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چکیده
آمــوزش  تأثیــر  بــا هــدف بررســی  ایــن پژوهــش 
اجتماعــی  آســیب های  بــر  زندگــی  مهارت هــای 
اول  متوســطه  مــدارس  دانش آمــوزان  روانــی  و 
شهرســتان قم در ســال تحصیلی 96-1395 به 
اجــرا درآمــد. پژوهــش بــه روش شبه آزمایشــی و 
اجرای طــرح پیش آزمون-پس آزمون با دو گروه 
کنتــرل و آزمایــش و بــا آرایــش تصادفــی در مورد 
آزمودنی هــای همتا انجام گردیــد. جامعه آماری 
تحقیق حاضــر، 7791 نفر از دانش آموزان دختر 
و پســر شهرســتان قم بودند که تعداد 100 نفر به 
عنوان نمونه انتخاب شــدند. روش نمونه گیری 
تصادفــی ســاده بــود. روش گــردآوری اطالعــات 
کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری اطالعات، 
پرسشــنامه محقق ســاخته نگرش سنج خشونت 
و اعتیاد به ســیگار و سنجش استرس و هیجان 
بوده که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ معادل 
0.78 تعییــن گردیــد و بــه صــورت پیش آزمون و 
پس آزمــون در بیــن گروه هــای آزمایــش و کنترل 

Abstract
The purpose of this study was to investigate 
the effect of life skills training on social and 
mental damage of first grade high school 
students in Qom in the academic year of 
1395 - 1396. The research was quasi-
experimental and pre-test and post-test 
design with two groups of control and 
experiment with random arrangement of 
peer subjects. The statistical population of 
the present study was 7791 male and female 
students of Qom. 100 individuals were 
selected as the sample. A simple random 
sampling method was used. The method 
of collecting library and field information 
and data collection tools was a researcher-
made questionnaire on attitude of violence 
and cigarette addiction and stress and 
excitement assessment whose reliability 
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was The Cronbach’s alpha method was 
0.78 and was carried out in the pre-test and 
post-test in the experimental and control 
groups. The collected data were analyzed 
using descriptive and inferential statistics 
and analyzed by independent covariance 
and t-test. Findings show that life skills 
training with 99% confidence has been 
effective in reducing violence, addiction, 
stress, and excitement among high school 
students and decreasing the amount of each 
of these components in the experimental 
group. Life skills training are effective in 
reducing the social and mental damage of 
students and conducting life skills training 
by school counseling is required.
Keywords: life skills, social damage, 
violence, cigarette addiction, mental 
damage, stress, excitement.

اجــرا گردیــد. داده هــای گردآوری شــده از طریــق 
کوواریانــس و تــی مســتقل تحلیــل  آزمون هــای 
آمــوزش  کــه  می دهــد  نشــان  یافته هــا  گردیــد. 
مهارت هــای زندگــی بــا اطمینان 99% بــر میزان 
خشــونت، اعتیاد به ســیگار، اســترس و هیجان 
دانش آمــوزان متوســطه اول مؤثــر بوده و ســبب 
در  فــوق  مؤلفه هــای  از  هریــک  میــزان  کاهــش 
گروه آزمایش گردیده اســت. آموزش مهارت های 
زندگــی بر کاهش آســیب های اجتماعــی و روانی 
دانش آمــوزان مؤثــر می باشــد و برگــزاری آموزش 
مهارت های زندگی توســط مشاوره مدرسه امری 
کــی از تأثیر  الزامــی می باشــد. بنابرایــن نتایــج حا
مثبــت آمــوزش مهارت هــای زندگــی بــر کاهــش 
آســیب های اجتماعــی و روانــی در دانش آموزان 

مدارس متوسطه قم بوده است.
کلیدواژه هــا: مهارت هــای زندگــی، آســیب های 
ســیگار،  بــه  اعتیــاد  خشــونت،  اجتماعــی، 

آسیب های روانی، استرس، هیجان.

مقدمه
و  افراد  انطباق  و  از یک سو، روند تحوالت سریع اجتماعی، قدرت سازگاری  امروز  در دنیای 
در  عظیم  تحوالت  و  صنعتی  پیشرفت  دیگر  سوی  از  و  داده  کاهش  را  اجتماعی  گروه های 
فناوری اطالعات و رسانه ها، زنـدگی بشر امروزی را به وضعیت سردرگم و پیچیده ای تبدیل 
کرده است )بدنار1، ۲016(. در چنین شرایطی بسیاری از انسان ها در مسیر بهنجار رشد روانی 
و اجتمـاعی خود قرار نمی گیرند و توان ایجاد توازن بین محرک های بیرونی و نیازهای درونـی 
خـود را ندارند و رشـد موزون و همه جانبه تحّقق نمی یابد. عالوه بر این زمینه ساز آسیب های 
کرده اند )کراچی و  کنونی ایجاد  که مشکالت عمده ای در جوامع  اجتماعی و روانی می شوند 

