده وهم خود وهم جامعه از آسیب های روانی 

 .(1961 ،سازمان جهانی بهداشت به نقل از فتی وهمکارانبخشند )وجامعه را ارتقا 

دوستان واشنایان می باشد چون حل مشکالت خود وخانواده و  ا آشنایی مجرمان با چگونگییکی از عوامل ارتکاب جرم ن

وبعضی خصلتهای فرهنگی وتربیتی وشخصیتی عادت دارند خود را بیشتر از آنچه  اغلب افراد به واسطه ی غرور کاذب

آنان نیز برای راهنمایی و کمک هستند جلوه دهند ناتوانی خود را در حل مسائل ومشکالت مخفی میکنند وکسانی که به 

خود ومراجعه کننده را بااظهار ، اینکه صادقانه بی اطالعی وناتوانی خود را در حل مشکل بیان کنندمراجعه میکنند به جای 

زندگی برنامه ای ارتقائی  های مهارتبرنامه آموزش . (1989نظرهای خود به گمراهی می کشاند )شمس وهمکاران 

العات وآگاهی وبا تاکید برکمک کردن به سعی دارد تابه همراه اط ،براساس رویکرد مبتنی برمهارت وپیشگیرانه است که

نگرش وارزش های مربوط به ارتقاء پیشگیری را در آنان ایجاد  ،نوجوانان جهت رشد وتوسعه مهارتهای اجتماعی و فردی

موثر است وآمادگی برای مقابله با چالش های زندگی آموزش مهارتهای زندگی به نوجوانان در کاهش انحرافات رفتاری . کند

آنان وجود می آوردو همچنین باعث مقاوم شدن شخصیت وکنترل هیجاناتشان در برخورد با مسائل زندگی وافزایش را در 
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 ،حافظی وهمکاران گردد )بینش نسبت به زندگی ورویدادها وافزایش مهارت وبرقراری ارتباط با محیط وهمساالن می 

 .است همسانان در زندان و گروهزندگی توسط روانشناس  های مهارتمقایسه اثربخشی آموزش هدف این مقاله  .(1986

 

 مبانی نظری

 زندگی های مهارت

این توانایی ها فرد را قادر می سازد تا  ،مجموعه ای از توانایی ها که زمینه سازگاری و رفتار مثبت ومفید را فراهم می آورند 

انتظارات ومشکالت روزانه به  ،گران با خواست هاقش اجتماعی خود را بپذیرد وبدون لطمه زدن به خود ودیمسئولیت های ن

 (1989 ،طارمیان به نقل ازخنیفر وهمکارانشود )ویژه دربین روابط بین فردی به شکل موثری روبرو 

 

 8خودآگاهی 

 شخص زندگی های رجحان و ها محدودیت ،اه مهارت ،شها ارز ،عالیق از بینانهواقع و درست ادراک خودآگاهی 

خودآگاهی به معنی توانایی وظرفیت فرد در شناخت خویشتن وشناسایی خواسته ها ونیاز ها  .(2449 ،8سینگ(است

 هنوز .در این مهارت فرد می آموزد که چه شرایط یا موقیعیت هایی برای وی فشار آور هستند .واحساسات خویش است

 که است این شودمی دیده هادرسنامه از یبسیار در که ای ساده تعریف .ندارد وجود عمومی قافتو شعور تعریف درباره

 جنبه یک تعریف این .باشد باخبر معمول درحد خود افکار ،خطرات ،جسمی هایتحسین از فرد اینکه از است عبارت شعور

 وقایع به پاسخ در یا کنیم حل را مشکلی کوشیممی وقتی که گیرد می نادیده را واقعیت واین گیردمی دربر را هوشیاری از

 ما بازهم ،بگذاریم فرو را وبقیه دهیم انجام را اعمالی رشته یک که گیریممی تصمیم خود اهداف به رسیدن وبرای محیطی

 یطو مح خود بر و نیز ،کند می ومراقبت پاید می را خود( بیرونی و درونی) طیمح کسی وقتی بنابراین؛ هستیم هوشیار

 ،آن نتیجه در که خود ومحیط خود پایش(الف: است عنصر دو شامل هوشیاری اینکه خالصه .است هوشیار ،دارد تسلط خود

 می فرد ،آن نتیجه در که خود ومحیط خود بر تسلط( ب کند می پیدا بازنمود باخبری حوزه در ،وافکار خاطرات ،مدرکات

 .(هیلگارد از نقل به1680 ،کلیستروم) برساند سرانجام وبه کند آغاز را وشناختی رفتاری اعمال تواند

 

 9استرس مدیریت

 در تواند می پاسخ این .(1670 ،سلیه) شود می وارد آن بر که است فشاری هرگونه به بدن اختصاصی غیر پاسخ ،استرس

 سلیه چند هر .شود داده بروز( زا استرس عوامل) محیطی و بیرونی های محرک یا شناختی ،درونی محرک هر مقابل

 است الزم زندگی ی ادامه برای استرس از میزانی و است قایل تفاوت ،مضر استرس و سودمند استرس بین(1670)

 های موقعیت در که هایی واکنش و منفی احساسات از بسیاری توصیف برای ،استرس در حال این با ولی .(1667 ،کوردون)

 یا فیزیکی نظر از شخص که باشد انتظاراتی از ناشی ،استرس اگر .رود می کار به ،دارد وجود تهدیدکننده و انگیز چالش

 .(2449 ،همکاران و گاالگر ؛1664 ،فونتانا) افتد می خطر به او روانی و جسمی سالمت ،سازد برآورده را ها آن نتواند روانی

                                                           
8 -Singh 
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 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 679-669، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

676 

 

 استرس داراى که فردى .است درک قابل سختى به که است وقایعى به منوط معموالً استرس به واکنش مدیریت استرس

 بر .است اکتسابى واکنشى ،منفى زیرا استرس .کند جلوه منفى استرس با فردى دیگران نظر در است ممکن ،است مثبت

 .(2447 ،و همکاران 14)میگول کنندمی توصیف و درک را خود اطراف محیط چگونه افراد که اساس این

 

 استرس با مقابله های سبک

 :شود ذکر نکته سه استرس مورد در تدابا در است الزم

 می طی معینی شیمیایی و عصبی فرآیندهای و کند می پیروی یکسان و عام الگوی از انسان بدن استرس با مقابله در -1

 تواند می خوشایند رویداد یک که کنند می ایجاد بدن در واکنش اندازه همان ناخوشایند زای هیجان رویدادهای .شوند

 .آورد بوجود

 نمی فرد درآمدن پا از به منجر حال همه در باشند داشته فزاینده آثاری است ممکن که پیاپی و شدید استرس های -2

 کند سازگار آن با را خود که است این دهد برجا پا استرس زای شرایط یا علل به تواند می فرد که دیگری پاسخ زیرا شود

 .باشد زا استرس عامل با مقابله قطع معنی به تواند یم سازگاری دیگر بیان به .(آموخته سازگاری)

 در پا از فرد چند هر .ماند مصون آن آثار از توان نمی هم باز ،آن به گرفتن وخو زا استرس شرایط با سازگاری وجود با -9

 و شدت و زا استرس عامل بین ارتباط نوع این البته .شود می روانی ،عاطفی ،جسمانی های فرسودگی دچار اما نمی آید

 و دارد بستگی استرس عامل نوع به و بوده متفاوت گوناگون عوامل مقابل در بدن پاسخ یعنی ،دارد وجود استرس ماهیت

 آن با مقابله راهکارهای و رویداد ارزیابی یا و رویداد از فرد برداشت: » که است ظریف نکته این ذکر: است مهمتر که آنچه

