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مجله روان شناسی اجتماعی
سال چهاردهم ،شماره  ،60تابستان1400

صفحات مقاله75-84 :
تاریخ وصول -1399/08/11:تاریخ پذیرش1400/04/19:

مقایسه تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی و مهارتهای زندگی
(جرات ورزی ،حل مساله و کنترل خشم) بر آمادگی به اعتیاد،
پرخاشگری و تغییر نگرش نسبت به مصرف مواد در دانش آموزان دختر پایه نهم
ساسان باوی
سهیال استادعباسی

*1
2

چكیده

هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی و مهارتهای زندگی(جرات ورزی ،حل
مساله و کنترل خشم) بر آمادگی به اعتیاد ،پرخاشگری و تغییر نگرش نسبت به مصرف مواد در دانش آموزان دختر
پایه نهم شهر اهوازبود .روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی میدانی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه
بود .جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر پایه نهم شهر اهوازدر نیمسال تحصیلی  99-98که به روش نمونه گیری
تصادفی چندمرحله ای  60نفر دختر انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (آزمایشی  2 ،1و گروه گواه) گمارده
شدند .ابزارهای مورد استفاده عبارت بودند از :مقیاس آمادگی به اعتیاد وید و بوچر ( ،)1992پرسشنامه نگرش سنج
اعتیاد رضایی ،دالور و نجفی ( )1391و مقیاس پرخاشگری اهواز زاهدی فر ،نجاریان و شکر کن ( .)1379جهت
تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (میانگین) و آمار استنباطی( مانکوا ،تجزیه و تحلیل واریانس یکراهه) استفاده
شد .همچنین از نرم افزار  SPSSنسخه  20استفاده شد .نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی و مهارتهای
زندگی تاثیر معنی داری بر کاهش آمادگی به اعتیاد ،تغییر نگرش نسبت به مواد و کاهش پرخاشگری دانش آموزان
داشته است .همچنین ،آموزش مهارتهای زندگی تاثیر معنی داری بیشتری نسبت به آموزش مهارتهای اجتماعی بر
کاهش آمادگی به اعتیاد ،تغییر نگرش نسبت به مصرف مواد و پرخاشگری دانش آموزان داشته است .میتوان نتیجه
گرفت که آموزش مهارتهای اجتماعی و مهارتهای زندگی به دانش آموزان در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به
ویژه ،اعتیاد نقش بسزایی دارد.
واژه های کلیدی :مهارتهای اجتماعی ،مهارتهای زندگی ،جرات ورزی ،حل مساله ،کنترل خشم ،آمادگی به اعتیاد،
پرخاشگری
 .1نویسنده مسئول :استادیار گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایرانsasanbavi@gmail.com .
 .2کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران ostadabasisoheial@gmail.com
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مقدمه
توجـه صـرف نظـام آموزشـی بـه افزایـش سـطح علمیدانش آموزان در سـالهای گذشـته سـبب شـد تا
افـراد بـا وجـود دارا بودن دانـش علمیكافی قادر به برقـراری ارتباط مناسـب با اجتماع نبـوده و تواناییهای
الزم را بـرای رویاروی�ی ب�ا مش�كالت زندگـی كس�ب ننماین�د .همیـن امرآنـان را در مواجهـه بـا مسـائل و
مشـكالت زندگی روزمره آسـیب پذیركرده و سـبب بروز بسـیاری از مشـكالت بهداشـتی ،اختالالت روانی،
عاطف�ی و اجتماعـی ش�ده اس�ت .بس�یاری از ای�ن اف�راد ق�ادر ب�ه اس�تفاده از آموختهه�ای خ�ود نیس�تند.
تواناییهـای الزم را بـرای حـل مسـائل خود ندارند و قادر به تصمیم گیری صحیح در مورد مسـائل شـخصی
و اجتماعـی خود نیسـتند (موسـوی.)1388 ،
امـروزه در اکثـر کشـورها ،همچنین کشـور ایران سـن ابتال به اعتیـاد کاهش یافته ،ضمـن اینکه عوارض
مختلفـی نیـز بـه جـا گذاشـته و از آنجـا کـه روشـهای درمانـی نیـز کارایـی چندانـی نداشـته انـد .برنامه
ریـزی ،تدویـن و اجـرای روشـهای پیشـگیرانه میتواند ثمـر بخش باشـد .درقرن حاضر ،جوامع بشـری به
خص�وص در رده س�نی نوجوان�ان و جوانان با مش�کل ب�زرگ اجتماعی روانی س�وءمصرف مواد و»وابس�تگی
«مواجـه هسـتند .علی رغم کوشـشهای فـراوان وهزینههای سـنگین مبارزه بـا آن ،هنوز راه حل مناسـب
و قابـل قبولـی به دسـت نیامده اسـت .درحال حاضر ،مطالعات فراوانی نشـان داده اسـت كه شـروع مصرف
زود هنگام مواد در دوره نوجوانی خطرات و مشـکالتی چون وابسـتگی و پرخاشـگری را افزایش داده اسـت
(دهقانـی و مصرآبـادی .)1397 ،آمـوزش مهارتهـای اجتماعـی بـر طیـف وسـیعی از عوامـل سـبب سـاز
رفتارهـای پـر خطـر از قبیل خشـونت ،مصرف الـکل و مواد موثر اسـت (کوپـر .)2013 ،1همچنین ،آموزش
مهارتهـای زندگـی بـه خصوص مهارتهای ابراز وجود ،حل مسـاله و کنترل خشـم در سـالم سـازی روان
و فکـر نوجـوان موثـر بوده اسـت و نقش بسـزایی در کاهش مصرف مواد داشـته اسـت (نارنجیهـا.)1381 ،
یکـی از مهمتریـن اسـتراتژیها در پیشـگیری از اعتیـاد تغییـر نگرشـهای مثبـت و تثبیت نگرشـهای منفی
نسـبت بـه مصـرف مـواد مخدراسـت .نگرش یعنـی باورهای فـرد در مورد نتیجـه و عاقبت هرکار و ارزشـی
کـه فـرد بـرای ایـن نتیجـه قائـل اسـت .نگرشـها دالیـل منطقی بـروز رفتارهـای هر فـرد خاص میباشـد
(پورچنـاری و گلـزاری .)1394 ،دهقانـی ،بـدری و فتحـی آذر ( )1395در پژوهـش خـود نشـان دادنـد