مهرابی، 1396(.
آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطالق می شود که در چارچوب اصول اخالقی 
و قواعد عام عمل جمعی رسمی و غیررسمی جامعه محل فعالیت کنش گران قرار نمی گیرد و 

1. Bednar, J.
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در نتیجه با منع قانونی و یا قبح اخالقی و اجتماعی روبرو می گردد )کریس1، ۲015(. به همین 
دلیل، کجروان سعی دارند، کجروی های خود را از دید ناظران قانون، اخالق عمومی و نظم 
اجتماعی پنهان نمایند، زیرا در غیر این صورت با پیگرد قانونی، تکفیر اخالقی، طرد اجتماعی 
مواجه می شوند. آسیب اجتماعی شامل اموری چون پرخاشگری، جنایت، خودکشی، اعتیاد، 
قاچاق مواد مخدر، روسپیگری و جرائم مالی می شود و برخی اقشار و گروه ها همچون جوانان 

آسیب پذیری بیشتری دارند )نجفی، بیگدلی، دهشیری، و بوگر، 139۲(.
را طوری  اطراف  به محیط  مربوط  اعمال  و  اعمال شخصی  زندگی می توانند  مهارت های 
و اجتماعی منجر شود )حسنی، 1398،  روانی  که به سالمت بیشتر جسمانی،  کنند  هدایت 
گاهی، تفکر انتقادی و حل مسأله از جمله مهارت های زندگی  ص 4(. مقابله با استرس، خودآ
و  ) سرچشمه  است  گرفته  قرار  ویژه  توجه  مورد  متوسطه،  آموزشی  در سیستم  که  می باشند 

همکاران، ۲017(.
امروزه خشونت و اعتیاد به مواد مخدر از آسیب های اجتماعی مهم و درخور توجه جوامع 
خشونت آمیز،  فرآیندهای  در  شدن  درگیر  با  گروه ها  و  افراد  از  بسیاری  است.  شده  تبدیل 
خشونت   )۲018( همکاران۲  و  آناند  می کنند.  وارد  سایرین  و  خود  به  را  فراوانی  آسیب های 
روانی  یا  آزار جسمی  ایجاد  به منظور  اقدام عمدی  را  آن  پنداشته،  افراطی پرخاش  را شکل 
از مرزهای بهداشت و درمان فراتر نهاده و به  را  کرده اند. اعتیاد پا  شدید در دیگران تعریف 
یک بحران اجتماعی تبدیل شده است. اعتیاد دیگر تنها جنبه فردی ندارد بلکه یک آسیب 
جنبه های  بر  افراد  روان  و  تهدید سالمت جسم  بر  عالوه  و  می شود  نیز محسوب  اجتماعی 
و  می سازد  )نامدارپور  وارد  غیرقابل جبران  زیان آور  اثرات  نیز  جامعه  اقتصادی  و  اجتماعی 

قربانی محمد آبادی، 1395(.
خانگی  خشونت  اعتیاد،  نظیر  اجتماعی  آسیب های  که  داده اند  نشان  پژوهش هایی 
روانی، یک  آسیب  )مارک۲008،3(.  روانی هستند  اختالالت  ساز  زمینه  عوامل  از  اجتماعی  و 
که در یک فرد روی می دهد و با  سندرم یا الگوی رفتاری یا روان شناختی مهم بالینی است 
یا دیگران، همراه است  کاهش عملکرد، احتمال جدی آسیب به خود  یا دیگران،  رنج خود 

1. Chris, M.
2. Anand et al.
3. Mark.
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)اسپیتزر و همکاران1، ۲018(.
تحوالت سریع اجتماعی موجب افزایش استرس به خصوص در جوانان و نوجوانان، شده 
کنش در مقابل  است که می تواند زمینه ساز آسیب های روانی باشد. استرس به عنوان یک وا
کاهش عملکرد اجتماعی، روان شناختی، جسمانی و  محرک های تنش زای خارجی، موجب 
تحصیلی می شود و نارضایتی تحصیلی، حرفه ای، کاهش تولید، افزایش خطا، تنزل در سطح 
کنش را به دنبال خواهد داشت )براسچت و همکاران۲، ۲018(. البته  قضاوت و کندی زمان وا
و اساسی در حرکت، همچنین پیشرفت فرد  استرس در سطح قابل قبول آن، نقش حیاتی 
دارد و جز ضروری زندگی انسان محسوب می شود اما استرس بیش  از حد قابل  قبول، مانع 
پیشرفت و عامل بازدارند محسوب شده و ریشه بسیاری از مشکالت و بیماری های جسمی 

