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 چکيده
 و 2بر آسیب های اجتماعی 1این پژوهش بررسی تأثیرپذیری آموزش مهارت های زندگیهدف هدف: 

پژوهش یک طرح آزمایشی از نوع طرح پیش روش: . باشدمی سالمت اجتماعی نوجوانان پسر شهر اوز 

آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر مقطع 

تشکیل دادند. به منظور انتخاب آزمودنی  39-1931متوسطه اول و دوم بخش اوز در سال تحصیلی 

ای اجتماعی در بین دانش آموزان توزیع شد، پس از ها، ابتدا پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب ه

دریافت کردند در جدول  57نفر از دانش آموزانی که نمرات باالتر از  97محاسبه نمرات آنها، از بین 

نفر انتخاب شده، و در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. گروه  16مورگان قرار داده شد و 

دقیقه ای تحت آموزش مهارت های زندگی قرار گرفتند.  16جلسه ماه هر هفته یک  9آزمایش بمدت 

 ،ابزار اصلی پژوهش و پس از اتمام آموزش از تمام اعضای گروه گواه و آزمایش پس آزمون به عمل آمد.

پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی و پرسشنامه سالمت اجتماعی بود که در پیش 

قرار گرفته است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آزمون و پس آزمون مورد استفاده 

spss .تجزیه و تحلیل شدند 

نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که بین عملکرد افراد در دو گروه تفاوت معناداری  یافته ها:    

نگرش به آسیب اجتماعی در گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل، و یعنی نمرات افراد در  وجود دارد.

ش آموزنتیجه گیری:   افراد در سالمت اجتماعی در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بود.نمرات 

 مهارت های زندگی در سنجش نگرش به آسیب اجتماعی و سالمت اجتماعی تأثیر دارد.

 .آسیب اجتماعی، سالمت اجتماعیآموزش مهارت های زندگی، : واژگان کليدي
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 فاطمه اسدي

 .دانشگاه پیام نور بین الملل عسلویه

 
  نام نویسنده مسئول:

 فاطمه اسدي

یري آموزش مهارت هاي زندگی رپذبررسی تأثي

 ب هاي اجتماعی و سالمت اجتماعیيبر آس
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 مقدمه
آسیب های اجتماعی، طبق تعریف، به هر رفتاری گفته می شود که برخالف هنجارها و فرم های اجتماعی از فرد سر زده و کارکرد وی 

( و یا به هر نوع عمل فردی یا جمعی  725:  1996را مختل کرده وبه تبع آن کارکرد خانواده و جامعه را تحت شعاع قرار دهد) ساروخانی، 

در چهارچوب اصول اخالقی و قواعد عام جامعه قرار نمی گیرد و در نتیجه با منع قانونی و یا قبح اخالقی و اجتماعی روبرو  اطالق می شود که

     ( 17:  1951می گردد. ویا به مطالعه بی نظمی ها، نابسامانی های اجتماعی، و یا مشکالت و اختالالت اجتماعی می پردازد ) عبداللهی ، 

کنترل آسیب های اجتماعی همواره یکی از دغدغه های برنامه ریزان اجتماعی بوده است. برنامه ریزی برای کاهش و پیشگیری و 

اجتماعی مستلزم شناخت و تبیین این آسیب های اجتماعی و نیز شناخت شیوه های اجرایی پیشگیرانه و مزایا و  پیشگیری از آسیب های

صلی برنامه ریزی های اجتماعی برای کاهش آسیب های اجتماعی هستند. در جامعه ایران رشد چالش های عملی و تجارب عملی ملزومات ا

آسیب های اجتماعی نگران کننده است. در بعضی از شاخص ها به نقطه بحرانی رسیده ایم و در بعضی به این نقطه نرسیده ایم ولی ممکن 

این آسیب ها به لحاظ تعدد و به لحاظ کیفیت گسترده شده و به صورت درون  است در آینده برسیم. یکی از نگرانی ها این است که برخی از

ریز در الیه های زیرین جامعه جای می گیرد. پس از گذشت زمان، وقتی به سطح می آیند درمان شان بسیار سخت می شود. وجود جمعیت 

هویت، قانون گریزی، دور زدن قانون، اختالس، تکدی گری، نسبتا زیاد معتاد و حاشیه نشین و دارای اسکان غیر رسمی، شکاف نسلی، بحران 

وجود خانواده های زیر خط فقر و وجود جرم، جنایت و بزه کاری که پرونده های محاکم قضایی و روند رو به افزایش آن نشان دهنده این 