 توجه با ،فرد یک برای زا استرس بالقوه رویداد یک وقوع با که گفت باید خالصه بطور« . است مؤثر بسیار استرس تعیین در

 متفاوت استرس آن به پاسخ اش زندگی های تجریه و فرد موجود منابع با امکانات ،زندگی شرایط ،شخصیتی های ویژگی به

 .(1989 ،فرد خدایاری)  است

 

 :استرس با مقابله راهکار 

 کننده مشخص فرآیند ،استرس با مقابله های شیوه ،گویند می ای مقابله های شیوه تعریف در( 1680) منلکفو و الزاروس

 مستلزم یا کننده تهدید که محرکی به دهی پاسخ برای هدفمند و فعال فرآیندی بیرونی و درونی الزامات و ها خواسته

 است تعاملی یک بلکه ،نیست ثابت فردی صفت و حالت کی ،واقع به .است گردیده پردازی مفهوم ،شده ادراک از استفاده

 .یابد¬می اصالح و تغییر و تجربه اثر بر همواره که

 های شیوه ،برند-می بکار ها شکست و ها ناامیدی ،ها ناکامی ،فشارها با دربرخورد انسان که هایی شیوه دیگر تعریفی در

 برآورده برای رفتاری و شناختی هایی تالش از است عبارت مقابله یاه شیوه .(1978 ،زاده اکبر) دارد نام استرس با مقابله

 (1978 ،زاده اکبر) است آگاهانه ها تالش این مفهوم که درونی و بیرونی های خواسته ساختن

 تعارضات ،اجتماعی روابط در مشکالت ،روانی و جسمانی مشکالت بر غلبه در تواند می مقابله های روش گیری کار به

 در فرد روانی بهداشت و عمومی سالمت در مؤثر عوامل از یکی عنوان به را آن توان می و باشد کننده کمک فردی

 (1979دافعی نظرگرفت )

                                                           
10 Miguel 
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 به یا کردن تحمل ،شدن چیره برای ،روانی فشارهای با برخورد در فرد که است رفتاری و هیجانی ،فکری های تالش ،مقابله

 آموزش با که است فرد انرژی و نیروها سازی آماده بسیج نیازمند مقابله .گیرد می بکار فشارها این عوارض رسانیدن حداقل

 .(1962 ،شاملو) .ندارد اساسی تفاوت شوند می انجام خودکار که کارهایی با رو این از .اید می دست به تالش و

 رو به رو هنگام که فرد رفتاری و هیجانی ،فکری های تالش: از است عبارت مقابله( 1680) فولکمن و الزاروس دیدگاه از

 شود می گرفته کار به استرس عوارض رساندن حداقل به یا و کردن تحمل ،کردن غلبه منظور به روانی فشارهای با شدن

 .(1979 دافعی)

 به هک کارهایی با لذا ،آید می دست به تالش و آموزش با که است فرد انرژی و نیروها سازی آماده و بسیج نیازمند ،مقابله

 .دارد اساسی تفاوت شود می انجام خودکار طور

 

 :11خشم

 فعال ،تواند مکرر می صورت به آن برانگیختگی .است انسان در زندگی هاهیجان تأثیرگذارترین و مهمترین از یکی خشم

 .(2448 ،12وان دالنرساند ) آسیب فردی سالمت و روانشناختی سازگاری به و بوده پرخاشگرانه رفتار کننده

 هیجانهایی .متفاوتند کامال آن به واکنش ونحوه خشم علت و زمان نظر از افراد زیرا ،است دشوار بسیار خشم از تعریفی ارائه

 ،حسادت ،تحریک ،تنفر ،غضب ،توزی کینه ،خصومت ،خشونت ،عصبانیت:  از عبارتند هستند همراه خشم با غالبا که

 ممکن غیر آنها دقیق توصیف ،است متفاوت احساسات این از ما اتربیوتج تعاریف چون .وناراحتی تحقیر ،غرض ،رنجش

 اگر .اندازد می خطر به را فرد زندگی و کند می مشکل ایجاد خشم وقت چه که است مسئله این شناخت ،مهم نکته. است

 حلهای راه از نیمتوا می ولی ،است متفاوت یکدیگر با ما خشم وآستانه داریم خشم از متفاوتی وبرداشتهای عقاید ما چه

 .(1987 وهمکاران خنیفر) کنیم استفاده کند می ما برای مشکالتی بروز خشم که مواقعی با مقابله شده مطرح

 :است متفاوت خشم احساس به افراد واکنش

 متیالع وهیچ کنند می کنترل را خود رفتار شدیدا آنها ،ندهند نشان را آن ،کنند می سعی خشم هنگام افراد از برخی -الف

 ؟ خورند می فرو را خود خشم افراد این شود می گفته .دهند مین نشان عصبانیت از

 داد بلند صدای وبا گویند می وناسزا .دهند می نشان خود از ای پرخاشگرایانه رفتار ،خشم احساس هنگام افراد برخی -ب

 .زنند می

 داه نشان را خود احساس ولی ،بزنند آسیب مقابل فرد به که کنند نمی کاری خشم احساس علیرغم افراد از برخی -ج

 با فرد که هستند رفتارهایی قاطعانه رفتارهای .گویند می قاطعانه رفتارهای ،رفتارها این به ،کنند می ابراز را خود وخواسته

 .(1987 وهمکاران خنیفر) بزنند لطمه دیگران حقوق به اینکه بدون ،کند می ابراز را خود وخواسته احساس آنها از استفاده

                                                           
11 anger 
12 van Daalen 
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 نفس عزت

 نفس عزت بلکه شود آموخته مهارت یک مانند که نیست چیزی نفس عزت .است نفس عزت ،خودآگاهی های مؤلفه از یکی 

 تحت که دارد اشاره شخص ارزشمندی احساس به نفس عزت .است وخانوادگی اجتماعی ،فردی عوامل از ای مجموعه پیامد

 به دیگران از واکنشهایی انسانها. است مهم افراد وقضاوتهای ،شخصی ظاهر ،های توانایی ها تموفقی ،عملکرد عوامل تاثیر

 دهنده نشان باال نفس عزت .کنند می پیدا خود بودن ارزشمند درمورد نگرشهایی که کنند می دریافت مهم افراد ویژه

 قرار ظاهر یا ها توانایی مورد در منفی ودیدگاهای تعرضها ،موانع تاثیر تحت آسانی به که است خاصی شخصی احساسات

 تعارضات با مناسب وبرخورد مستقالنه و خوب گیری وتصمیم شود می منجر نفس به اعتماد به باال نفس عزت .گیرد نمی

 .(1961 ،وهمکاران فتی) شود می تقویت ومثبت کننده حمایت محیط در افراد نفس عزت .نماید می تسهیل را فردی بین

 

 دانتعریف زن 

زندان در لغت به معنی بندی خانه وجایی است که محکومان ومتهمان را در آنجا نگاه می دارند ومحبس است )لغتت نامته    

 .(1989دهخدا به نقل از شمس

زندان محلی است که محکومان را به منظور حفظ امنیت اجتماعی ورعایت حقوق شاکی ام از خصوصی ویا عمومی ورعایت  

به واستطه جلتوگیری از تکترار جترم بتا       و تربیتی به جز آنچه در حکم قید شده است و به منظور اصالح نسایر حقوق زندا

 (1989به نقل از شمس 1999شمس کنند )مجوز قضایی وبه تشخیص مسئوالن زندان درآن نگهداری می 

 

 هدف های زندان 

 نگهداری :

نگهداری بزهکاران در محیط بسته ومحدودی  ،اگون کیفرییکی از مهمترین اهداف زندانی کردن مجرمان در نظامهای گون 