روحی می باشد  )آسایش و دیگران، 1395(.
روان شناسان در دهه های اخیر، در بررسی اختالالت رفتاری و انحرافات اجتماعی به این 
نتیجه رسیده اند که بسیاری از اختالالت و آسیب ها در ناتوانی افراد نسبت به تحلیل صحیح 
کفایت برای رویارویی با موقعیت های دشوار و عدم  کنترل،  مسائل شخصی، عدم احساس 
آمادگی برای حل مشکالت و مسائل زندگی به شیوه مناسب، ریشه دارد )تانجنی و همکاران3، 
۲018(. برخی اقشار و گروه های اجتماعی همچون نوجوانان در معرض آسیب پذیری بیشتری 

نسبت به سایرین قرار دارند  )نجفی و دیگران، 139۲(.
به  میل  اجتماعی،  و  آشکار شدن غریزه جنسی، عالئق شغلی  دوره  بلوغ،  دوره  نوجوانی، 
اجتماعی  تکامل  و  رشد  برجسته  و  مهم  مرحله  نوجوانی  سال های  است.  استقالل  و  آزادی 
و روانی فرد به شمار می رود. آلیس وایتزمن4 )1990( بعد از ساخت آزمون رشد اجتماعی به 
این باور رسید که رشد اجتماعی روند تدریجی داشته و با افزایش سن فزونی می یابد. هرچند 
کودکی آغاز می شود، اما نوجوانی  که اجتماعی شدن و کسب مهارت های اجتماعی از دوران 
مرحله مهم و برجسته ای از رشد اجتماعی به شمار می رود. )احمدی، 1393( تغییر و تحول 
جسمی، روانی و شخصیتی در این دوران، خواسته های جدیدی را مطرح می سازد. از یک سو 
فشار غرایز، نیازها و میل به تبعیت از ارزش های نوجوانی، همچنین پذیرفته شدن و جذب 

1. Spitzer et al.
2. Brosschot et al.
3. Tangney et al.
4. Ellis Witsman.
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در گروه های همسال، فشارهای گروهی، میل به ابراز وجود، پی ریزی زندگی مستقل و از طرف 
دیگر فقدان امکانات، روابط نامناسب عاطفی، عدم توجه به خواسته ها، ارزش ها و نظرات 
جوان و نیز بی تجربگی و عدم شناخت کافی، او را در یک بحران فکری و آشفتگی روانی قرار 
می دهد و عوارضی چون بی ثمری، پوچی و بی کفایتی به بار می آورد. چنین شرایطی زمینه ی 
را فراهم می کند  )فتحی و فدوی، 1391(. همچنین بسیاری  گرایش به انحرافات اجتماعی 
از آسیب های اجتماعی و روحی دوران بزرگ سالی، ریشه در دوران نوجوانی دارد  )کراچی و 

مهرابی، 1396(.
الزم  اجتماعی  و  زندگی  مهارت های  و  توانایی ها  فقدان  دلیل  به  نوجوانان  آسیب پذیری 
دوران  مشکالت  با  بهتر  برخورد  موجب  زندگی  مهارت های  آموزش  می رسد  نظر  به  است. 
افراد  که  باعث می شود  و همکاران1، ۲018( همچنین  )پیرس  فشارهاست  کاهش  و  جوانی 
و بدون صدمه زدن به خود  را پذیرفته  اجتماعی خود  به نقش های  مسئولیت های مربوط 
و دیگران با چالش ها و مشکالت زندگی روبه رو شوند رود )احمدی، 1393(. مهارت زندگی 
که می توانند به  گفته می شود  روانی- اجتماعی و میان فردی  از مهارت های  بزرگی  گروه  به 
کنند،  برقرار  ارتباط  مؤثر  به طور  کنند،  اتخاذ  گاهی  آ با  را  تا تصمیماتشان  کنند  کمک  افراد 
مهارت های مقابله ای و مدیریت شخصی خود را گسترش دهند و زندگی سالم و بارور داشته 
هیجانی،  شناختی،  مهارت های  دربرگیرنده  زندگی  مهارت های   .)1396 باشند  )کالیی، 

بین فردی و اجتماعی است  )حصاری ذبیحی، 1396(.
هدف اصلی سازمان بهداشت جهانی از ایجاد طرح مهارت های زندگی در زمینه بهداشت 
گسترش به کارگیری و ارزیابی  که جوامع مختلف در سطح جهان نسبت به  روانی این است 
که متمرکز بر رشد توانایی های روانی مانند سازگاری  برنامه های آموزش مهارت های زندگی 

اجتماعی و کنترل استرس نوجوانان است، اقدام نماید )فتحی و همکاران، 4139، ص۲(.
بزهکار،  غیر  جوانان  با  مقایسه  در  بزهکار  نوجوانان  که  آن اند  از  کی  حا مطالعات  برخی 
نقص های مهارتی بیشتری را نشان می دهند نقص در رشد کامل مهارت های زندگی در یک 
از جمله  انسان می تواند در نتیجه عوامل مختلفی روی دهد،  از رشد  از یک جنبه  یا بیش 
یا  و  توجه  کمبود  اختالل  یادگیری،  ناتوانی های  مانند  یادگیری  مشکالت  از  ناشی  می تواند 