که این شرایط کمک به رشد و گسترش  گستردگی می باشد. هم چنین گذار از سنت به مدرنیته شرایط آناتومیکی در جامعه تولید کرده

آسیب ها می کند. در حال حاضر در ایران روند آسیب های نوپدید روند سریعی داشته است، آسیب هایی که ناشی از فضای مجازی، هرزه 

شکل و آسیب نگاری، قرص های روانگردان صنعتی و آسیب های مختلفی که خیلی در ایران جایگاه نداشته ولی در زمان حال به صورت م

 اجتماعی بروز کرده است )جالیی فرد،

عبارت است از مطالعه و شناخت ریشه بی نظمی های  مطالعه انحرافات و کجروی های اجتماعی و به اصطالح، آسیب شناسی اجتماعی

نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، اجتماعی. در واقع، آسیب شناسی اجتماعی مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها، ناهنجاری ها و آسیب هایی 

 ،طالق و...، همراه با علل و شیوه های پیش گیری و درمان آن ها و نیز مطالعه شرایط بیمارگونه و نابسامانی اجتماعی است. به عبارت دیگر

در جامعه ای هنجارها مراعات زیرا اگر  ;مطالعه خاستگاه اختالل ها، بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی است

نشود، کجروی پدید می آید و رفتارها آسیب می بیند. یعنی، آسیب زمانی پدید می آید که از هنجارهای مقبول اجتماعی تخلفی صورت 

 ( 22:  1951) قائمی ، پذیرد

روبروست که تاثیرات مخربی بر روی  هر جامعه ای متناسب با شرایط، فرهنگ رشد و انحطاط خود با انواعی از آسیب ها و مشکالت

فرآیند ترقی آن جامعه دارد. شناخت چنین عواملی می تواند مسیر حرکت جامعه را بسوی ترقی و تعامل هموار سازد. بطوری که عالوه بر 

له اعتیاد، هم به عنوان درک عمل آنها و جلوگیری از تداوم آن عمل با ارائه راه حل هایی به سالمت جامعه کمک نمود. به عنوان مثال مسأ

یک مشکل فردی و هم یک معضل اجتماعی مطرح است. و چنین پدیده ای در سطح اجتماعی منجر به از بین رفتن نیروها و انرژی جامعه 

می شود. شناسایی علل اساسی و کنترل آسیب های اجتماعی می تواند بسیاری از نیروهای از دست رفته جامعه را تجدید نماید) صدیق 

 (.13:  1957سروستانی،

بی شک امروزه آسیب شناسی اجتماعی جایگاه ویژه ای در بحث های کالن اجتماعی به خود اختصاص داده است. هم از این جهت که 

هم از شیوع انحرافات اجتماعی در جوامع گوناگون، دولت ها را به فکر چاره جویی و پیشگیری یا حداقل محدود ساختن انحرافات انداخته و 

این نظر که پیچیدگی و کانالیزه و در مواردی شبکه ای شدن انحرافات اجتماعی برای زندگی جمعی امروز بشر خطری بیش از پیش است.) 

 (. 91:  1: ج  1931کاوه، 

ای سالمت سالمت اجتماعی در کنار سالمت جسمی و روانی یکی از ارکان تشکیل دهنده سالمت است. در حقیقت زمانی فرد را دار

اجتماعی می دانیم که بنواند فعالیت ها و نقش های اجتماعی خود را در حد متعارف بروز و ظهور دهد و با جامعه و هنجارهای اجتماعی 

 ( 5؛  1951احساس پیوند و اتصال نماید. )فدایی مهربانی: 

پای سایر ابعاد روانی، معنوی، پزشکی و... نقش بارزی سالمت اجتماعی به منزله یکی از ابعاد سالمت همگانی و عمومی در جامعه هم

در توسعه پایدار جامعه در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و بستر سازی مشارکت آنان در تمام عرصه های جامعه را به همراه خواهد 

عی، سراغ بحث بیماری های روانی نمی که شاخص های سالمت اجتماعی در دنیا مطرح شد،دیگر برای مسائل اجتما 2666داشت. از سال 

رویم و از بعد بیماری اجتماعی بررسی می کنیم. مثال فردی که اعتیاد دارد به این علت است که سالمت اجتماعی او دچار مشکل شده است، 

 (. 91: 1959یا اگر طالقی اتفاق می افتد، سالمت اجتماعی زن و شوهر مشکل دارد) سام آرام، 
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اجتماعی برنامه ای تحت  -( به منظور افزایش سطح بهداشت روانی و پیشگیری از آسیب های روانی WHOجهانی) سازمان بهداشت 

پیشنهاد کرد. از آن سال « صندوق کودکان سازمان ملل متحد » در یونیسف  1339عنوان آموزش مهارت های زندگی تدارک دیده و در سال 

مورد آزمایش قرار گرفته است) سازمان بهداشت جهانی، ترجمه نوری قاسم آبادی، محمد خانی: به بعد، این برنامه در بسیاری از کشورها 

1999 .) 