آمـوزش مهارتهـای زندگـی باعـث کاهـش اعتیاد پذیـری دانش آموزان پسـر میشـود .همچنیـن ،کاکیا
( )1389در پژوهشـی نشـان داد کـه آمـوزش مهارتهای اجتماعـی و هیجانی باعث کاهـش اعتیاد پذیری
و آمادگـی بـه اعتیـاد در دانـش آمـوزان دختر نوجوان میشـود .بعالوه ،در پژوهشـی باقری ( )1381نشـان
داد کـه آمـوزش مهارتهـای زندگـی بر تغییر نگرش نسـبت به مواد در دانـش آموزان دختـر نوجوان موثر
بـوده اسـت .رحمتـی ( )1394نیـز در پژوهشـی نشـان داد که آمـوزش مهارتهای اجتماعـی باعث کاهش
آمادگـی بـه اعتیـاد و تغییـر نگرش دانش آموزان دختر پایه هشـتم شـده اسـت .همچنیـن ،نتایج پژوهش
افشـارنیا ،آقابیگـی ،رضایـی و حسـینی درکه ( )1391که برروی دانش آموزان پسـر دبیرسـتانی کرمانشـاه
انجـام گرفـت ،نشـان دادندکه آمـوزش مهارتهای زندگـی درگروه آزمایـش باعث کاهش نمـره تغییرنگرش
دانشـ آم�وزان نس�بت به س�وءمصرف موـاد مخدرمیگ�ردد .طارمیـان ( )1387و عبـداهلل پـور ( )1387نیز
تأثی�ر آموـزش از طری�ق مهارته�ای زندگی در تغییر نگرش نوجوان�ان به اعتیاد را معنادار دانس�تند.زولینگر،
سـیول و وولدریـج )2017( 2در یـک مطالعـه به بررسـی اثـر آموزش مهارتهـای زندگی بر دانـش ،نگرش و
1. Cooper
2. Zollinger, Saywell & Wooldridge
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توانایـی دانـش آمـوزان مـدارس راهنمایـی در انتخاب سـبک زندگی سـالم پرداختند .نتیجـه این پژوهش
نشـان داد دانـش آموزانـی کـه در برنامه آموزش مهارتهای زندگی شـرکت کرده بودند در مقایسـه با آنهایی
که شـرکت نکرده بودندکمتر سـیگار میکشـیدند .بعالوه ،اسپیت ،ویچالد ،سیلبیریسـن و ویسنر)2010( 1
نشـان دادنـد کـه آمـوزش مهارتهـای زندگـی بر تغییـر نگرش دانـش آموزان نسـبت به سـوءمصرف مواد و
ال�کل ب�ر نوجوان�ان پسـر تغیی�ر ایجاد میکن�د .بنابرایـن ،با توجه به شـیوع روزافـزون مصرف مـواد در بین
نوجوانـان ،و تاثیـر غیـر قابـل انـکار آمـوزش مهارتهـای زندگـی و مهارتهـای اجتماعی در پیشـگیری و
درمـان اعتیـاد ،همچنیـن بـا عنایـت به اینکـه در زمینه مقایسـه دو مداخله آموزشـی مذکـور پژوهشهای
اندکـی صـورت گرفتـه اسـت ،ضرورت انجـام این پژوهـش را ایجـاب میکند .نتایـج این پژوهـش میتواند
بـه خانوادههـا ،مشـاوران ،درمانگـران ،معلمـان و مسـئوالن در جهـت بهبـود ویژگیهـای روانشـناختی و
اجتماعـی نوجوانـان در جهـت پیشـگیری از مصـرف مواد مخـدر و روان گـردان کمک کنـد .در نتیجه این
پژوهـش در صـدد پاسـخ بـه این پرسـش که آیـا آمـوزش مهارتهـای اجتماعـی و مهارتهـای زندگی بر
آمادگـی بـه اعتیـاد ،پرخاشـگری و تغییـر نگرش نسـبت به مصـرف مـواد در دانش آموزان موثر اسـت؟
روش پژوهش
مطالعـه حاضـر ،یـک طـرح نیمـه آزمایشـی میدانـی از نـوع پیـش آزمـون ،پـس آزمـون بـا گـروه گواه
اسـت .جامعـه آن کلیـه دانـش آمـوزان دختـر پایـه نهم شهرسـتان اهـواز در نیمسـال تحصیلـی 99-98
میباشـد کـه بـه روش نمونـه گیـری تصادفی چند مرحلـه ای  ،ابتـدا از چهـار ناحیه آموزش و پـرورش به
صـورت تصادفـی دو ناحیـه ،از هـر ناحیـه دو مدرسـه از هـر مدرسـه دو کالس و از هـر کالسـی  7نفر و از
یـک کالس  11نفـر بـه صـورت تصادفـی انتخـاب شـدند که بـا توجه بـه پژوهشهـای مشـابه ،در مجموع
 60نفـر انتخـاب شـدند کـه بـه عنوان نمونـه در نظر گرفته شـدند 60 .نفر به شـکل تصادفی در سـه گروه،
گـروه آزمایشـی  20(1نفـر) ،گـروه آزمایشـی  )20( 2و گـروه گواه ( )20گمارده شـدند .به گروه آزمایشـی
 1آمـوزش مهارتهـای اجتماعـی ،گـروه آزمایشـی  2آمـوزش مهارتهـای زندگـی و گـروه گواه آموزشـی
داده نش�د .مالکه�ای ورودی عبارتن�د از :نداش�تن اختلال شـدید روانـی براس�اس مالکه�ای آم�اری
و تش�خیصی اختلاالت روان�ی نس�خه پنج�م کـه توسـط محق�ق انج�ام پذیرف�ت .همچنین ،عالق�ه دانش
آم�وز و رضای�ت والدین.بعلاوه ،مالکه�ای خروج�ی عبارتن�د از :ابتال به اختالالت روان پزش�کی ش�دید یا
بیماریه�ای جسمیش�دید که مانع ش�رکت در جلس�ات آموزش ش�ود .نحوه اجرای پژوهش بـه این صورت
بـود کـه پـس از دریافـت معرفـی نامـه از سـازمان آموزش و پـرورش اسـتان خوزسـتان بـه اداره آموزش و
پـرورش نواحـی یـک و چهـار اهـواز مراجعه و پـس از بیان هـدف پژوهش ،نامـه انجام پژوهـش و همکاری
بـا پژوهشـگر دریافت شـد .سـپس بـه مدارس مد نظـر مراجعه کـرده و نمونه پژوهـش را انتخاب و به سـه
گـروه تقسـیم شـدند .گـروه آزمایـش  ،1دوازده جلسـه یک سـاعته آمـوزش مهارتهـای اجتماعـی ،گروه
آزمایشـی  ،2دوازده جلسـه یـک سـاعته آموزش مهارتهـای زندگی دریافـت کردند .همچنیـن ،گروه گواه
مداخلـه ای دریافـت نکردند.
پروتـکل درمانـی آمـوزش مهارتهـای اجتماعی که بر مبنای نظر حسـنوند ،شـریفی درآمـدی ،دالور و
عالئـی ( )1398اسـت .ایـن مداخلـه بـرای  12جلسـه یک سـاعته طراحی شـده اسـت که محتـوای آن به
تفکیک جلسـات در جدول  1ارائه شـده اسـت.
1. Spaeth, Weichold, Silbereisen & Wiesner
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جدول  .1محتوای آموزش مهارتهای اجتماعی به تفکیک جلسات
محتوا