1. Pierce et al.



12                                                                                                                                                      / سال ششم، شماره اول، پیاپی 13، بهار و تابستان 1399

محیط های یادگیری مشکل زا مانند فقدان الگوهای مناسب باشد )نیومن و نیومن1، ۲017(.
این  می گردد،  اجتماعی  روانی،  توانایی های  ارتقای  موجب  زندگی  مهارت های  آموزش 
توانایی ها فرد را برای برخورد مؤثر با کشمکش ها و موقعیت های زندگی یاری می بخشند و به 
او کمک می کنند تا با سایر انسان ها، جامعه، فرهنگ و محیط خود مثبت و سازگار عمل کند 
و سالمت روانی خود را تأمین نماید. بدین ترتیب، تمرین مهارت های زندگی موجب تقویت 
یا تغییر نگرش ها، ارزش ها و رفتار انسان می گردد. در نتیجه با پدید آمدن رفتارهای مثبت 

و سالم بسیاری از مشکالت روانی قابل پیشگیری خواهند بود )پیرس و همکاران، ۲018(.
و  اعمال  با  تا  می سازد  قادر  را  فرد  انسان،  بر  آن  تأثیر  نحوه  و  استرس  منابع  شناسایی 
کمک  افراد  به  زندگی  کاهش دهد. مهارت های  را  استرس  و  موضع گیری های مناسب فشار 
می کند تا ضمن شناسایی هیجان ها و تأثیر آنها بر تفکر و رفتارهایشان، بتوانند در مقابله با 

کنش مناسب نشان دهند )مودکی و همکاران۲، ۲017(. آنها وا
اجتماعی  آسیب های  و  زندگی  مهارت های  از  گاهی  آ بین  که  دادند  نشان  پژوهش هایی 
گاهی، تفکر خالق، ارتباط بین فردی به ترتیب  رابطه منفی معنادار وجود دارد و مهارت خودآ
نقش مهم و معناداری در پیش بینی آسیب های اجتماعی دارند )نجفی، بیگدلی، دهشیری 

و رحیمیان بوگر 139۲(.
تمایل  کاهش  بر  ارتباط مؤثر  و  استرس  آموزش مدیریت  که  پژوهش هایی نشان داده اند 
اسپات و همکاران4،  )نهاوندی، 1390، ونزل و همکاران3، ۲009،  به مواد مخدر مؤثر است 
از اعتیاد متمرکز  از این پژوهش ها بر پیشگیری  گریفین6، ۲014(. بسیاری  ۲010، بوتوین5 و 
متمرکز  پسر  یا  دختر  جنسیت  یک  بر  تنها  پژوهش ها  این  از  بسیاری  همچنین  است  بوده 
بوده است. همچنین بسیاری از این پژوهش ها در محیط های غیرمذهبی انجام شده است. 
در محیط های مذهبی،  زندگی  مهارت های  آموزش  آیا  که  است  این  بنابراین شواهد سؤال 
کاهش آسیب های روان شناختی و اجتماعی تأثیر معناداری دارد؟ آیا آموزش مهارت های  بر 
کاهش تمایل به اعتیاد بر آسیب های دیگر نیز مؤثر است؟ آیا آموزش های  زندگی عالوه بر 
1. Newman, B. M., & Newman, P. R.
2. Modecki et al.
3. Wenzel et al.
4. expat et al.
5. Botvin.
6. Griffin.
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مهارت های زندگی بر دختر و پسر، تأثیر یکسانی دارد؟
بر  زندگی  مهارت های  آموزش  تأثیر  بررسی  تحقیق  این  هدف  سؤاالت،  این  به  توجه  با 
آسیب های اجتماعی و روانی دانش آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه اول شهرستان مذهبی 
قم در سال تحصیلی 96 -1395 می باشد. با توّجه به این هدف، فرضیه ها عبارت اند از: 1. 
آموزش مهارت های زندگی بر خشونت در بین دانش آموزان مؤثر است.۲. آموزش مهارت های 
زندگی بر مصرف دخانیات در دانش آموزان مؤثر است.3. آموزش مهارت های زندگی بر میزان 
استرس دانش آموزان مؤثر است.4. آموزش مهارت های زندگی بر میزان هیجان دانش آموزان 

مؤثر است.