آموزش اصول مهارت های زندگی یکی از راه های پیشگیری از شیوع انواع رفتارهای پرخطر و سبب استفاده کامل تر از مواهب و نعمات 

و شادابی می نماید. به عبارت دیگر، سالمتی و شادابی افراد جامعه بزرگترین پشتوانه یک زندگی گردیده و زندگی را مملو از تحرک، نشاط 

کشور برای پیشرفت های اجتماعی و شکوفایی اقتصادی است و هر گونه سرمایه گذاری مادی یا آموزش را در این زمینه باید نوعی سرمایه 

 (. 2665گذاری بنیادی تلقی کرد)سازمان بهداشت جهانی، 

از دیرباز این موضوع روشن شده است که بزهکاری ناشی از نقص در مهارت های زندگی است. نقص در رشد کامل مهارت های زندگی 

در یک یا بیش از یک جنبه رشد رشد انسان می تواند در نتیجه عوامل مختلفی روی دهد، از جمله می تواند ناشی از مشکالت یادگیری)مانند 

یری، اختالل کمبود توجه( و یا محیط های یادگیری مشکل زا)مانند فقدان الگوهای مناسب( باشد. برنامه مداخله، از طریق ناتوانایی های یادگ

 (.9،1331آموزش، تمریت مهارت ها و پسخوراند مربوط به انجام مهارت ها در پیشگیری نقش مهمی دارد)داردن و گازدا
 

 پيشينه تحقيق
دگی در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر، یک رویکرد تازه برای پیشگیری است که در وهله اول بر برنامه آموزش مهارت های زن

اجتماعی سوق دهنده فرد به شروع مصرف مواد تمرکز دارد و تأکید عمده این برنامه بر رشد مهارت های شخصی و اجتماعی -عوامل روانی

خستین بار توسط ژیلبرت و بوتوین از دانشگاه کرنل برای پیشگیری از سوء مصرف (. این برنامه برای ن 1959است) پورچناری و گلزاری، 

 طراحی شد. پس از آن نیز برای پیشگیری از مصرف الکل و موادمخدر مورد استفاده قرار گرفت. 1339سیگار در میان نوجوانان، در سال 

ویژگی های شخصیتی نوجوانان مبتال به آسیب های اجتماعی  (، اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر1959در پژوهشی دیگر رفاهی)

 یو اقدام کننده به خودکشی، سوء مصرف مواد و فرار را مورد بررسی قرار داد؛ نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های زندگی تأثیر

 بیان دیگر نوجوانان مبتال به آسیب های اجتماعی دارد. مثبت بر ویژگی های شخصیتی نوجوانان اقدام کننده به خودکشی، اعتیاد و فرار یا به

( در پژوهشی مهارت های زندگی را به منظور پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر آموزش دادند. نتایج حاکی از 2667) 5بوتوین و گیفن

 این بود که آموزش مهارت های زندگی موجب کاهش گرایش دانش آموزان به مصرف مواد مخدر می شود.

( نیز تأثیر آموزش مهارت های زندگی را در پیشگیری از خودکشی بررسی کرد. به این شکل که او در برنامه آموزش 1335) 7الفرم بویز

مهارت های زندگی برای پیشگیری از خودکشی، مهارت های ارتباطی، اداره استرس و عصبانیت و تعیین هدف را آموزش داد که نتایج به 

 (. 1،ج 111: 1931اد این برنامه ها در کاهش خودکشی مؤثر بوده است)کاوه،دست آمده نشان د

از طرفی، در پژوهش های گوناگون ثابت شده است که آموزش مهارت های زندگی به کودکان و نوجوانان، آن ها را در برابر بسیاری از 

های اجتماعی، چشم انداز روشن تری از آینده جامعه را نشان آسیب های اجتماعی نظیر اعتیادمصون نگه می دارد و عالوه بر کاهش آسیب 