جلسات
اول

معارفه و آشنایی با اعضای گروه ،بیان مقررات گروه ،بحث در مورد اهمیت مهارتهای اجتماعی

دوم

آموزش شیوههای مبادله تعارفات روزمره شروع گفتگو ،ادامه مناسب و خاتمه دادن آن ،گوش دادن همراه با تمرین

سوم

آموزش نحوه تقاضا کردن از دیگران ،مهارتهای مربوط به ابراز احساسات مثبت و منفی

چهارم

آموزش نحوه ابراز احساسات خاص ،مانند :خشم ،اندوه و تشریح تکنیک خودکنترلی با استفاده از الگو و تمرین

پنجم

تصمیم گیریهای مناسب ،طرز نه گفتن با تمرین و ارائه تکلیف

ششم

نحوه انتقادپذیری ،مهارت معذرت خواهی همراه با تمرین

هفتم

آموزش و تمرین مشارکت و همکاری و کنار آمدن با مشکالت و بحرانها در روابط با همساالن و اعضای خانواده

هشتم

مسئولیت پذیری ،ابراز نظر مثبت راجع به خود همراه با تمرین

نهم

چگونگی مواجهه و مساله گشایی

دهم

تشریح نحوه پذیرفتن و کنار آمدن با قوانین و مقررات در خانه ،مدرسه یا جامعه

یازدهم

آموزش ابراز وجود

دوازدهم

جمع بندی و ارزشیابی از نتایج جلسات

پروتکل درمانی آموزش مهارتهای زندگی که بر مبنای نظر رادفر و حمیدی ( )1390است .این مداخله
برای  12جلسه یک ساعته طراحی شده است که محتوای آن به تفکیک جلسات در جدول  2ارائه شده است.
جدول  :2خالصه جلسات آموزش مهارتها ی زندگی به تفكیک جلسات
محتوا