روش .حقیق
کاربردی، از نظر ماهیت آزمایشی و از نظر روش اجرا با توجه به  پژوهش حاضر از نظر هدف 
میزان و شدت کنترل و چگونگی تعیین گروه های نمونه شبه آزمایشی می باشد. بدین منظور 
یک کالس دخترانه با حضور ۲5 دختر از دبیرستان دوره اول متوسطه و یک کالس پسرانه به 
گروه آزمایش و همین تعداد نیز به  تعداد ۲5 پسر از دبیرستان دوره اول متوسطه به عنوان 
کنترل به روش نمونه گیری تصادفی ساده ابتدا از بین مدارس و سپس از میان  گروه  عنوان 
دانش آموزان این دو مدرسه انتخاب شدند. به طوری که در هر گروه 1۲ دانش آموز 13 ساله از 

پایه هفتم و 13 دانش آموز 14 ساله از پایه هشتم جای داده شدند.
کارگاه های  در  که  پسری تشکیل می دهند  و  دانش آموز دختر   50 را  آزمایش تحقیق  گروه 
گروه  کردند و  که توضیح آن بیان شده، شرکت  آموزش مهارت های زندگی با شیوه متفاوتی 
طور  به  و  نکرده  شرکت  مزبور  کارگاه های  در  که  هستند  دانش آموزانی  تعداد  همین  کنترل، 
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معمول مورد آموزش همگانی قرار گرفتند.
به  اعتیاد  و  خشونت  نگرش سنج  محقق ساخته  پرسشنامه  از  اطالعات  گردآوری  جهت 
دخانیات و سنجش میزان استرس و هیجان استفاده شد. گویه های پرسشنامه مورد استفاده با 
گاهی، نگرش و عملکرد در خصوص  اقتباس از پرسشنامه های پرخاشگری بأس و پری، بررسی آ
کرمن، با  پیشگیری از مصرف سیگار، مقیاس 16 عاملی شخصیت کتل و تست هیجان خواهی زا
گاهی و فرهنگ بومی جامعه آماری در دو  اعمال برخی تغییرات در جهت سازگاری با سن، سطح آ
بخش تنظیم گردید؛ که بخش اول، اطالعات عمومی، شامل جنس، سن، پایه تحصیلی و نوع 
مدرسه دانش آموزان و بخش دوم شامل 40 سؤال بسته پاسخ می باشد که برای سنجش هر یک 
از متغیرهای خشونت، اعتیاد، استرس و هیجان 10 پرسش منظور گردیده و با طیف 5 درجه ای 

لیکرت )کاماًل موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاماًل مخالفم( تنظیم شده است.
روایی و سنخیت انطباق محتوای پرسشنامه با سؤاالت پژوهش و داده های مورد نیاز با 
کرونباخ  گرفت. پایایی نیز بر اساس آزمون آلفای  نظر اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرار 

0.78 به دست آمده است که این مقدار برای انجام پژوهش قابل قبول می باشد.
گواه و آزمایش، پیش آزمون به عمل آمد. بعد از بررسی پیش آزمون ها،  گروه  ابتدا از هر دو 
آزمایش،  گروه  برای  ولی  گرفتند.  قرار  کلی مدرسه  و  آموزش های معمولی  کنترل تحت  گروه 
که شرح جلسات مربوط به آن در جدول )1( آمده است. ضمنًا  گردید  برنامه ای تهیه و اجرا 
گردید،  موضوع جلسات آموزشی و تمرینات عملی آن در چهارده جلسه 60 دقیقه ای تنظیم 
گفتگو،  که با استفاده از روش یادگیری مشارکتی و فنونی چون سخنرانی، بحث و  به طوری 
گروه آزمایش مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و در  پرسش و پاسخ به صورت گروهی، بر روی 
پایان هر جلسه تمریناتی ارائه می شد، تا بدین وسیله همه آزمودنی ها مباحث آموزشی را خارج 

از موقعیت آموزش به صورت تجربی تمرین کنند.
جدول 1- برنامه آموزش مهارت های زندگی

موضوعمدت آموزشمدرس

کندگی آنها در جامعه۲ ساعتمددکار اجتماعی نیروی انتظامی انواع آسیب های اجتماعی و شدت پرا

مهارت های همدلی، حل مسأله و تفکر انتقادی6 ساعتروان شناس تربیتی )دکترا(

رابطه با مهارت های مقابله با استرس و هیجان4 ساعتمشاور تربیتی )دکترا(

تقویت مهارت نه گفتن در دانش آموزان۲ ساعتمشاور تربیتی )دکترا(
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سبک های  والدین،  توانمندسازی  موضوع  با  هم  کارگاه هایی  برنامه،  این  موازات  به 
فرزندپروری و راه های پیشگیری اولیه از اعتیاد توسط همین اساتید به مدت 10 ساعت برای 

والدین این دانش آموزان اجرا گردید.
در پایان، یک بار دیگر سؤاالت پرسشنامه در اختیار گروه های آزمایش و کنترل داده شد و 

از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و نتایج مورد بررسی قرار گرفت.
استنباطی  و  توصیفی  بخش  دو  در  پژوهش  این  در  استفاده  مورد  آماری  روش های 
طبقه بندی می شود. در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد داده های مربوط 
کوواریانس  آزمون  از  استنباطی  آمار  بخش  در  و  پژوهش  مستقل  و  وابسته  متغیرهای  به 

استفاده شده است.