 می دهد. روشن است که اگر کودکان و نوجوانان بیاموزند که در برابر پیشنهادهای وسوسه انگیز مقاومت کنند و با شهامت و جسارت به تعارف

آینده با معضل اعتیاد رو به رو نخواهند شد و شخصیت  بگویند، در« نه»های خطرناک سوءمصرف موادمخدر از سوی هم ساالن یا سایر اطرافیان

ه نکاملی به دست خواهند آورد. لذا مهارت های زندگی می تواند کودکان و نوجوانان را در برابر آسیب های خطرناک و گاه جبران ناپذیر واکسی

 (.2: 1959کند)رحیم نظری، 

تی مانند آموزش مهارت های اجتماعی به نوجوانان به خصوص دختران در معرض به منظور پیشگیری از فرار کودکان و نوجوانان، اقداما

 (.5: 1952آسیب می تواند مهمترین عامل در پیشگیری از فرار باشد)بصیری و همکاران،

و جامعه بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی در افزایش سالمت اجتماعی »( در مطالعه ای با عنوان 1931پورصالحی نویده )

به این نتیجه رسید که زنانی که آموزش مهارت های اجتماعی را دریافت کرده اند در مقایسه با زنانی که آموزش مهارت های « پذیری زنان

 .اجتماعی دریافت نکرده اند از سالمت اجتماعی باالتری برخوردارند
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 روش

 جامعه، نمونه و روش نمونه گيري
طرح پژوهش حاضر یک طرح آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. در این نوع طرح ها هر یک از 

 گروه ها دو بار اندازه گیری می شوند. اولین اندازه گیری با اجرای یک پیش آزمون و دومین اندازه گیری با اجرای یک پس آزمون انجام می

می باشد.  1931 -39این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول و دوم بخش اوز در سال تحصیلی گیرد. جامعه آماری 

نفر گروه کنترل( می باشند، که از بین  96نفر گروه آزمایش و  96نفر از دانش آموزان پسر متوسطه اول و دوم )  16نمونه آماری طرح حاضر 

پیش آزمون بر  ونفر انتخاب شدند.  16 و سیب اجتماعی داشتند که در جدول مورگان قرار گرفته شدنفر نگرش به آ 97دانش آموز،  1266

نشان دهنده متوسط بودن نگرش به آسیب  175تا  57باالتر بود) بین  57اجرا شده و از بین آنها از دانش آموزانی که نمره آنها از  آنانروی 

نفر را به عنوان  96نشان دهنده مثبت بودن نگرش به آسیب های اجتماعی می باشد( تعداد به باال  175های اجتماعی می باشد و نمرات 

نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب 96گروه آزمایش انتخاب کرده و متغیر مستقل یعنی آموزش مهارت های زندگی بر روی آنها انجام شد؛ و 

ماه هر هفته یک جلسه یک ساعته اجرا شد و در پایان از هر دو  9شد که تحت تأثیر هیچ متغیری قرار نگرفتند. و جلسات آموزشی بمدت 

 گروه آزمایش و کنترل پس آزمون گرفته شد. 

 

 ابزارها
 ده شد:به منظور اندازه گیری متغیرهای پژوهش از ابزارهای زیر استفا

پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی: پرسشنامه ای جهت سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی است با هدف  -1

گزینه ای از کامال موافق تا کامال مخالف  7سؤال  52بررسی و ارزیابی نگرش دانش آموزان پیرامون بعضی از آسیب های اجتماعی در قالب 

ی که در این پرسشنامه مورد نظر است شامل سرقت، پرخاشگری ، مواد مخدر، مسائل جنسی، خودکشی تهیه شده است. آسیب های اجتماع

کامال موافق، موافق، بی نظر، مخالف، کامال » و فرار از خانه است. نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت و به صورت پاسخ های 

باشد، نشان دهنده  57تا  52درجه بندی شده است. در صورتی که نمرات پرسشنامه بین «  1، 2، 9،  5،  7» به ترتیب با نمره های « مخالف

نشان دهنده متوسط بودن نگرش به آسیب های اجتماعی می باشد و نمرات  175تا  57منفی بودن نگرش به آسیب های اجتماعی است. بین 

 %57با میزان  spssباشد. پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار به باال نشان دهنده مثبت بودن نگرش به آسیب های اجتماعی می  175

 آلفای کرونباخ بدست آمده است. 