ختود فتی    ،به نام زندان است که این نگهداری به علت محدود کردن بزهکارن از حقوق شهروندی وآزادیهای رایج در جامعه

 بازگشتت ستعادتمندانه ایتن استت کته مجرمتان و       ستاختار زنتدانبانی  ولی هدف نظتام   .النفسه نوعی تنبیه و مجازات است

اجتمتاعی دیگتری برآنهتا     –زجتر ومشتکالت روانتی     ،اجتماعی وحقوق شهروندی بزهکاران افزون برمحدود بودن آزادیها ی

ابتل احتترام   اینکته حقتوقی ق   ،تحمیل نشودو تمهیداتی فراهم شود که بزهکار خودرا همانند سایر مردم جامعه انسانی بداند

انی ایتن احستاس واقعتی را داشتته باشتد کته بجتای        رعایت گردد وزند قضات وزندانبانان ،دارد که به شدت از سوی جامعه

اعتراض و دست زدن به خشونت وناراحتی می تواند بسیار سهل و آسان به به خواسته هتای قتانونی ختود در داختل زنتدان      

 ،تحصتیل  ،بهداشت وآستایش وامنیتت روحتی وشتغلی ومیتل بته دانتش        ،تغذیه مطلوب ،دسترسی یابد جای خواب مناسب

 (1982)شمس. واستفاده مطلوب از اوقات فراغت در زندان باید برای او مهیا گردد ،العهطم

 

 و تربیتاصالح  

 ، ،ضتد فستاد   ،به صتالح آوردن  ،در لغت نامه دهخدا درباره واژه اصالح چنین آمده است : راست کردن عصا وچوب به آتش 

دور کردن تباهی وراستت کتردن چیتزی وهمچنتین بته       ،کارها سامان دادن به ،به سامان آوردن ،التیام دادن ،درست کردن

استنباط  آنچه که از قرآن شریف (1989)شمس. مرغوب وقیمتی ساختن ،پرکشیدن ،زیاد کردن ،معنای نشو ونما دادن
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وازبتین بتردن مفاستد     ،اصالح جامعه ،فهوم اصالح نفس انسانیاین است که مفهوم اصالح به طور عمده بیشتر به م شود می

همین معنی عام استت کته در    .فردی واجتماعی است که درنهایت به عمل صالح وخوب ردی واجتماعی می انجامد ،اخالقی

ایی کته  چه انسانهایی که همواره خوب وصتالح هستتند وچته آنهت     ،افراد انسانی کاربرد دارد و تربیتهمه موارد برای اصالح 

در زنتدان ایتن    و تربیتت هدف ازاصتالح   .فس انسانی خود کوشا باشندهمه باید همواره درجهت اصالح ن ،فاسد وکژرو باشند

 (1989)شمس . سازنده واخالقی در رفتار و گفتار مددجویان به وجود بیاوریم است که تغییری

 

 اموزش

معلم باید  .وشهای مناسب آنها را مورد استفاده قرار دهدآموزش هدفهای مختلف آموزشی به دانش آموزان بایستی ر برای

اموزش  ،بحث گروهی ،از روشها وفنون مختلف آموزشی: سخنرانی ،فهای درسی وخصوصیات دانش آموزاناتوجه به هدب

 .روش اکتشافی ومانند آن بهره جسته ووسایل آموزشی مناسب را بکار گیرد ،فردی

 

 روش سخنرانی

ان مفاهیم ومطالب وتوضیح وتشریخ وه تدریس بشمار می رود که درآن معلم به طور شفاهی به بیاین روش رایجترین شی

این روش را مینوان هم برای بیان منطقی  .م کرده ودانش آموز نقش گیرنده پیام ایفا می کندقسمتهای مختلف درس اقدا

گفتار  ،از نجا که در این روش .کارگرفتومنظم موضوعی خاص وهم برای ارائه اطالعات گوناگون به دانش آموزان به 

ذکر  ،آهنگ وتن صدا ،تناسب ،فصاحت وبالغت ،لذا بایستی اصول وبیان وخطابه مانند ،شود میسوب مهمترین وسیله مح

 .تنوع در گفتار وحفظ ارتباط فکری وعاطفی با دانش آموزان به هنگام ارائه مطلب رعایت گردد ،مثالهای مفرح مکثهای الزم

به عالوه معلم در  .عرضه گردد نوی با دانش آموزانروش مطالب بایستی به صورت دوستانه ودرارتباط عاطفی ومع دراین

جمالت ویا مفاهیم بایستی ذوق واستعداد دانش آموزرا در نظر داشته وبه طور شایسته ای  ،انتخاب کلمات وارئه مطالب

سائل اق مانطب ،استفاده از بیان روشن معلم ،نبه صرفه جویی در وقتاز محاسن این روش می توا. کنجکاوی آنان را بر انگیزد

یکسویه بودن  ،درزمره معایب آن غیر فعال بودن دانش آموز .توضیح مطالب پیچیده اشاره کرد ،بر امکانات ومنقضیات کالس

 .متکلم وحده بودن معلم وشناخته نشدن نقاط ضعف دانش آموز قابل ذکر می باشد ،تدریس

 

 مستقیمآموزش 

در ارتباط با دانش ومهارتها  ،که برای ایجاد تسلط بر یادگیرندگان رویکرد آموزش مستقیم یک شکل آموزش نظاممند است 

باقیانی مقدم به نقل از است )شناخته شده  ،مورد استفاده قرار می گیرد وبه عنوان اثربخشترین راهبرد آموزشی در دسترس

 .(1962 ،شفائی وهمکاران صحتی

 

 یانآموزش همتا

آموزش )همتایان( است این نوع آموزش رویکردی است که  ،به آموزش افراد یکی دیگر از روشهای مطرح ومقرون به صرفه 

جوامع وبا قابلیت وشیوه زندگی مورداستفاده قرار گیرد واز روشهای مطرح ومناسب  ،میتواند برای افراداز همه سنین

وه را به عهده می آموزش اعضای دیگری از همان گر، رکت کنندگان گروهآموزشی محسوب میشود که در آن اعضایی از ش
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شفائی وهمکاران  بورس به نقل از صحتیشوند )تعدیل درنگرش واعتقادات آنها می  ،تغییر موثر در رفتار گیرند وباعث

ر بین افراد راحت ت ،موثر بودن این روش براساس این تئوری مطرح می گردد که بیان می کند اطالعات حساس (1962

 .(1962ل از صحتی شفائی وهمکارانبیولیوی به نقشو )همسن وسال مطرح می 

 

 آموزش كارگاهی

 .نوعی تغییر در رفتار می باشد می توان هدف هر آموزشی را نیز تغییر در رفتار دانست ،تعریف یادگیری با توجه به اینکه

اه آموزش در این کارگ . .اجرای کارگاه آموزشی است ،وایجاد یک مهارتمناسب ترین شیوه برای ایجاد تغییر در رفتار 

 ،بحث گروهی، نده وآموزش گیرنده هردو فعال هستنداین کارگاها ترکیبی از چندین شیوه آموزشی مانند سخنرانیده

ومسئول تمام  وبا حضور دو گروه از افراد تشکیل میشودیکی گروه تسهیل گران که گردانندگان کارگاه است . .فعالیت و

 ،شته باشندری توازن میان پاسخگویی به نیازهای شرکت کنند گاه را دافرایند کارگاه هستند وتخصص الزم جهت برقرا

 ،بهتر است از نظر سن ،نفر را میتوان آموزش داد 19-29گروه دیگر شرکت کنندگان هستند که در یک کارگاه حدود 

برگزاری با  کارگاه احتیاج به محل .وعلت حضور در کارگاه هماهنگ باشند وضعیت روانی ،موقعیت اجتماعی ،تحصیالت