یافته ها
جهت تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده، از مقایسه میانگین و انحراف معیار داده ها، 

آزمون T مستقل و آزمون کوواریانس استفاده شد.
زیر  شرح  به  کوواریانس  آزمون  و  استنباطی  آمار  طریق  از  داده ها  تجزیه وتحلیل  نتایج 

می باشد.

فرضیه 1: آموزش مهارت های زندگی بر میزان خشونت دانش آموزان متوسطه اول مؤثر می باشد.

جدول 2- آزمون اثرات هم تغییری میزان خشونت دانش آموزان

مجموع منبع متغیر
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
سطح Fمجذورات

معناداری
مجذور 
اتا

Corrected Model)a(468.۲۲۲34.110.400.0000.177

Intercept۲37.51۲37.510.550.00۲0.098

4۲0.114۲0.14.4۲0.0380.044پیش آزمون

99.57199.5718.660.0000.161بین گروهی

۲183.۲97۲۲.50درون  گروهی

43۲94.0100کل

Corrected Total۲651.499

a R Squared=0.177 (Adjusted R Squared=0.160)
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جدول 3- نتایج تحلیل کوواریانس برای نتیجه گیری

df۲ ,df1 درجه آزادیα محاسبه شدهسطح معناداری F جدول بحرانیعدد F عدد

970.0118.667.07 و 1

با  برابر  آن  تعیین  و ضریب  برابر 18.66   0.000> 0.01 معناداری  با سطح  F محاسبه شده 
0.160 می باشد در نتیجه می توان گفت متغیر مستقل آموزش مهارت های زندگی، 16 درصد از 
تغییرات واریانس خشونت را تبیین می نماید و همچنین F محاسبه شده با درجه آزادی های 
df1=1 و df2=97 و α=%1 بیشتر از F بحرانی جدول 7.07 >18.66 می باشد. لذا می توان 
گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت  گفت بین میزان خشونت دانش آموزان دو 
معناداری وجود دارد. در نتیجه فرضیه صفر رد شده و فرضیه اصلی پژوهش تأیید می گردد. 
مقطع  دانش آموزان  خشونت  میزان  بر  زندگی  مهارت های  آموزش   %99 اطمینان  با  پس 

متوسطه اول مؤثر می باشد.

فرضیه 2: آموزش مهارت های زندگی بر میزان اعتیاد به سیگار دانش آموزان متوسطه اول مؤثر 
می باشد.

جدول 4- آزمون اثرات هم تغییری میزان اعتیاد به سیگار دانش آموزان پس آزمون

مجموع منبع متغیر
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
سطح Fمجذورات

معناداری
مجذور 
اتای جِزی

Corrected Model)a(417.4۲۲08.79.980.0000.171

Intercept۲850.51۲850.5136.40.0000.584

409.91409.90.۲550.6150.003پیش آزمون

5.3115.3119.610.0000.168بین گروهی

۲0۲7.197۲0.89درون  گروهی

4۲165100کل

Corrected Total۲444.599

a R Squared=0.177 (Adjusted R Squared=0.154)

جدول 5- نتایج تحلیل کوواریانس برای نتیجه گیری

df2 ,df1 درجه آزادیα محاسبه شدهسطح معناداری F جدول بحرانیعدد F عدد

970.0119.67.07 و 1
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F محاسبه شده با سطح معناداری 0.01 <0.000 برابر 19.6 و ضریب تعیین آن برابر با 0.154 
از  درصد   15 زندگی،  مهارت های  آموزش  مستقل  متغیر  گفت  می توان  نتیجه  در  می باشد 
با درجه  و همچنین F محاسبه شده  تبیین می نماید  را  به سیگار  اعتیاد  واریانس  تغییرات 
لذا  از F بحرانی جدول 7.07 >19.6 می باشد  آزادی های df1=1 و df۲=97 و α=%1 بیشتر 
کنترل در  گروه آزمایش و  گفت بین میزان تمایل به مصرف سیگار دانش آموزان دو  می توان 
مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. در نتیجه فرضیه صفر رد شده و فرضیه اصلی 
پژوهش تأیید می گردد. پس با اطمینان 99% آموزش مهارت های زندگی بر میزان اعتیاد به 

سیگار دانش آموزان مقطع متوسطه اول مؤثر می باشد.

فرضیه 3: آموزش مهارت های زندگی بر میزان استرس دانش آموزان متوسطه اول مؤثر می باشد.