پرسشنامه سالمت اجتماعی: پرسشنامه سالمت اجتماعی توسط گویه های مجید صفاری نیا بر اساس مدل نظری کیز و شاپیروز  -2

خرده  7سؤال نهایی و  25توسط افراد ساخته شده است. و مشتمل بر طراحی شد. این پرسشنامه با هدف قیاس ادراک سالمت اجتماعی 

می باشد. نمره گذاری گویه ها « همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و پذیرش اجتماعی » قیاس 

، 5، 7» با نمره های به ترتیب « ف، و کامال مخالف کامال موافق، موافق، نظری ندارم، مخال» بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای به صورت 

خواهد بود. پایایی پرسشنامه  156و  25انجام می شود. بنابراین حداقل و حداکثر نمره کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر «  1، 2، 9

ی سازه از روش تحلیل عامل اکتشافی و به دست آمده است. همچنین جهت تعیین روای %99از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

، 276/2، عامل سوم =  73/2ل دوم = ، عام 57/9تأییدی استفاده شده است. در تحلیل عامل اکتشافی و با توجه به ارزش های ویژه عامل اول = 

 درصد از واریانس کل را به خود اختصاص می دهد. 55/1، و عامل پنجم =  13/1عامل چهارم = 
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 ه هایافت

 هاي توصيفییافته

 : حداقل و  حداکثر، ميانگين، انحراف استاندارد در پيش آزمون و پس آزمون در تمایزیافتگی و ابعاد آن و باورهاي ارتباطی1جدول 

 متغیر گروه عامل
تعداد افراد 

 نمونه
 بیشترین کمترین

میانگین 

 نمرات
 انحراف استاندارد نمرات

پیش 

 آزمون
 کنترل

 556/6 11/9 9 2 96 آسیبهای اجتماعینگرش به 

 995/6 96/9 9 9 96 سالمت اجتماعی

پیش 

 آزمون
 آزمایش

 115/6 95/9 5 2 96 نگرش به آسیبهای اجتماعی

 915/6 15/9 5 9 96 سالمت اجتماعی

پس 

 آزمون

 کنترل
 

 317/6 95/9 7 9 96 نگرش به آسیبهای اجتماعی

 992/6 93/9 7 9 96 سالمت اجتماعی

پس 

 آزمون
 آزمایش

 197/6 31/9 5 2 96 نگرش به آسیبهای اجتماعی

 575/6 15/9 5 1 96 سالمت اجتماعی

 

شاخص های آماری نگرش به آسیب های اجتماعی وسالمت اجتماعی را در دو مرحله در دو گروه کنترل و آزمایش نشان می  1جدول

شود در مرحله پس آزمون، نگرش به آسیب های اجتماعی در گروه آزمایش از گروه کنترل پایین تر و سالمت دهد. همانطور که مشاهده می

 کنترل بیشتر شده است.اجتماعی در گروه آزمایش از گروه 

 

 هاي استنباطییافته
 بین ارائه آموزش مهارت های زندگی و نگرش به آسیب اجتماعی نوجوانان بخش اوز رابطه معناداری وجود دارد.

 : آزمون همگنی واریانس هاي در دو گروه کنترل و آزمایش براي ميزان پس آزمون متغير نگرش به آسيب اجتماعی2جدول 

 سطح معنی داری 2درجه آزادی  1آزادی درجه  Fمقدار 

972/6 1 75 271/6 

 

 شود.بنابراین فرض برابری واریانس ها تائید می (؛p>67/6معنادار نشده است ) Fشود میزان همانطور که در جدول مشاهده می

 آزمون: تحليل کواریانس نمرات نگرش به آسيبهاي اجتماعی در گروه آزمایش و کنترل در پس 3-4جدول 

 توان آزمون سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات عامل

 575/6 666/6 275/751 112/59357 9 112/59357 مدل

 751/6 666/6 215/972 569/5127 1 569/5127 پیش آزمون

 971/6 666/6 172/17 515/221 2 515/221 گروه

    751/7 79 275/235 خطا

     16 612/11721 کل

 

بین نمرات گروه آزمایش و کنترل، تفاوت معنادار وجود دارد. همانطور که نتایج جدول نشان می دهد، اثر اصلی گروه در سطح معناداری، 

در میزان  معنا دار است؛ بنابراین، نتایج بررسی آماری فرضیه پژوهش نشان می دهد که آموزش مهارتهای زندگی 67/6مقدار صفردر سطح 

نگرش به آسیبهای اجتماعی تأثیر دارد و موجب شده است که میزان نگرش به آسیبهای اجتماعی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، به 