تا امکان تماس رودررو بین افراد وجود داشته باشد واز وسایلی  نفر دارد که افراد دور یک میزگرد بنشینند 19-29ظرفیت 

براورده شدن بخش مهمی از الزمه ی . شود میجزوه آموزشی استفاده  ،ویدیو پروجکشن ،تخته وماژیک ،چون قلم وکاغذ

 .(1961فتی وهمکاراناست )های مهم در زندگی نیازهای باال تسلط داشتن برمهارت

 

 پیشینه پژوهش

(به تاثیر مثبت مهارتهای زنتدگی درکتاهش عالیتم تهدیدکننتده ستالمت همچتون        2446) ، در پژوهش استیگر وهمکاران

ب (درباره اثر گذاری مهارتهای زندگی بر کاهش اضطرا2441)نتایج پژوهش اسمیت . اضطراب وپرخاشگری اشاره شده است

 .(1988، ی برمکوهیبه نقل از امیراست )وافسردگی جوانان مثبت گزارش شده 

اجتمتاعی   ،پیشترفت معنتا داری را در ستازش یتافتگی     ،کاپالن بر اساس اجرای برنامه آموزش مهارتهای زندگی در مدارس

 متواد  مصرف ری بااشگپرخ که گرفت نتیجه (996 ،2449)19جف. راب مشاهده نمودوهیجانی دانش آموزان ومقابله با اضط

( باهتدف تتاثیر آمتوزش همتایتان نوجتوان در معترض       2448در مطالعه از ماهات وهمکاران ). دارد مثبت همبستگی افیونی

رفتارها در نوجوانان در معرض نشان دهنده کاهش این  ها یافته ،رفتارهای پرخطر جنسی وپیشگیری از ایجاد ایدز انجام شد

 .خطر بوده است

یان را متورد بررستی قترار    دانشجو پرخاشگری و اضطراب زانیم بر یزندگ مهارتهای آموزش ریتأث(1961مکاران )خانزاده وه

 انشجویاند پرخاشگری وو  اضطراب دار معنی کاهش موجب زندگی مهارتهای آموزش ،دادند که نتیجه آن اینگونه شد که

 .است شده آزمایش گروه در

بته  1نوع  همتایان دانش آموز مبتال به دیابت یر مداخله آموزشی بر دانش وعملکرد( در تحقیق تاث1961) یوهمتعلیدوست 

 .این نتیجه رسیدند که آموزش اثرات مثبت در آگاهی وعملکرد همتایان مبتال به دیابت دارد

                                                           
13 - Jaff 
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ند کته  نتیجته رستید   در پژوهش در اریابی همتایان در ارزشیابی دانشجویان علوم پزشکی به ایتن (1964 وهمکاران )کمالی 

 ارزیابی تکوینی در مؤثر روش یک تواند می رود کار به جا به و درست اگر که است ارزیابی ابزارهای از یکی همتایان ارزیابی

 های جنبه این ارزیابی در موجود خالء به توجه با است زمال .باشد عاطفی حیطه ارزیابی مانند بالینی آموزش از هایی جنبه

 .شود استفاده خوبی به دسترس در و ارزان ابزار این از آموزش پزشکی

 مولتیپتل  به مبتال بیماران جسمی سالمت وضعیت ارتقای در همتایان گروه تاثیر (در پژوهش1961اشک تراب وهمکاران )

؛ د گترد  اس ام بته  مبتتال  بیمتاران  جستمی  سالمت سطح ارتقای سبب تواند می همتایان گروهاسکلروزیس نشان دادند که 

 در که داد ارتقا را جامعه در اس ام به مبتال بیماران از مراقبت کیفیت سطح ،همتایان گروه از بردن بهره با توانیم بنابراین

 .دارد دنبال به را بیماران زندگی ارتقای کیفیت نهایت

 غتذایی  متواد  هفتگتی  مصرف بسامد بر مستقیم و همتایان آموزش روش دو مقایسهدر  (1962وهمکاران )صحتی شفاهی 

میزان ارتقا آگاهی در آموزش همتایان به طور معنی داری بیشتر از آمتوزش   فقرآهن یافتند که مورد در وآگاهی آهن حاوی

 ارزان آموزشی رویکرد این از و است موثر آهن فقر زمینه در دانش آموزان آگاهی افزایش در همتایان آموزش ،مستقیم بود

 .نمود استفاده دانشآموزان آگاهی ارتقاء جهت رد آموزشی های روش سایر رکنا در مکمل آموزشی عنوان روش به توان می

 رفتتار  تئوری بر مبتنی ایدز کننده از پیشگیری رفتارهای بر همساالن آموزش تأثیر ،در تحقیق (1986سیوکی وهمکاران )

 ستطح  نظر از گروه دو نمرات میانگین به این نتیجه رسیدند که دبیرستان دوم سال پسر آموزان دردانش شده ریزی برنامه

 داری معنتی  تفتاوت  مطالعته  از شتده قبتل   درک رفتاری کنترل و ذهنی هنجارهای ،رفتاری قصد ،عملکرد، نگرش ،آگاهی

 نیانگیت م یولت  افتت ی شیداری افتزا  یمعن بطور آزمون گروه در فوق رهاییمتغ تمام نمرات نیانگیمپس از آزمون . نداشتند

 با دبیرستانی دانش آموزان در تئوری این اساس بر مداخله و آموزش بنابرایننداشتند داری ینعم تفاوت کنترل گروه نمرات

 .است ضروری پرخطر رفتارهای از اجتناب و نگرش ،تقویت آگاهی جهت آنان خاص سنی شرایط به توجه

تعتاملی نظتارت والتدین     خطر پذیری مصرف سیگار در نوجوانان :ارائه مدل ( در تحقیق1969خدادادی سنگده وهمکاران )

وهمنشینی با همساالن منحرف به این نتیجه رسیدند که بین دختران وپسران در خطر پذیری مصرف سیگار تفاوتی وجتود  

نظتارت والتدینی از    ،میزان نظارت والدینی دردختران ومیزان همنشینی با همساالن منحترف در پستران بیشتتر بتود     ،ندارد

 .ی تاثیر معنا داری بر مصرف سیگار می باشداطریق همنشینی با همساالن دار

 

 روش تحقیق

دوگروه آموزش توسط روانشناس  اثربخشیمی باشد به بررسی  روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش شبه تجربی

کته   یارآمت  جامعته  از و هدفمنتد  روش نفر مرد می باشد که به 04نفر زن و 04تعداد گروه نمونه . وهمسانان پرداخته است

 دارابتودن  -1: ورود مالکهای. انتخاب می شوند ،بگیرند قرار وخروج ورود مالکهای در که شود می ومردی زن زندانیان شامل

 دارا -9نباشتد  اعتدام  بته  محکتوم  و قتتل  جرم -0 وروان اعصاب داروی مصرف عدم -9 اعتیاد عدم -2 ابتدایی سواد حداقل

 -9فترد همستان   -2مشاورمتخصتص   -1ودر سه گروه کلتی تحتت آمتوزش    ،دانزندر ماه سه حداقل ماندگاری شرایط بودن

نفراست که سه نفر آمتوزش دهنتدگان گتروه همستانان      18این تقسیم بندی در گروه اول شامل . تقسیم می شوند ،کنترل

نتدگان  وزش دهدر گروه دوم شامل سه گروه پنج نفره استت کته توستط آمت     ،نفر افراد تحت آموزش روانشناس هستند 19و