جلسات
اول

معارفه و آشنایی با اعضای گروه ،بیان مقررات گروه ،بحث در مورد اهمیت مهارتهای زندگی

دوم

آموزش شیوههای ابراز وجود ،نه گفتن ،تکنیکهای مقاومت ،با استفاده از الگو ،نمایش و همراه با تمرین

سوم

آموزش مهارت حل مساله :آشنایی با مهارت حل مسئله و اهمیت کاربرد آن ،آگاهی یافتن از اهداف قابل دسترس

چهارم

استفاده از روش بارش فکری برای یافتن راه حلها و شیوههای رسیدن به اهداف ،شناخت مختلف مراحل حل
مساله و کاربرد بهترین راه حل

ششم

آشنایی با عوامل موثر در تصمیم گیری منطقی ،شیوههای پرورش تصمیم گیری.

هفتم

آموزش شناخت هیجانها و مهارت مهار خشم و پرخاشگری :شناخت هیجانهای خود ،به ویژه خشم و پرخاشگری،

هشتم

شناسایی نشانههای خشم و نقش افکار در ایجاد و حفظ خشم و همچنین شناسایی افکار غیر منطقی به هنگام خشم.

نهم

آموزش مهارتهای مقابله با تنیدگی :شناخت تنیدگی ،فشار روانی و انواع آن ،منابع تنیدگی و نحوه تاثیر آن بر
انسان ،شناخت راهکارهای کاهش تنیدگی

پنجم

دهم

آشنایی با نقش و اهمیت تصمیم گیری ،تعریف تصمیم گیری ،شناخت موقعیتهای مختلف تصمیم گیری ،آگاهی
از شیوههای نادرست تصمیم گیری.

آموزش راههای مقابله با خشم و تکنیکهای آرامش دهی

یازدهم

آموزش تن آرامی

دوازدهم

جمع بندی و ارزشیابی از نتایج جلسات
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 مقیـاس آمادگـی به اعتیـاد :1پرسشـنامه آمادگی اعتیاد توسـط وید و بوچر ( )1992سـاخته شـدهاس�ت .ایـن مقیـاس در ایران توسـط زرگـر ( )1385هنجاریابی گردیده اس�ت .این مقیاس شـامل 41
ً
صفرکاملا مخالفم تا کامال ً موافقم اس�ت.
گوی�ه ک�ه پن�ج گویه ازآن دروغ س�نج اس�ت بانمره گذاری از
البتـه ایـن شـیوه نمره گـذاری در سـواالت شـماره  15 ،12 ،6و  21معکوس خواهد ش�د .این مقیاس،
دارای عامـل دروغ سـنج میباشـدکه شـامل سـواالت  21 ،15 ،13 ،12و  33اسـت .دامنـه نمـرات از
صفـر تـا  108میباشـد .نمـرات باالتـر بـه منزلـه آمادگـی بیشـتر فـرد پاسـخ دهنده بـه اعتیاد اسـت.
زرگـر ( )1387روایـی ایـن مقیـاس را از طریق همبسـته کـردن  0/45و پایایی ان را با آلفـای کرونباخ
 0/90بدسـت آورده اسـت .در پژوهـش حاضـر ،پایایـی آن از طریق آلفـای کرونباخ  0/88بدسـت آمد.
 مقیاس پرخاشـگری اهواز :3این مقیاس توسـط زاهدی فر ،نجاریان و شـکر کن ( )1379سـاخته شـدهاسـت کـه دارای  30مـاده اسـت و سـه خرده مقیاس خشـم  14مـاده ،تهاجم  8مـاده و لجاجـت  8ماده را
میسـنجد .و آزمودنیهـا بایـد بـه یکـی از چهـار گزینـه «هرگز»« ،به نـدرت»« ،گاهـی اوقات» و «همیشـه»
پاسـخ داده و بـه ترتیـب بـر اسـاس مقادیـر  2 ،1 ،0و  3نم�ره گذاری میش�ود .بـه هر میزان نمـره فرد باال
باشـد نشـانه باال بودن میزان پرخاشـگری اسـت .نادری ،پاشـا و مکونـدی ( )1386پایایی ایـن مقیاس را از
طریـق آلفـای کرونبـاخ  0/88و روایـی آن از طریق همبسـته کردن نمـرات با آزمون پرخاشـگری کالیفرنیا
 0/73بدسـت آوردنـد .در پژوهـش حاضـر ،پایایی آن از طریـق آلفای کرونباخ  0/89بدسـت آمد.
 پرسشـنامه نگرش سـنج اعتیاد :4جهـــت ســـنجش نگـــرش نســـبت بـــه اعتیـــاد در دانشآموزان اسـتفاده گردید که توسـط رضایی ،دالور و نجفی ( )1391ایــن پرسشنامه شــامل  54عبارت
اسـت کـه بـه صـورت مقیـاس لیکـرت ازعـدد « 1کاملا مخالفـم» تـا عـدد « 5کاملا موافقـم» نمره
گـذاری میشـود .نمـره بیشـتر در ایـن پرسشـنامه بـه معنـای نگـرش مثبت نسـبت بـه اعتیاد اسـت.
ایـن پرسشـنامه دارای سـه خـرده مقیـاس تمایل به مصـرف ،نگرش نسـبت به اثرات مصـرف و نگرش
نسـبت بـه خطـرات مصـرف مـواد .حداقـل و حداکثـر نمـره بـه ترتیـب  270 -54اسـت .پایایـی این
پرسشـنامه بـرای هـر یـک از خـرده مقیاسها با محاسـبه ضریـب آلفای کرونبـاخ برای خـرده مقیاس
تمایـل بـه مصـرف مـواد  ،0/91بـرای خـرده مقیـاس نگرش نسـبت بـه اثـرات مصـرف  0/90و نگرش
نسـبت بـه خطـرات مصرف  0/91بدسـت آمـد (رضایـی و همـکاران .)1391 ،در پژوهـش حاضر ،برای
محاسـبه پایایـی خـرده مقیاسهـا و کل مقیـاس از روش الفـای کرونباخ اسـتفاده شـد که بـرای خرده
مقیـاس تمایـل بـه مصـرف مـواد  ،0/88خـرده مقیـاس نگرش نسـبت به اثـرات مصـرف  ،0/87خرده
مقیـاس نگـرش نسـبت به خطـرات مصـرف  0/89و کل آزمـون  0/89بدسـت آمد.
2