جدول 6- آزمون اثرات هم تغییری میزان استرس دانش آموزان

مجموع منبع متغیر
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
سطح Fمجذورات

معناداری
مجذور 
اتای جِزی

Corrected Model)a(354.۲۲177.17.560.010.135

Intercept590.81590.8۲5.۲40.0000.۲07

351.91351.90.5110.4760.005پیش آزمون

11.95111.9515.040.0000.134بین گروهی

۲۲69.997۲3.4درون  گروهی

43955100کل

Corrected Total۲6۲4.199

(0117=Adjusted R Squared) 0135=a R Squared

جدول 7- نتایج تحلیل کوواریانس برای نتیجه گیری

df۲ ,df1 درجه آزادیα محاسبه شدهسطح معناداری F جدول بحرانیعدد F عدد

970.0115.047.07 و 1

با  برابر  آن  تعیین  ضریب  و   15.04 برابر   0.000>  0.01 معناداری  سطح  با  شده  محاسبه   F
0.117 می باشد در نتیجه می توان گفت متغیر مستقل آموزش مهارت های زندگی، 11 درصد از 
تغییرات واریانس استرس را تبیین می نماید و همچنین F محاسبه شده با درجه آزادی های 
می توان  لذا  می باشد   15.04<  7.07 جدول  بحرانی   F از  بیشتر   α=%1 و   df۲=97 و   df1=1
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کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت  گروه آزمایش و  گفت بین میزان استرس دانش آموزان دو 
معناداری وجود دارد. در نتیجه فرضیه صفر رد شده و فرضیه اصلی پژوهش تأیید می گردد. 
مقطع  دانش آموزان  استرس  میزان  بر  زندگی  مهارت های  آموزش   %99 اطمینان  با  پس 

متوسطه اول مؤثر می باشد.

فرضیه 4: آموزش مهارت های زندگی بر میزان هیجانات دانش آموزان مقطع متوسطه اول مؤثر 
می باشد.

جدول 8- آزمون اثرات هم تغییری میزان هیجانات دانش آموزان پس آزمون

مجموع منبع متغیر
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
سطح Fمجذورات

معناداری
مجذور 
اتای جِزی

Corrected Model)a(371.3۲185.69.560.0000.165

Intercept330۲.۲1330۲.۲169.90.0000.637

36۲.6136۲.60.3350.5640.003پیش آزمون

6.5116.5118.660.0000.161بین گروهی

1884.49719.4۲درون  گروهی

75751100کل

Corrected Total۲۲55.799

(0147=Adjusted R Squared) 0165=a R Squared

جدول 2- نتایج تحلیل کوواریانس برای نتیجه گیری

df۲ ,df1 درجه آزادیα محاسبه شدهسطح معناداری F جدول بحرانیعدد F عدد

970.0118.667.07 و 1

با  برابر  آن  تعیین  و ضریب  برابر 18.66   0.000>  0.01 معناداری  با سطح  F محاسبه شده 
 14 زندگی،  مهارت های  آموزش  مستقل  متغیر  گفت  می توان  نتیجه  در  می باشد   0.147
با درجه  تبیین می نماید و همچنین F محاسبه شده  را  واریانس هیجان  تغییرات  از  درصد 
آزادی های df1=1 و df۲=97 و α=%1 بیشتر از F بحرانی جدول 7.07 >18.66 می باشد. لذا 
می توان گفت بین میزان هیجان دانش آموزان دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون 
تأیید  تفاوت معناداری وجود دارد. در نتیجه فرضیه صفر رد شده و فرضیه اصلی پژوهش 
دانش آموزان  هیجان  میزان  بر  زندگی  مهارت های  آموزش   %99 اطمینان  با  پس  می گردد. 
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مقطع متوسطه اول مؤثر می باشد.

فرضیه اصلی: آموزش مهارت های زندگی بر میزان آسیب های اجتماعی و روانی دانش آموزان 
مقطع متوسطه اول مؤثر می باشد.

جدول 10- آزمون اثرات هم تغییری میزان آسیب های اجتماعی و روانی دانش آموزان

مجموع منبع متغیر
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
سطح Fمجذورات

معناداری
مجذور 
اتای جِزی

Corrected Model)a(6797.۲9۲339815.70.0000.۲45

Intercept994۲.31994۲.346.110.0000.3۲۲

6103161033.950.0500.039پیش آزمون

85۲.8185۲.8۲8.300.0000.۲۲6بین گروهی

۲091397۲15.6درون  گروهی

793861100کل

Corrected Total۲771099

(0.230= Adjusted R Squared) 0.245= a R Squared

جدول 10- نتایج تحلیل کوواریانس برای نتیجه گیری

df۲ ,df1 درجه آزادیα محاسبه شدهسطح معناداری F جدول بحرانیعدد F عدد

970.01۲8.307.07 و 1

با  برابر  آن  تعیین  و ضریب   ۲8.30 برابر   0.000>  0.01 معناداری  با سطح  محاسبه شده   F
0.۲30 می باشد در نتیجه می توان گفت متغیر مستقل آموزش مهارت های زندگی، ۲3 درصد 
درجه  با  F محاسبه شده  و همچنین  می نماید  تبیین  را  وابسته  متغیر  واریانس  تغییرات  از 
آزادی های df1=1 و df۲=97 بیشتر از F بحرانی جدول 7.07 >۲8.30 می باشد. لذا می توان 
در  کنترل  و  آزمایش  گروه  دو  دانش آموزان  روانی  و  اجتماعی  آسیب های  میزان  بین  گفت 
مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. در نتیجه فرضیه صفر رد شده و فرضیه اصلی 
پژوهش تأیید می گردد. پس با اطمینان 99% آموزش مهارت های زندگی بر میزان آسیب های 