 .گروه سوم شامل هفت نفر گروه کنترل هستند که هیچگونته آموزشتی را دریافتت نمتی کننتد      ،همسان آموزش می بینند 
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در هفته دوجلسه وهر جلسه دوساعت می باشد که جلسات  ؛ کهمی باشد(روانشناس فرم) زندگی های مهارت آموزش مراحل

 به شرح زیر می باشد:

 و زنتدگی  هتای  مهتارت  آمتوزش  اهمیتت  دربتار   مقتدماتی  توضیح -آزمون پیش و معرفی :توجیهی جلسه: اول جلسه -

 .گروه آینده جلسات عناوین تعیین , ،ها مهارت معرفی ،زندگی های مهارت آموزش برنامۀ معرفی

 هتای  ویژگتی  شتناخت : شتامل  خودآگتاهی  اجتزاء  شناخت ،خودآگاهی تعریف:  خودآگاهی مهارت اموزش:دوم جلسه -

 پاستخ  و ،صتحیح  ارزیابی خود چگونگی ،وضعف قوت نقاط شناخت ،درونی گفتگوهای شناخت _ورفتاری نیهیجا ،جسمانی

 تمرین. کیستم من سوال به

 فشتار  ،صتحیح  رفتار با تا بشناسد را ها آن تأثیر نحو  و استرس منابع بتواند فرد: استرس با مقابله مهارت: سوم جلسه -

 تمرین. دهد کاهش را استرس یا روانی

 حفتظ  و ایجتاد  در افکتار  نقش و خشم های نشانه شناسایی ،خشم تعریف: خشم کنترل مهارت آموزش: چهارم هجلس -

 هتای  شتیوه  یادگیری، بدن بر خشم تأثیر ،خشم ابراز های راه ،خشم هنگام به منطقی غیر افکار شناسایی همچنین و خشم

 تمرین. عفو و شتذگ ارزش به بردن پی ،پرخاشگری سوء عواقب از آگاهی ،خشم بر غلبه

 آزمون پس -شده طرح سواالت یا مشکالت بررسی -ها آموزش مرور و بندی جمع: پنجم جلسه -

 

 روش تجزیه و تحلیل آماری

 ستطح  در هتا  دادهجهت تجزیته و تحلیتل    .رسید انجام به استنباطی و توصیفی سطح دو در اطالعات آماری تحلیل و تجزیه

 .استتفاده شتد   مستقل tو آزمون  کواریانس ،واریانس آزمون از استنباطی سطح در و دارداستان انحراف و از میانگین توصیفی

 .انجام شد 19نسخه  SPSSبا استفاده از نرم افزار  ها دادهضمنا تجزیه و تحلیل 

 

 ی پژوهشها یافته

ی خودآگاهی زندانیان توسط روانشنناس و گنروه همسنانان در زنندان     اثربخشی آموزش مولفهبین  -1فرضیه 

 .تفاوت وجود دارد

 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات خودآگاهی در دو گروه آموزش توسط روانشناس و همسانان1جدول 

 

میان انحراف استاندارد

 گین

 متغیر   تعداد

 روانشناس گاهیخودآ پیش آزمون 99 89/11 99/3

 پس آزمون 99 99/17 93/3 

 همسانان خودآگاهی پیش آزمون 94 22/11 56/3

 پس آزمون 94 90/19 32/4
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ی خودآگتاهی در دو گتروه آمتوزش توستط     بین میانگین نمرات پس آزمون مؤلفه ،مشهود است 1همان طور که در جدول 

مستقل استتفاده شتد کته     tآماری  معنادار بودن این تفاوتها از آزمون برای بررسی .روانشناس و همسانان تفاوت وجود دارد

 .نتایج آن در ادامه آورده شده است

در دو گروه روانشناس و  خودآگاهیی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات مؤلفه t: نتایج آزمون 2جدول

 همسانان

 ناداریسطح مع آزادیدرجه  t هانتایج آزمون لوین برای یکسانی واریانس

 F 
 لوین

سطح 

 معناداری

   

 441/4 90 -08/0 00/4 9/4 خودآگاهی

 

ی خودآگاهی در دو گروه روانشناس و همستانان تفتاوت   بین میانگین نمرات مؤلفه ،مشهود است 2همان طور که در جدول 

تیجه بین اثربخشی آمتوزش  ندر  .گرددمی تائیدبنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش ؛ (>P 441/4دارد )معنادار وجود 

مقایسته میتانگین نمترات پتس      .ی خودآگاهی زندانیان توسط روانشناس و گروه همسانان در زندان تفاوت وجود داردمولفه

مستقل نشان دهنده این است که آموزش توسط روانشتناس تتأثیر بیشتتری     tو نتایج آزمون  در دو گروه خودآگاهی آزمون

 .استرا بیشتر افزایش داده  و خودآگاهی زندانیانداشته 

 

بین اثربخشی آموزش مدیریت استرس زندانیان توسط روانشناس و گروه همسانان در زندان تفناوت   -2فرضیه 

 .وجود دارد

 

 استاندارد نمرات استرس در دو گروه آموزش توسط روانشناس و همسانان: میانگین و انحراف 3جدول 

 

مشهود است بین میانگین پس آزمون نمرات استترس دو گتروه روانشتناس و همستانان تفتاوت       9همان طور که در جدول 

مستقل استفاده شد که نتتایج آن در ادامته آورده شتده     tآماری  سی معنادار بودن این تفاوتها از آزمونبرای برر .وجود دارد

 .است

 

میان انحراف استاندارد

 گین

 متغیر   تعداد

 روانشناس استرس پیش آزمون 99 94/26 99/3

 پس آزمون 99 99/21 32/4 

 همسانان استرس پیش آزمون 94 7/28 32/4

 پس آزمون 94 9/29 32/6
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 مستقل برای مقایسه میانگین نمرات استرس در دو گروه روانشناس و همسانان t: نتایج آزمون 4 جدول

درجه  t هانتایج آزمون لوین برای یکسانی واریانس

 آزادی

سطح 

 معناداری

 F سطح معناداری لوین    

 441/4 90 -07/9 29/4 99/1 استرس

 

در دو گروه روانشناس و همستانان تفتاوت معنتاداری     ،بین میانگین نمرات استرس ،مشهود است 0همان طور که در جدول 

انیان بعتد از  زنتد  استترس بین در نتیجه  .گرددمی تائیدبنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش ؛ (>P 441/4دارد )وجود 

مقایسته میتانگین نمترات پتس      .ان در زندان تفتاوت وجتود دارد  نروانشناس و گروه همسازندگی توسط  های مهارتآموزش 

و مستقل نشان دهنده این است که آموزش توسط روانشناس تأثیر بیشتری داشتته   tو نتایج آزمون استرس دو گروه آزمون 

 .استبیشتر استرس زندانیان را کاهش داده 

زندانیان توسط روانشناس و گروه همسانان در زنندان تفناوت   بین اثربخشی آموزش مدیریت خشم  -3فرضیه 

 .وجود دارد

 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات مدیریت خشم در دو گروه آموزش توسط روانشناس و همسانان6جدول 

 

در دو گروه آموزش توستط   ی مدیریت خشمبین میانگین نمرات پس آزمون مؤلفه ،مشهود است 9جدول  همان طور که در

مستقل استتفاده شتد کته     tآماری  آزمونبررسی معنادار بودن این تفاوتها از برای  .روانشناس و همسانان تفاوت وجود دارد

 .نتایج آن در ادامه آورده شده است

در دو گروه روانشناس و مدیریت خشم ی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات مؤلفه t: نتایج آزمون 5جدول

 همسانان

 سطح معناداری درجه آزادی t هانتایج آزمون لوین برای یکسانی واریانس

 F معناداریسطح  لوین    

 441/4 90 -99/0 91/4 09/4 خشم

 