یافتهها
جـدول  3میانگیـن و انحـراف اسـتاندارد پیش آزمـون و پس آزمـون آمادگی به اعتیاد ،پرخاشـگری
و تغییـر نگـرش نسـبت بـه مصـرف مواد دانـش آمـوزان به تفکیـک گروهها گزارش شـد.
1. Addiction Preparation Scale
2. Wade & Butcher
3. Ahwaz Aggression Scale
4. Addiction Attitude Questionnaire
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جدول  .3میانگین و انحراف معیار آمادگی به اعتیاد ،پرخاشگری و تغییر نگرش نسبت به مصرف
مواد در دانش آموزان گروههای آموزش مهارتهای اجتماعی (گروه  ،)1آموزش مهارتهای زندگی
(گروه  )2و گواه (گروه  )3در مراحل پیش آزمون و پس آزمون
گروهها

متغیر

آمادگی به اعتیاد

پرخاشگری

تغییر نگرش نسبت
به مصرف مواد

پس آزمون

پیش آزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

گروه 1

99/08

16/70

52/17

10/23

گروه 2

97/11

12/38

34/01

6/79

گروه 3

96/02

10/78

95/10

10/31

گروه 1

81/15

11/15

60/07

8/70

گروه 2

87/06

12/57

42/18

9/17

گروه 3

86/35

12/34

84/13

11/65

گروه 1

124/78

17/13

87/59

11/40

گروه 2

130/56

19/12

75/43

10/06

گروه 3

123/14

16/02

121/68

15/23

پیـش فرضهـای روش تحلیـل مانکوا برقـرار بودند .یعنی آزمـون کولموگراف-اسـمیرنوف برای هیچ
یـک از آنهـا معنـی دار نبـوده ،لذا نرمال بـودن متغیرها در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تایید شـد.
آزمونهـای  Mباکـس و لویـن معنـی دار نبودند ،لـذا به ترتیب فـرض برابری ماتریسهـای کوواریانس
و فـرض برابـری واریانسهـا تاییـد شـد .در جـدول  4نتایـج آزمون چنـد متغیـری برای بررسـی تاثیر
آمـوزش مهارتهـای اجتماعـی و مهارتهـای حـل مسـاله بر آمادگـی به اعتیـاد ،پرخاشـگری و تغییر
نگـرش نسـبت به مصـرف مواد دانـش آموزان گزارش شـد.
جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری(مانکووا) روی نمرههای پس آزمون آمادگی
به اعتیاد ،پرخاشگری و تغییر نگرش نسبت به مصرف مواد در گروههای آزمایشی و گواه
آزمون
اثر پیالیی

1

المبدای ویلکز

2

اثر هتلینگ

3

بزرگترین ریشه روی

4

ارزش

F

 Dfفرضیه

 Dfخطا

سطح معنیداری

0/929

19/67

6

136

0/001

0/115

43/44

6

134

0/001

7/28

80/17

6

132

0/001

7/23

163/99

3

68

0/001

جـدول  4نتایـج آزمونهـای چندمتغیـری را نشـان میدهـد که براسـاس آن هر چهار آزمون نشـان
داد کـه آمـوزش مهارتهـای اجتماعـی و مهارتهـای زندگـی حداقـل بـر یکـی از متغیرهـای آمادگی
بـه اعتیـاد ،پرخاشـگری و تغییـر نگرش نسـبت بـه مصرف مـواد دانش آمـوزان اثر معنی داری داشـته
اسـت .بـا توجـه بـه اینکه آزمـون چندمتغیری معنی دار اسـت ،لـذا میتوان بـه ارزیابـی جداگانه تاثیر
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متغیرهـای مسـتقل بـر هر یک از متغیرهای وابسـته پرداخـت .در جدول  5نتایج آزمـون آنکوا در متن
مانکـوا بـرای نمرههـای پـس آزمون متغیرهای وابسـته گزارش شـد.
جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری در متن مانکووا مربوط به
میانگین نمرههای آمادگی به اعتیاد ،پرخاشگری و تغییر نگرش نسبت به مصرف مواد
متغیر