شود که بین آموزش مهارتهای زندگی به نوجوانان و نگرش به آسیب اجتماعی، رابطه معناداری وجود طور معناداری کاهش یابد. نتیجه می

 رد. و آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان موجب کاهش نگرش آنها به آسیب های اجتماعی شده است.دا

 بین ارائه آموزش مهارت های زندگی و  سالمت اجتماعی نوجوانان بخش اوز رابطه معنا داری وجود دارد.
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 س آزمون متغير سالمت اجتماعی: آزمون همگنی واریانس هاي در دو گروه کنترل و آزمایش براي ميزان پ3جدول 

 سطح معنی داری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  Fمقدار 

675/15 1 75 151/6 

 

 شود.بنابراین فرض برابری واریانس ها تائید می (؛p>67/6معنادار نشده است ) Fشود میزان همانطور که در جدول مشاهده می

 گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون : تحليل کواریانس نمرات سالمت اجتماعی در4جدول 

 توان آزمون سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات عامل

 592/6 666/6 569/139 199/12275 2 951/25763 مدل

 551/6 666/6 276/962 131/13171 1 131/13171 پیش آزمون

 797/6 666/6 396/91 716/5599 1 716/5599 گروه

    912/19 79 199/9111 خطا

     16 666/2617139 کل

 

بین نمرات گروه آزمایش وکنترل، تفاوت معنادار وجود دارد. همانطور که نتایج جدول نشان می دهد، اثر اصلی گروه در سطح معناداری، 

پژوهش نشان می دهدکه آموزش مهارت های زندگی در میزا ن معنادار است؛ بنابراین، نتایج بررسی آماری فرضیه  67/6مقدار صفر د رسطح 

سالمت اجتماعی نوجوانان تأثیر دارد و موجب شده است که سالمت اجتماعی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، به طور معناداری 

نان رابطه معناداری وجود دارد و آموزش شود که بین آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان، و سالمت اجتماعی آافزایش یابد. نتیجه می

 مهارت های زندگی موجب افزایش سالمت اجتماعی نوجوانان شده است. 
 

 بحث و نتيجه گيري
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر نگرش به آسیب اجتماعی و سالمت اجتماعی نوجوانان 

آموزش مهارت های زندگی در میزان نگرش به آسیب های اجتماعی تآثیر دارد و موجب شده که نشان داد  نتایج پژوهش پسر بخش اوز بود.

است که میزان نگرش به آسیب های اجتماعی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، به طور معناداری کاهش یابد؛ نتایج این پژوهش با 

(، پورچناری 1959( ،کر )1959(، رحیم نظری )2665(، استنگور )1335(، الفرم بویز )1951)(، پاشا 1951پژوهش های امام هادی و جلیلوند )

(، درکه و 2663(، ویکتوریا و همکاران )1959(، رفاهی )1955(، باالزاده )2667(، بوتوین و گیفن )1957(، محمدخانی )1959و گلزاری) 

(، و 2669(، سیلورستون و سالسالی )1932(، دهقان زردینی )1993) رمضانخانی و ساری(،1955(، درتاج و همکاران )1932)همکاران

(  مطابقت دارد. این محققان خاطر نشان می سارند که آموزش مهارت های زندگی، نقش مؤثری در کاهش 1931ثناگومحور و همکاران )

االن یا سایر اطرافیان، خودکشی، پرخاشگری، آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد، نه گفتن به تعارف های خطرناک سوءمصرف مواد از سوی همس

فرار از خانه دارد. پژوهشگران، تأثیر مثبت مهارت های زندگی را در کاهش سوءمصرف مواد، استفاده از ظرفیت ها و کنش های هوش، تقویت 

 د قرار داره اند. پژوهش های بسیاریاتکا به نفس، تقویت خودپنداره، پیشگیری از رفتارهای پرخاشگرانه، خودکشی و بیماری ایدز مورد تأیی

نیز در مورد سایر آسیب های فردی و اجتماعی و بهبود آن ها از طریق آموزش مهارت های زندگی انجام گرفته است که مؤید گسترش آن 

 (. 37: 1932است )مشکی و اصلی نژاد، 

یزان سالمت اجتماعی نوجوانان تأثیر دارد و موجب همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که آموزش مهارت های زندگی در م

 یافته به دست آمده از آزمون این فرضیهل، به طور معناداری افزایش یابد. شده است که سالمت اجتماعی گروه آزمایش در مقابسه با گروه کنتر