انحراف 

 استاندارد

میان

 گین

 متغیر   تعداد

 روانشناس خشم ش آزمونپی 99 99/18 22/5

 آزمونپس  99 19/12 33/4 

 همسانان خشم پیش آزمون 94 02/16 38/4

 پس آزمون 94 97/19 95/3
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ی متدیریت خشتم در دو گتروه روانشتناس و همستانان      بین میانگین نمرات مؤلفه ،مشهود است 9همان طور که در جدول 

اثربخشی در نتیجه بین  .گرددمی تائیدبنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش ؛ (>P 441/4دارد )تفاوت معناداری وجود 

مقایسه میانگین نمرات پتس   .آموزش مدیریت خشم زندانیان توسط روانشناس و گروه همسانان در زندان تفاوت وجود دارد

مستقل نشان دهنده این است که آموزش توسط روانشناس تأثیر بیشتری  tو نتایج آزمون  در دو گروه مدیریت خشمآزمون 

 .است هبیشتر کاهش داد و خشم زندانیان را داشته

 .بین میانگین خودآگاهی زنان و مردان گروههای آزمایش و كنترل تفاوت وجود دارد -4فرضیه 

 میانگین و انحراف استاندارد خودآگاهی زنان ومردان :7جدول 

 گروه جنسیت تعداد میانگین انحراف استاندارد

 خودآگاهیمدیریت  مردان 04 81/10 98/0

 زنان 04 99/10 99/0

 

بترای بترای بررستی     .استت  99/10و در زنتان   81/10میانگین خودآگاهی در مردان  ،آمده است 7همان طور که در جدول 

 .مستقل استفاده شد که نتایج آن در ادامه آورده شده است Tآماری  معنادار بودن این تفاوتها از آزمون

 مردان و ات خودآگاهی زنانمستقل برای مقایسه میانگین نمر t: نتایج آزمون 8جدول

درجنننننه  t هانتایج آزمون لوین برای یکسانی واریانس

 آزادی

 سطح معناداری

 F سطح معناداری لوین    

 9/4 90 -99/4 8/4 41/4 خودآگاهی

 

 49/4نتدارد ) تفاوت معناداری وجود  مردان و بین میانگین نمرات خودآگاهی زنان ،مشهود است 8همان طور که در جدول 

P>) گتروه هتای    متردان  و در نتیجته میتانگین خودآگتاهی زنتان     .گرددو فرضیه پژوهش رد می تائیدبنابراین فرضیه صفر ؛

 .آزمایش و کنترل تفاوت وجود ندارد

 

 .گروههای آزمایش و كنترل تفاوت وجود دارد مردان و استرس زنانبین میانگین مدیریت  -6فرضیه 

 مردان و ارد مدیریت استرس زنان: میانگین و انحراف استاند9جدول 

 گروه جنسیت تعداد میانگین انحراف استاندارد

 مدیریت استرس مردان 04 11/29 66/0

 زنان 04 94/29 49/9

 

بترای بترای    .استت  94/29و در دختران  11/29میانگین مدیریت استرس در پسران  ،آمده است 6همان طور که در جدول 

 .مستقل استفاده شد که نتایج آن در ادامه آورده شده است tآماری  اوتها از آزمونبررسی معنادار بودن این تف
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 مردان و مستقل برای مقایسه میانگین نمرات مدیریت استرس زنان t: نتایج آزمون 19جدول

درجه  t هانتایج آزمون لوین برای یکسانی واریانس

 آزادی

سطح 

 معناداری

 F سطح معناداری لوین    

 0/4 78 77/4 99/4 72/4 استرس

 

نتدارد  تفاوت معناداری وجود  مردان و بین میانگین نمرات مدیریت استرس زنان ،مشهود است 14همان طور که در جدول 

(49/4 P>) در نتیجه بین میانگین متدیریت استترس دختتران و     .گرددو فرضیه پژوهش رد می تائیدبنابراین فرضیه صفر ؛

 .نترل تفاوت وجود نداردپسران گروههای آزمایش و ک

 

 .گروههای آزمایش و كنترل تفاوت وجود دارد مردان و دیریت خشم زنانبین میانگین م -5فرضیه 

 مردان و : میانگین و انحراف استاندارد مدیریت خشم زنان11جدول 

 گروه جنسیت تعداد میانگین انحراف استاندارد

 مدیریت خشم مردان 04 99/19 72/9

 زنان 04 99/19 98/9

 

برای برای بررسی  .است 99/19و در زنان  99/19میانگین مدیریت خشم در مردان  ،آمده است 11همان طور که در جدول 

 .مستقل استفاده شد که نتایج آن در ادامه آورده شده است Tآماری  معنادار بودن این تفاوتها از آزمون

 مردان و نگین نمرات مدیریت خشم زنانمستقل برای مقایسه میا tنتایج آزمون  :12 جدول

درجه  t هانتایج آزمون لوین برای یکسانی واریانس

 آزادی

سطح 

 معناداری

 F سطح معناداری لوین    

 2/4 90 -19/1 89/4 40/4 خشم

 

نتدارد  تفاوت معنتاداری وجتود    مردان و بین میانگین نمرات مدیریت خشم زنان ،مشهود است 12همان طور که در جدول 

(49/4 P>) در نتیجه میانگین کنتترل خشتم دختتران و پستران      .گرددو فرضیه پژوهش رد می تائیدبنابراین فرضیه صفر ؛

 .گروههای آزمایش و کنترل تفاوت وجود ندارد
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 بحث ونتیجه گیری

 فرضیه اول

 .ندانیان بودهمسانان در ز و گروهزندگی توسط روانشناس  های مهارتآموزش  اثربخشیاز پژوهش بررسی هدف 

همستانان در زنتدانیان متورد     گتروه  و روانشتناس  توسط خودآگاهی آموزش اثربخشیمبنی بر وجود تفاوت بین  فرضیه اول

ایتن   ،اما آموزش گروه روانشتناس متوثرتر بتوده استت     ،شدموثر می با با توجه به اینکه هردو روش آموزشی .قرارگرفت تائید

10ماهاتنتیجه پژوهش  پژوهش با
 در آگتاهی  درافتزایش  ستنتی  آمتوزش  از متوثرتر  را همتایان که آموزش 2998 سالدر 

 روش دو مقایسته همچنین در مطالعه صحتی شفائی وهمکاران در زمینته   (1962 ،)صحتی شفاهی دانست HIV با ارتباط

 در همتایتان  شآموز فقرآهن مورد در وآگاهی آهن حاوی غذایی مواد هفتگی مصرف بسامد بر مستقیم و همتایان آموزش

همساالن  گروه آموزشی رویکرد بین مقایسه هدف با مطالعاتی دراست  موثر آهن فقر زمینه در دانش آموزان آگاهی افزایش

کتوگینس  دارد ) آموزان دانش گروه برای بیشتری همساالن مقبولیت گروه های برنامه داد نشان نتایج محور معلم رویکرد و

کته   ،در زمینته ایتدز در تبیتین ایتن نتیجته      1987مخوانی ندارد وبا مطالعه عزیزی درسال ه ،به نقل از سیوکی وهمکاران(

روانشتناس از لحتا     ،به این دلیتل باشتد کته    ،می توان گفت شاید ،ثرتر از همسانان بوده استتوسط روانشناس مو آموزش

 .لذا تخصص وتجربه بیشتری نسبت به همسانان دارد .تحصیالت باالتر از همسانان است

 

 فرضیه دوم

 تائیتد بر زنتدانیان متورد    همسانان گروه و روانشناس استرس توسط آموزش اثربخشیفرضیه دوم مبنی بر وجود تفاوت بین 