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح معنیداری

اندازه اثر

آمادگی به اعتیاد

17/87

2

8/93

20/53

0/001

0/37

تغییر نگرش نسبت به مصرف مواد 3284/16

2

1642/08

129/9

0/001

0/79

17238/53

2

8619/26

141/92

0/001

0/80

منبع

گروه

پرخاشگری

ایـن یافتههـا نشـان میدهنـد کـه در متغیرهـای وابسـته (آمادگـی بـه اعتیـاد ،پرخاشـگری و تغییر
نگـرش نسـبت بـه مصرف مـواد) بیـن گروههـای آمـوزش مهارتهـای اجتماعـی ،مهارتهـای زندگی
و گـواه تفـاوت معنـیدار دیـده میشـود .به معنـای دیگر ،هـر دو مهارتهـای اجتماعـی و مهارتهای
زندگـی بـر آمادگـی بـه اعتیـاد ،پرخاشـگری و تغییـر نگرش نسـبت بـه مصرف مـواد موثر بوده اسـت.
بـرای اینکـه دقیقـاً مشـخص شـود کـه بیـن کـدام یـک از گروههـای سـه گانـه در متغیرهای وابسـته
تفـاوت وجـود دارد از آزمـون تعقیبـی بنفرونـی برای مقایسـه میانگینهای تعدیل یافته اسـتفاده شـد
کـه نتایـج آن در جـدول  6مشـاهده میشـود .جـدول  6نتایـج آزمون تعقیبـی بنفرونی برای مقایسـه
میانگینهـای تعدیـل یافتـه متغیرهـای پژوهـش را در  3گـروه نشـان میدهد.
جدول  .6نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه میانگینهای تعدیل یافته آمادگی به اعتیاد،
پرخاشگری و تغییر نگرش نسبت به مصرف مواد در گروههای آموزش مهارتهای اجتماعی (،)1
مهارتهای زندگی ( )2و گواه ()3
متغیر
آمادگی به اعتیاد