اجتماعی و روانی دانش آموزان مقطع متوسطه اول مؤثر می باشد.
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بحث و اتیجه  یری
این تحقیق با هدف اصلی، بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر آسیب های اجتماعی 
انتقادی  تفکر  و  مسأله  فعالیت های حل  بر  مبتنی  که  این طرح  است.  انجام شده  روانی  و 
است، با برنامه درسی ملی دوره متوسطه و امکانات مدارس هماهنگی دارد و در نظام آموزشی 
ایران قابل اجراست. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مقایسه میانگین و انحراف معیار نتایج 
استفاده شده  کوواریانس  آزمون های  و  کنترل  و  آزمایش  گروه های  و پس آزمون  پیش آزمون 

است که نتایج پژوهش به شرح زیر می باشد.
کاهش میزان  که آموزش مهارت های زندگی سبب  گردید  در بررسی فرضیه اول مشخص 
در  خشم  و  کالمی  پرخاشگری  جسمانی،  پرخاشگری  خصومت،  عامل  چهار  در  خشونت 
آبادی  معظم  و  صف آرا  تحقیقات  یافته های  با  پژوهش  این  نتایج  می گردد.  دانش آموزان 

)1397(، خدابخشی کوالیی و همکاران )1397( همسو بوده است.
کاهش میزان  که آموزش مهارت های زندگی سبب  گردید  در بررسی فرضیه دوم مشخص 
تمایل به مصرف دخانیات در هر 5 حیطه، عالقه به مصرف، نگرش به خطرات، نگرش به 
اثرات فیزیولوژیکی، نگرش به اثرات روانی و نگرش به اثرات اجتماعی سیگار در دانش آموزان 
و  اسپات، ویچهولد   ،)1390( نهاوندی  یافته های تحقیقات  با  پژوهش  این  نتایج  می گردد. 
آموزش مهارت های  که  داد  بررسی فرضیه سوم نشان  بوده است.  )۲010(، همسو  سیلبرسن 
زندگی سبب کاهش میزان استرس در حیطه مربوط به ناآرامیدگی و اضطراب در دانش آموزان 

می گردد که با پژوهش اقبال و همکاران )۲017( همسوست.
در بررسی فرضیه چهارم مشخص گردید که آموزش مهارت های زندگی سبب کاهش میزان 
هیجان در هر شش عامل هیجان خواهی، تجربه طلبی، ماجراجویی، مالل پذیری، تنوع طلبی 
تحقیقات  یافته های  با  پژوهش  این  نتایج  می گردد.  دانش آموزان  در  بازداری  از  گریز  و 

محمدزاده و همکارن )۲017( همسو بوده است.
در نتیجه آموزش مهارت های زندگی بر میزان آسیب های اجتماعی و روانی دانش آموزان 
کاهش آنها می گردد لذا مجموعه مهارت های زندگی  مقطع متوسطه اول مؤثر بوده و سبب 
برای  هم  و  می باشد  مدیریت مشکالت  و  کنترل  به  قادر  هم  و  دارد  پیشگیرانه  اهداف  هم 
مداخالت گروهی و فردی مناسب است. نتایج این پژوهش با یافته های تحقیقات بوتوین و 

گریفین )۲014( همسو است.
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پیشنهادها
پیشنهاد می شود در خصوص عوامل مختلفی که بر رشد اجتماعی دانش آموزان مؤثر است .1

و  اجتماعی  و نقش فرهنگ  کتب درسی، معلمان، همساالن  زمینه های خانوادگی،  قبیل  از 
وسایل ارتباط جمعی تحقیقات بیشتری صورت گیرد.

بلوغ .۲ دوره  با  مقارن  پسر  دانش آموزان  برای  اول  آموزش متوسطه  دوره  این که  با  توجه  با 
تحقیقات  دارد،  نقش حساسی  گردان  شا اجتماعی  پرورش شخصیت  در  دوره  این  و  است 

بیشتری  بر روی دانش آموزان در این دوره های تحصیلی صورت گیرد.
نقش .3 و  اجتماع  با  مدرسه  سازنده  تعامل  و  متقابل  ارتباط  به  توجه  با  می گردد  پیشنهاد 

– اجتماعی مدارس و  گردان، در خصوص فضای فرهنگی  مهم آن در پرورش اجتماعی شا
واقعیت های  با  مدرسه  اجتماعی  تربیت  روش های  و  هدف ها  محتوی،  انطباق  شیوه های 

جامعه تحقیقات بیشتری  صورت گیرد.
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