 و زنتدانیان  توانبخشتی  و درمتانگری  روان تحقیتق  در(1989فترد )  ختدایاری  این فرضیه همسو با تحقیق نتیجه .قرار گرفت

 زیادی تأثیر انفرادی درمان و همزمان درمان رویکرد دو هر اگرچه که که رسید نتیجه این به زندان در آن اثربخشی بررسی

 .است انفرادی درمان از بیشتر همزمان درمان اثربخشی اما ،دارد زندانیان شناختی روان نشانگان کاهش بر

 ایتن  بتا  همستان  فترد  کته  است این احتمال بر ،همسانان گروه به نسبت روانشناس آموزش بودن موثر ،این نتیجه تبیین در

 استت  ممکن ،تحصیالت همسطح خودش دارد ،ودر زندان بسر می برد ،است شده جرم مرتکب هم خودش همنوع که تفکر

 .بپذیرد کمتر روانشناس آموزش با مقایسه در را همسان فرد آموزش

 

 فرضیه سوم

بر زنتدانیان   همسانان گروه و روانشناس توسط مدیریت خشم آموزش اثربخشی بینمبنی بر وجود تفاوت بین  ،فرضیه سوم

 قرار گرفت تائیدمورد 

 تحتت  را ختود  نوجوانتان  رسیدند نتیجه این به نوجوان وسالمت همساالن گروه کیفی پژوهش در(1989) واحمدی پرویزی

 داشتته  نتامطلوبی پیامتدهای   دیگتر  ستوی  از و مطلتوب  نتایج سویی از تاثیر این ،اند کرده می احساس همساالن گروه تاثیر

 ارتباطتات  ،مختالف  جتنس  با تر ه گسترد و بیشتر ارتباطات سمت به نوجوانان بین در دوستی الگوی تغییر به توجه با .است

 مداخله و آموزش به توجه همچنین .باشد نوجوانان سالمت ساز زمینه تواند می که است بیشتری توجهات نیازمند ،نوجوانی

. رستد  متی  نظتر  بته  الزم نوجتوانی  دوره در زنتدگی  تهای مهار از بخشی عنوان به سالم باطاتارت و ها دوستی طراحی برای

                                                           
14. Mahat 
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 بته 1 نوع دیابت به مبتال آموز دانش همتایان وعملکرد دانش بر آموزشی مداخله تاثیر تحقیق در( 1961) یوهمت علیدوست

 در(1964 وهمکتاران )  کمتالی . دارد دیابت به مبتال همتایان وعملکرد آگاهی در مثبت اثرات آموزش که رسیدند نتیجه این

 از یکتی  همتایتان  ارزیتابی  کته  رستیدند  نتیجته  ایتن  بته  پزشکی علوم دانشجویان ارزشیابی در همتایان ارزیابی در پژوهش

 آمتوزش  از هتایی  جنبه تکوینی ارزیابی در مؤثر روش یک تواند می رود کار به جا به و درست اگر که است ارزیابی ابزارهای

 این از پزشکی آموزش های جنبه این ارزیابی در موجود خالء به توجه با است الزم .باشد عاطفی حیطه ارزیابی مانند یبالین

تحقیقات ذکتر از ایتن جهتت کته گتروه همستانان بتر فترد تتاثیر مطلتوب           . شود استفاده خوبی به دسترس در و ارزان ابزار

هزینه است ومیتوان با نظارت واحتیاط الزم تاثیرات نامطلوب را از کم بلکه از این جهت که به صرفه و ،ونامطلوب می گذارد

 .افت نشدی فرضیهناهمسو با این  ،بااین پژوهش همسو می باشد وتحقیق بین برد

 

 فرضیه چهارم

 مبنی بر تفاوت بین میانگین خودآگاهی زنان و مردان گروههای آزمایش و کنترل رد شد در نتیجه میتانگین  ،فرضیه چهارم

 .آگاهی دختران و پسران گروه های آزمایش و کنترل تفاوت وجود نداردخود

 کستب  در را شخص ،خودآگاهی های آموزش مهارت ،است خاصی مهارتهای وجود نیازمند سالم ارتباط برقراری که ازآنجا

 هتای  ویژگتی  و ازهتا نی بهتر شناخت واسطه به رفتارها بر تسلط و احساسات شناخت ،گیری تصمیم قبیل از هایی ت مهار

 مسؤولیت و فشارهای همساالن و زندگی مشکالت و مسایل با برخورد در تا سازد می قادر را شخص و کند کمک می خود

 این با تر سالم و موثر نحوی به باشد قادر و کرده خود برخورد های قوت و ها ضعف از تری بینانه واقع دید با اجتماعی های

تحقیقات زیادی در زمینه اثربخشی مهارت خودآگاهی در گروههای سنی مختلف انجتام   .( 1986)زارعی شود  روبرو مسایل

 بتا  فراگیتران  از بستیاری  کته  دادنتد  نشان (1660همکاران ) :اندرمن و باشند میشده است که همسو با تحقیق مورد نظر ن

 تحقیتق  براستاس  .هاستت  آن اختیشتن  خودآگتاهی  بته  توجه عدم یادگیری در ها آن واقعی مشکل ،یادگیری های ناتوانی

 تحصتیلی  عملکرد ،گیرند می کار به بیشتر را خودآگاهی و خودگردانی راهبردهای که آموزانی دانش .(2442)، 19برانسورد

19شونداسکیتکابمبونتی می دچار یادگیری های ناتوانی به کمتر و دارند بهتری
 دانتش  از بسیاری که داد نشان پژوهشی در 

 موفقیتت  بته  دستتیابی  بترای  باید یادگیرندگان ،کنند کنترل و تنظیم خودرا شناختی راهبردهای وانندت می موفق آموزان

 آموزشی تکالیف بودن مشکل رغم علی را خود اهداف و کنند تنظیم را خود شناختی عملکرد چگونه که بگیرند یاد بتوانند

 با شناختی ،ی عقیده به .خودآگاهی راهبرد که دنددا نشان خود تحقیق زیمرمن در و لورا .(2414 ،17بمبونتی(کنند حفظ

 در شتناختی  خودآگتاهی  .(2446)18نتوگراد  وی و زیمرمن پریس و داردلورا معناداری و مثبت ی رابطه تحصیلی پیشرفت

 ناتوانیهتای  دالیتل  از یکتی  کته  دریافتنتد  خود مطالعه در آنان .کند ایفامی را محوری نقش آموزان دانش یادگیری فرآیند

 )مارزینو .باشد می مبتالیان پایین شناختی خودآگاهی ،گیرییاد
تتالش محققتان    در تحقیقات ذکر شده اگرچه .(2441، 16

 ،انجام شتده استت امتا    جهت بررسی ویافتن راههایی برای افزایش سطح آگاهی افراد برای شناخت بیشتر نقاط قوت وضعف

در تبیتین ایتن    ؛ کهافت نشدی فرضیهو تحقیق همسو با این  رفتهمیانگین خودآگاهی درپسران ودختران مورد بررسی قرار نگ

                                                           
15. Beransored 
16. Skitka Bembenutty 
17. Bembenutty 
18. laura 
19. Zimmerman 
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افراد شناخت ازخود پیدا کترده ونقتاط قتوت     ،شود میزندگی با عث  های مهارتآموزش  فرضیه می توان گفت از آنجایی که

هتا بترای   یکستان بتودن مزایتا وتشتویق      احتمتاال  که ،خود اقدام نمایندوضعف خود را بشناسد ودرجهت اصالح نقاط ضعف 

زندانی جهت تاییدیته حستن اختالق ملتزم بته شترکت در        شود میباعث  . . .زندانیان که شامل شرایط مالقا ت ومرخصی و