(، پارسامهر و رسولی نژاد 1935گری )(، یحیی زاده و عرب 1935(، دستخوش )2665(، ترنر و همکاران )1959با نتایج پژوهش وردی )

(، سگرین 1931(، پورصالحی نویده )1937(، علیزاده خانقاهی و همکاران ) 1959(، عبداهلل تباردرزی و همکاران )1939(، شربتیان )1935)

 ( مطابقت دارد. 2669)1و تیلور

در نهایت، با افزایش میزان سالمت اجتماعی افراد جامعه، به طور کلی مهارت های اجتماعی با سالمت اجتماعی افراد رابطه داشته و 

 (.95: 1935میزان سرمایه اجتماعی بیشتر می شود ) پارسا مهر و رسولی نژاد، 

                                                           
1-Segrin&Taylor 
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 مراجعمنابع و 
مقایسه تأثیر روش های کاهش گرایش سوءمصرف مواد در دانش (. »1951امام هادی، محمدعلی. و جلیلوند، مریم ) [1]

 .5نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران، شماره مجله علمی سازمان «. آموزان

پایان «. بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر سالمت عمومی و پرخاشگری زنان(. »1955باالزاده، رؤیا ) [2]

 .انشگاه پیام نوردنامه کارشناسی ارشد، 

ماهنامه پیام زن، «. آمدهای آننگاهی به پدیده فرار دختران از خانه و پی (. »1959بصیری، مریم و دهخدا، زهره ) [9]

 .9شماره 

بررسی رابطه سبک زندگی سالمت محور با سالمت اجتماعی در بین (. »1935پارسامهر، همربان. رسولی نژاد، پویا ) [5]

 .1، شماره 16فصل نامه توسعه اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره «.مردم شهر تاش

بررسی رابطه سبک زندگی سالمت محور با سالمت اجتماعی در بین (. »1935)پارسامهر، همربان. رسولی نژاد، پویا  [7]

 .1، شماره 16فصل نامه توسعه اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره «. مردم شهر تاش

فصلنامه مطالعات «. اثر آموزش مهارت های زندگی بر سالمت عمومی، عزت نفس و خودابرازی(. »1951پاشا، غالمرضا ) [1]

 .11و  16ان، شماره های جوان

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر تغییر نگرش دانش (. » 1959پورچناری، مرتضی عبداهلل؛ و گلزاری، محمود ) [9]

فصل نامه علمی سوءمصرف «. آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر سیرجان نسبت به سوءمصرف مواد مخدر

 .5مواد)اعتیادپژوهی(، شماره 

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر افزایش سالمت اجتماعی و (. »1931یه )پورصالحی نویده، مرض [5]

 پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور.«. جامعه پذیری زنان

اهش بررسی نقش مشاوره بر ک(. »1931ثناگومحور، غالمرضا. محمدیان، شهرام. رستگار، محمدعارف و گلزارنیا، محمد ) [3]

انتشارات همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و «. آسیب های اجتماعی و راه های پیشگیری از آن

 مطالعات اجتماعی ایران.

تأثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و سازگاری (. »1955درتاج، فریبرز. مصائبی، اسداهلل و اسدزاده، حسن ) [16]

 .5فصل نامه روان شناسی کاربردی، شماره «. ساله 17-12اجتماعی دانش آموزان پسر 

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در کاهش گرایش به مصرف (. »1932درکه، بهاره. کرامتی، هادی. امیری، حسن ) [11]

 .9فصل نامه علمی تخصصی دانش انتظامی پلیس پایتخت، سال ششم، شماره «. مواد مخدر در تهران

شی آموزش مهارت های زندگی بر سالمت روان و کیفیت زندگی زنان مراجعه کننده اثربخ(. »1935دستخوش، زهرا ) [12]

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی.«. به خانه سالمت شهر تهران

تأثیر آموزش مهارت حل مسأله در کاهش مشکالت رفتاری دانش آموزان ارجاعی به (. »1932دهقان زردینی، راضیه ) [19]

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پردیس علوم انسانی و اجتماعی.«. موزش و پرورش استان یزدمرکز مشاوره آ

 .3ماه نامه ایران پاک، شماره «. اهمیت پیشگیری از اعتیاد در آستانه بازگشایی مدارس(. »1959رحیم نظری، فرزین ) [15]

ز آسیب های اجتماعی نوجوانان، فصلنامه ( ، آموزش مهارت های زندگی، راهکار و پیشگیری ا1959رفاهی، ژاله ) [17]

 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال اول، شماره دوم.