پرخاشگری

تغییر نگرش نسبت
به مصرف مواد

انحراف معیار

سطح معنی داری

گروه های مورد مقایسه میانگینهای تعدیل یافته تفاضل میانگینها
گروه  - 1گروه 2

 50/24و 32/18

18/06

0/324

0/001

گروه  - 1گروه 3

 50/24و 94/79

-44/55

0/180

0/003

گروه  - 2گروه 3

 32/18و 94/79

-62/61

0/256

0/005

گروه  - 1گروه 2

 56/35و 40/57

15/78

2/57

0/002

گروه  - 1گروه 3

 56 /35و 83/19

-26/84

2/69

0/001

گروه  - 2گروه 3

 40/57و 83/19

-42/62

2/78

0/001

گروه  - 1گروه 2

 86/90و 73/41

13/49

1/26

0/009

گروه  - 1گروه 3

 86/90و 120/52

-33/62

1/24

0/001

گروه  - 2گروه 3

 73/41و 120 /52

-47/11

1/14

0/001
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بـا توجـه بـه جـدول  6میتـوان نتیجـه گرفـت کـه آمـوزش مهارتهـای زندگـی اثربخشـی بیشـتری
نسـبت بـه آمـوزش مهارتهـای اجتماعـی در آمادگـی بـه اعتیـاد ،پرخاشـگری و تغییر نگرش نسـبت
به مصـرف مواد داشـته اسـت.
بحث و نتیجه گیری
بـا توجـه بـه یافتههـا ،آمـوزش مهارتهـای اجتماعـی و آمـوزش مهارتهـای زندگـی باعـث کاهش
آمادگـی بـه اعتیـاد ،کاهـش پرخاشـگری و تغییـر نگـرش مصـرف مـواد در دانش آمـوزان دختـر پایه
نهـم شـده اسـت .همچنیـن ،پژوهش حاضر نشـان داد که آمـوزش مهارتهـای زندگی تاثیر بیشـتری
نسـبت بـه آمـوزش مهارتهـای اجتماعـی در کاهـش آمادگی بـه اعتیاد،کاهـش پرخاشـگری و تغییر
نگـرش نسـبت بـه مصرف مواد داشـته اسـت .یافتههـای این پژوهـش بـا یافتههای محققانـی همچون
دهقانـی و همـکاران ( ،)1395رحمتی ( ،)1394افشـارنیا و همکاران ( ،)1391کاکیا ( ،)1389طارمیان
( ،)1387عبـداهلل پـور ( ،)1387زولینگـر و همکاران ( )2017و اسـپیت و همـکاران ( )2010همخوانی
دارد .در تبییـن ایـن یافتههـا میتـوان گفـت علـت اصلـی گرایـش نوجوانان بـه اعتیاد ،عـدم تجهیز به
مهارتهـای مـورد نیـاز کـه از جملـه ایـن مهارتهـا میتـوان بـه مهارتهـای اجتماعـی و مهارتهای
زندگـی اشـاره نمـود .بـا توجه به مقایسـه هـر دو پروتکل درمانـی ،آمـوزش مهارتهـای زندگی جامع
تـر و کامـل تـر از آمـوزش مهارتهـای اجتماعـی اسـت و پـر واضـح اسـت کـه تاثیر بیشـتری نسـبت
بـه پروتـکل درمانـی آمـوزش مهارتهـای اجتماعـی دارد .آمـوزش حـل مسـاله ،ابرازوجـود و کنترل
خشـم کـه جـز مهارتهـای زندگی هسـتند ،تاثیر بسـزایی در کاهش پرخاشـگری ،کاهـش آمادگی به
اعتیـاد و تغییـر نگرش نسـبت بـه مصرف مواد دارنـد .در حال حاضـر ،آموزش این چنیـن مهارتهایی
یکـی از مهمتریـن راههـای پیشـگیری از اعتیـاد در جهـان اسـت .بویـژه ،آمـوزش مهارتهـای زندگی
کـه بسـته آموزشـی کامـل و جامـع تـری نسـبت بـه مهارتهـای اجتماعـی اسـت .بـا توجه بـه نتایج
بدسـت آمـده و تبییـن صـورت گرفتـه پیشـنهاد میگـردد در نظـام آمـوزش و پـرورش ایـران جایگاه
و منزلـت مهارتهـای زندگـی و مهارتهـای اجتماعـی تعریـف شـود و بـه عنـوان الـزام و ضـرورت در
تمامیمقاطـع تحصیلـی از مهـد تـا دانشـگاه ،آمـوزش مـداوم و مسـتمر توسـط اسـاتید متخصـص و
حرفـه ای در امـر روانشـناختی صـورت گیـرد تا گام بلنـدی در زمینه پیشـگیری و کاهش آسـیبهای
اجتماعـی بـه ویـژه اعتیـاد برداشـته شـود .مهمتریـن محدویتهـای پژوهـش شـامل عدم اسـتفاده از
مرحلـه پیگیـری و محـدود شـدن نمونـه بـه دانـش آمـوزان دختـر اشـاره کـرد .در نتیجـه ،پیشـنهاد
میشـود در پژوهشهـای آتـی از پیگیریهـای کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت بـرای بررسـی تـداوم تاثیـر
نتایـج اسـتفاده شـود .همچنیـن ،با توجـه به وجـود تفاوتهای جنسـیتی انجام این پژوهـش در دانش
آمـوزان پسـر میتوانـد نتایـج مفیدی در پی داشـته باشـد.
منابع
افشـارنیا ،کریـم؛ آقابیگی ،حمیـد؛ رضایی ،حسـینودرکه ،محمد .)1391( .اثربخشـی آموزش مهارتهای
زندگـی بـر تغییـر نگـرش دانـش آمـوزش نسـبت بـه سـوءمصرف مـواد .مجموعـه مقـاالت دومیـن
کنگـره اعتیـاد و آسـیبهای اجتماعـی و روانشـناختی ،دانشـگاه خوارزمی.
باقـری ،محمـد .)1381( .نقـش آمـوزش مهارتهـای زندگـی در عـزت نفـس و تغییـر نگـرش دانـش
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آمـوزان .رسـاله دکتـرای دانشـگاه تهران.
پورچنـاری ،عبـداهلل و گلـزاری ،محمـود .)1394( .اثربخشـی آمـوزش مهارتهـای زندگـی بـر تغییـر
نگـرش دانـش آمـوزان پسـر دوره متوسـطه شهرسـتان سـیرجان نسـبت به مصـرف مـواد .فصلنامه
اعتیـاد پژوهـی.40-34 :)42( 20 ،
حسـنوند ،باقـر؛ شـریفی درامـدی ،پرویـز؛ دالور ،علـی و عالئـی ،پروانـه .)1398( .اثربخشـی برنامـه
آمـوزش مدیریـت شـرم بر پرخاشـگری و مهارتهـای اجتماعی کودکان با آسـیب شـنوایی .فصلنامه
سلامت روان کـودک.56-45 :)1( 6 ،
دهقانـی ،صفرعلـی؛ بـدری ،رحیـم و فتحـی آذر ،اسـکندر .)1395( .تاثیرآمـوزش مهارتهـای اجتماعی
و هیجانـی بـر کاهـش اعتیـاد پذیـری دانـش آمـوزان .فصلنامـه رویکردهـای روانشناسـی در علـوم
رفتـاری.23-14 :)7( 2 ،
دهقانـی ،صفرعلـی و مصرآبـادی ،جـواد .)1397( .فراتحلیـل اثربخشـی آمـوزش مهارتهـای اجتماعی-
هیجانـی برکاهـش اسـتعداد اعتیـاد فراگیـران .مجله ویـژه نامـه .26-17 :)48( 12 ،1