لختواه ختود   به رفتارها واخالق خود داشته باشد تا به نتیجته ی د  کالسهای آموزشی شود که موجب شناخت یکسان نسبت

 .برسد

 

 فرضیه پنجم

باتوجته بته   . گروه های آزمتایش و کنتترل رد شتد    مردان و ین میانگین مدیریت استرس زنانب برتفاوت مبنی ،فرضیه پنجم

از  .افت نشد اماپژوهشهای دیگری که در زمینه استرس انجام شده انددر زیر آمتده استت  ی فرضیهاینکه پژوهش همسوبا این 

24تیمرمن جمله پژوهشها در زمینه استرس
 استترس  بتر  متدیریت  آموزشتی  ی امهبرن اثرات بررسی به (1668) همکاران و 

 و وجترات  کتم  را روزانه گرفتاریهای ،اضطراب ،روانی فشار تواند می آموزش این که داد نشان آنها نتایج پژوهش .پرداختند

 ستازی  آرام یا رفتاری سازی آموزش آرام که دادند نشان ( نیز1666)21پاور و هاالمانداریز .بیاورد بار به را ی بیشتر رضایت

 هاردین .دهد می کاهش را آموزان دانش اضطراب ،نیعضال
22

 روان اقتدامات  کته  استت  کترده  ( گزارش2442) همکاران و 

29کوگ .شود می آنها اجتماعی حمایت و خودکارآمدی استرس از درک افراد افزایش موجب ،شناختی
( 2449) همکتاران  و 

 دادنتد  نشان ،دانش آموزان روان سالمت و یلیتحص پیشرفت بر استرس مدیریت آموزش اثربخشی بررسی طی ،درتحقیقی

 .(1987 ،)شتیربیم وهمکتاران  . دهتد  افتزایش متی   را آمتوزان  دانتش  روان ستالمت  هتم  و تحصیلی عملکرد هم کار این که

تحقیقات ذکر شده از این جهت که مهارتهای زندگی در زمینه مدیریت استرس تاثیر مثبت برفرد داشته ومنجر بته کتاهش   

بتین میتانگین هتای دو جتنس زن      بتا ایتن فرضتیه همستو واز ایتن جهتت کته        شود میش سالمت روان فرد استرس وافزای

 .ومردمقایسه صورت نگرفته است با این فرضیه همسو نمی باشد

این امر می تواند  ،زندگی به صورت گروهی بوده است های مهارتدر تبیین این فرضیه می توان گفت به دلیل اینکه آموزش 

اشته باشد زیرا جمع شدن افراد درگروه واینکه احساس کننتد کته دیگتران نیتز مشتکالتی      ت در کاهش استرس دتاثیر مثب

 .مشابه آنها دارند ودر گروه می توانند از تجارب یکدیگر برای مقابله با استرس استفاده نمایند

استترس هتای   یکسان است وهمچنتین  در تبیین دوم این فرضیه می توان گفت شرایط زندگی در زندان برای زنان ومردان 

 .شرایط یکسان هم احتماال در هردوگروه زنان ومردان تاثیر یکسانی را گذاشته است ناشی ازاین

 

 فرضیه ششم

گتروه هتای آزمتایش و کنتترل رد شتد و در       مردان و مبنی بر وجود تفاوت بین میانگین مدیریت خشم زنان ،فرضیه ششم

20اسنیدر .گروههای آزمایش و کنترل تفاوت وجود ندارد مردان و میانگین مدیریت خشم زنان نتیجه
 تحقیتق  در ،(1661) 

 بته  جلسته  8 طی که روانپزشکی بیماری با نوجوانان پرخاشگری و کاهش خشم بر خشم کنترل درمانی گروه تأثیر به خود

                                                           
20. Timmerman 
21. Halamandaris & Power 
22. Hardin 
23. koegh 
24. Snyder 
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 مهارتهتای  مثبتت  تتاثیر  به رانوهمکا استیگر پژوهش در پرداختند همچنین ،شد داده آموزش افراد به گروه درمانی صورت

 تأثیر(1961) وهمکاران خانزاده .است شده اشاره وپرخاشگری اضطراب همچون سالمت تهدیدکننده عالیم درکاهش زندگی

 شتد  اینگونته  آن نتیجته  که دادند قرار بررسی مورد را دانشجویان پرخاشگری و اضطراب میزان بر زندگی مهارتهای آموزش

 .استت  شتده  آزمتایش  گتروه  در دانشتجویان  پرخاشگری و و اضطراب دار معنی کاهش موجب ندگیز مهارتهای آموزش ،که

و تاثیر مثبتت  شود میبه صورت گروهی انجام  زندگی عالوه بر اینکه های مهارتتحقیقات ذکر شده از این جهت که آموزش 

ن خشم بین زنان ومتردان مقایسته صتورت    جهت اینکه میانگیواز  باشند میبا این فرضیه همسو  ،بر کنترل خشم افراد دارد

 .بگیرد با این فرضیه همسو نمی باشد به دلیل اینکه به این مبحث نپرداخته اند

یکسان بودن شراط زندان جنسیت افتراد را نیتز تحتت الشتعاع قترار داده استت        در تبیین این فرضیه همانگونه که ذکر شد

تاجنسیت وی وازجمله تاثیرات این یکسان بودن که احتماال نتایج ایتن  انی بودن فرداست وآنچه که مطرح وپررنگ است زند

فرضیه را یکسان کرده است احتماال این است که قوانین وآئین نامه های مربودبه زندان قبل از ورود فرد تدوین شتده استت   

باشتد کته تخطتی از آنهتا     م این قتوانین متی   که سوای از جنسیت ملزم به انجا شود میودرهنگام ورود فرد به محیطی وارد 

زندانی برای جلو گیری از این مجازاتها قوانین را رعایت کند که  شود میمجازات مشخص شده ای را دربرمی گیرد که باعث 

این مورد باعث کنترل رفتاهای نامناسب فردمیشود بنابر این مجازات هرجرم مشخص شده است وارتباطی به جنسیت فترد  

 .د دارد که فرد نسبت به جنسیت خودش کمتر توجه کنده این احتمال وجوندارد ک

 

 پیشنهادها

جنبه  داراست واثرات مثبت آن بر تمامزندانیان از آنجا که احساس بهزیستی و شادی نقش مهمی را در سالمت روانی  -

داشت روانی به پیشنهاد می گردد که به موضوع ،و شغلی بر کسی پوشیده نیست تحصیلی ،اجتماعی ،خانوادگی ،های فردی

زندان اجتماعی را در  این یافته ها اهمیت استفاده از کارگاه های آموزش مهار ت های .توجه خاصی مبذول گرد د ،زندانیان

و بته خصتوص    زنتدگی هتای   مهتارت  برنامه آموزشیبا توجه به آسان بودن اجرای  .دهدنشان می  به زندانورود  زماناز  ها

 جهت باال بردن سطح آگاهی زنتدانیان در  برنامه هامکانی و زمانی می توان به خوبی از این مقرون به صرفه بودن آن از نظر 

 .سود برد

 .شود زندانیان که آموزش می بینند مورد تشویق قرار گیرند ومزایایی جدا از سایرین برای آنها در نظر گرفته -

ی که نتایج یکسانی به دست آمد از نتایج آن این پژوهش در سایر مناطق کشور انجام شود ودر صورت شود میپیشنهاد  -

از  ،استفاده بیشتری به عمل آید وآموزش مهارت ها مخصوصاتوسط همسانان در کنار سایر مستائل وبرنامته هتای آموزشتی    

 .سوی مسئوالن مورد توجه قرار گیرد
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