سازمان «. بررسی آموزش مهارت های زندگی در نظام آموزش و پرورش(. »1993رمضانخانی، علی و سیاری، علی اکبر ) [11]

 یونیسف ایران، دفتر مطالعات بین المللی وزارت آموزش و پرورش تهران.

 ( درآمدی بر دائره المعارف علوم اجتماعی) چاپ اول(، تهران، مؤسسه کیهان1996خانی، باقر )سارو [19]

ترجمه ربابه نوری قاسم آبادی، پروانه «. برنامه آموزش مهارت های زندگی(.» 1953سازمان جهانی بهداشت) [15]

 محمدخانی، انتشارات معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.

 (، جزوه سالمت اجتماعی، تهران، دانشکده غلوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی1959آرام، عزت اهلل، )سام  [13]

ساله  96تا  15سنجش میزان بهره مندی از شاخص سالمت اجتماعی جوانان (. »1939شربتیان، محمدحسن ) [26]

 طرح پژوهی دانشگاه پیام نور.«. شهرستان قاین و عوامل مؤثر بر آن

(. آسیب شناسی اجتماعی )جامعه شناسی انحرافات اجتماعی(. انشارات سمت، 1959تانی، رحمت اهلل )صدیق سروس [21]

 چاپ سوم

http://www.rassjournal.ir/


 33 - 31  ، ص1318بهار ، 17رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 ( .اولین همایش آسیب های اجتماعی، جلد اول، تهران، انتشارات آگه.1951عبداللهی، محمد)  [22]

پژوهش «. المت اجتماعیرابطه مهارت های زندگی با س(. » 1937علیزاده خانقاهی، سامره. شربتیان، محمدحسن ) [29]

 .1نامه مددکاری اجتماعی، سال دوم، شماره 

 .153نشریه پژوهش و سنجش، شماره «. شهرنشینی، رسانه و سالمت اجتماعی(. »1951فدایی مهربانی، مهدی) [25]

(، آسیب شناسی بیماری های اجتماعی،مجموعه دوجلدی، تهران،انتشارات جامعه شناسان، چاپ 1931کاوه، محمد ) [27]

 اول.

«. درمان مسائل نوجوانان)چگونه می توان مشکالت درسی و رفتاری نوجوانان را حل کرد((. »1959کر، نلسون المبرت ) [21]

 ترجمه: مجتبی جوادیان، تهران، انتشارات به نشر، چاپ چهارم.

آسیب شناسی روانی و مشکالت شخصی و ارتباطی مردانی که (. »1957محمدخانی، پروانه .محمدی، محمدرضا ) [29]

 .29مجله توانبخشی، شماره «. تکب خشونت خانوادگی می شوندمر

(. آموزش مهارت های زندگی و رفتارهای پیشگیری کننده از سوءمصرف 1932مشکی، مهدی. اصلی نژاد، محمدعلی ) [25]

 .9مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، سال سوم، شماره «. مواد در دانشجویان

مهارت های زندگی بر ابراز وجود، عزت نفس و مسئولیت پذیری دانش بررسی تأثیر آموزش (. »1959وردی، مینا ) [23]

شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان «. آموزان دختر سال اول متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز

 خوزستان.

فصل نامه  «.رابطه آموزش مهارت های اجتماعی و سالمت اجتماعی(. »1935یحیی زاده، حسین. عرب گری، زلیخا ) [96]

 .5، شماره 1پژوهش نامه مددکاری اجتماعی، دوره 
[31] Darden, C. A. & Gazda, G. M. (1996). Life skills and mental health counseling. Journal 

of Mental Health Counseling, 18(2), 128-134. 

[32]  
[33] Botvin, G. J., & Griffin, K. W. (2005). Prevention science, drug abuse prevention, and 

life skills training: Comments on the state of the science. Journal of Experimental 

Criminology, 1(1), 

[34] Silverstone, P. H., & Salsali, M. (2003). Low self- esteem and psychiatric patients: part 

1- the relationship between low self- esteem and psychiatric diagnosis, Journal of 

General Psychiatry, 1-16. 

[35] Turner R. Jay & Robyn L, Brown (2010), Social Support and Mental Health, In: Teresa 

L. Scheid, & Tony N. Brown: A Handbook for the study of mental health, NY, 

Cambridge University Press: 200-212 

http://www.rassjournal.ir/