رادفـر ،شـکوفه و حمیـدی ،فریـده .)1390( .راهنمـای آموزش مهارتهـای زندگی .چـاپ دوم ،تهران:
انتشـارات پژوهشـکده مهندسـی و علوم پزشـکی جانبازان.
رحمتـی ،عبـاس .)1394( .تاثیـر آمـوزش مهارتهای مقابله ای به شـیوه بحث گروهی بـر نگرش دانش
آمـوزان نسـبت به مصرف مواد .رسـاله دکترای دانشـگاه عالمـه طباطبایی.
رضایـی ،علـی محمـد؛ دالور ،علـی و نجفی ،محمـود .)1391( .سـاخت و اعتباریابی پرسشـنامه نگرش
سـنج مـواد مخـدر در دانش آمـوزان پایه نهم و مقطع متوسـطه کشـور .فصلنامه اعتیاد پژوهی سـوء
مصرف مـواد.32-21 :)24( 6 ،
زاهـدی فـر ،شـهین؛ نجاریان ،بهمن و شـکرکن ،حسـین .)1379( .سـاخت و اعتباریابی مقیاسـی برای
سـنجش پرخاشـگری .مجله علوم تربیتی و روانشناسـی.41-32 :)1( 7 ،
زرگـر ،یدالـه ( .)1385سـاخت و اعتباریابـی مقیـاس ایرانی آمادگی بـه اعتیاد .دومیـن همایش انجمن
روانشناسـی ایران.
زرگـر ،یدالـه؛ نجاریـان ،بهمـن و نعامـی ،عبدالزهـرا ( .)1387بررسـی رابطـه ویژگیهـای شـخصیتی
(هیجـان خواهـی ،ابـراز وجـود و سرسـختی روانشـناختی) ،نگـرش مذهبـی و رضایـت زناشـویی بـا
آمادگـی اعتیـاد بـه مـواد مخـدر در کارکنـان یک شـرکت صنعتـی در ایـران .مجله علـوم تربیتی و
روانشناسـی.30-19 :)1( 2 ،
طارمیـان ،فرهـاد .)1387( .مهارتهـای زندگـی ،تعاریـف و مبانـی نظـری .مجلـه ژرفای تربیـت:)4( 1 ،
.32-20
کاکیـا ،لیـدا .)1389( .اثربخشـی آمـوزش مهارتهـای اجتماعـی بـر کاهـش اعتیادپذیـری در دانـش
آمـوزان دختـر مقطع پیش دانشـگاهی شـهر تهران .فصلنامه علمیپژوهشـی دانشـگاه علوم پزشـکی
لرسـتان.51-40 :)3( 12 ،
عبـداهلل پـور ،محمـد .)1387( .اثربخشـی آمـوزش مهارتهـای زندگـی بر تغییـر نگرش نسـبت به مواد
دانـش آمـوزان مقطع دبیرسـتان شـهر سـیرجان .فصلنامه اعتیـاد پژوهـی.36-25 :)10( 12 ،
موسـوی ،مهـری سـادات .)1388( .اثربخشـی آمـوزش مهارتهـای زندگی بـر کاهش گرایـش به مواد
مخـدر بیـن دانش آموزان .فصلنامـه اعتیادپژوهـی.32-19 :)12( 4 ،
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 تاثیـر آمـوزش مهارتهـای اجتماعـی بـر.)1386( . فرزانـه، غالمرضـا و مکونـدی، فـرح؛ پاشـا،نـادری
 پرخاشـگری و ابـراز وجود دانش آمـوزان دختر در معـرض خطر مقطع، اجتماعـی-سـازگاری فـردی
.34-23 :)33( 9 ، فصلنامـه اعتیادپژوهـی.متوسـطه اهواز
 معاونت. ارزیابی سـریع وضعیت سـوءمصرف و وابسـتگی به مـواد در ایران.)1381( . هومـان،نارنجیهـا
.پژوهشـی دانشگاه علوم بهزیسـتی و توانبخشی کشور
Speath, M., Weichold, K., Silbereisen, R.K., & Wiesner, M. (2010). Examining the
differeential effectiveness of a life skills program on alchol use tranjectories in early
adolescence. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78 (3), 334-348.
Zollinger, J. saywell, J.R, Wooldridge, J. (2017). Impact of the life skillstraining curriculum
on middle scool student’s tobacco use in country, Indiana. Journal of scool Health, 4
(13), 37-41.
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Comparing the Effect of Social Skills and Life Skills
(Assertiveness, Problem Solving and Anger Control) on
Preparation for Addiction, Aggression and Substance
Abuse in Ninth Grade Female Students
S. Bavi
S. Ostad Abbasi
1

2

Abstract
The purpose of the present study was to compare the effects of social skills training and life skills
(assertiveness, problem solving and anger control) on addiction preparedness, aggression, and attitude
toward substance use among 9th grade female students in the academic year 98-99 in Ahvaz. This study
was a field trial with pre-test and post-test with control group. The statistical population of all the ninth
grade female students of Ahvaz city were 60 girl students who were selected by multistage random
sampling. The instruments used were: Addiction Preparation Scale (Wade & Butcher,1992), Addiction
Attitude Questionnaire (Rezai, Delaver & Najafy, 1391) and Ahvaz Aggression Scale (Zahadyfar,
Najarian & Shokerkon, 1379). Descriptive statistics (mean) and inferential statistics (Mancova, oneway analysis of variance) were used for data analysis. The results showed that social skills and life skills
training had a significant effect on students' decreasing addiction readiness, changing attitudes towards
drugs and decreasing aggression. Also, life skills training had a more significant impact than social skills
training on decreasing drug readiness, changing attitudes toward substance use and aggression. It can be
said that teaching social skills and life skills to students has a significant role in preventing social harm,
especially addiction.
Keywords: social skills, life skills, assertiveness, problem solving, anger control, addiction readiness,
aggression.
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