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  1انیاراحمدی نینسر 

 2مهناز اخوان

   3یخادم ملوك

   

 آمـوز  دانشدختران  یاجتماع تیکفابر  یزندگ يها مهارتآموزش  برنامه ریتأث یبررس هدف باپژوهش  نیا

 . انجام شده استشهر تهران  رستانیدب سال اول

شهر تهران بودنـد   14و  2 یآموزشدو منطقه  آموزان دانشاز  ينفر 30پژوهش شامل دو گروه  يها یآزمودن

 يهـا  مهارتآموزش  ◌ٔ برنامه. شدند نیگزیجا کنترلو  شیآزماانتخاب و در دو گروه  ،یتصادفبه روش  که

و حل مسئله، کنترل خشم،  يریگ میتصم، يزیر برنامهزمان و  تیریمد، یخودآگاه يها مهارتشامل (یزندگ

بـه گـروه    يا قـه یدق 90جلسـه  12 یط) یروانفشار  تیریمدو  يفرد نیبارتباط  يها مهارت، يورزجرئت 

ـ کفاآزمون . نکرد افتیدررا  يا مداخله چیه کنترلگروه  که یدرحالآموزش داده شد،  شیآزما    یاجتمـاع  تی

. آزمون و پـس آزمـون قـرار گرفـت     شیپدر  آموزان دانش یاجتماع تیکفاسنجش  اریمع) 87/0=  ییایپا( 

 یآموزشـ  ◌ٔ دورهگذرانـدن    کهنشان داد  انسیکووار يآمارها با استفاده از آزمون  داده لیتحلو  هیتجز جینتا

آن  یزشـ یانگ، و یجانیه، يرفتار، یشناختو چهار مولفۀ  یاجتماع تیکفا شیافزا، سبب یزندگ يها مهارت

 .شده است شیآزماآموزان گروه  در دانش
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  مقدمه 

 ،رییتغ نیتر توجه قابل. دهد یمرخ  یفراوان يرشد اترییتغ ،آن یط کهاست  يا عمده یانتقالدوره  ینوجوان  

 يفرد نیبو روابط  یزشیانگ، یعاطف، یشناخت يکارکردهابا تحول و توسعه در  کهاست  یجسم عیسررشد 

ـ قباز  يرفتـار باال نسـبت بـه مسـائل     يریخطرپذ ◌ٔ دوره ینوجوان، نیاعالوه بر . همراه است مصـرف و   لی

از حد،  شیب ییخطرجو، یجنسقابل انتقال  يها يماریبناخواسته،  ایزودرس  يها يباردارمواد،  سوءمصرف

ـ نسبت به مسائل بهداشـت   يریپذ بیآس شیافزاو  کارانه بزهو  زیآمخشونت  یاجتماعضد  يرفتارها  یروان

ـ ن... و یمرضـ  يها ترس، اضطراب، یافسردگ رینظ ـ و مسـائل   مشـکالت اسـت   ممکـن  وهسـت   زی ، یروان

 مـک ، سـتوپ،  لیـ راچ؛ 2004، 1نیفیگـر ، نیبوتو(.آورد دیپدنوجوانان  يبرارا  يمتعدد يرفتارو  یاجتماع

  )2009، 2کاتونو  یکل

را  یاجتماعـ   یروان يها بیآس، درصد از نوجوانان 20به  کینزد  دهند یمها نشان  پژوهش جینتا کهچنان   

را  مـداخالت مناسـب    هـا  نآ درصـد  80تا  75 که یدرحال، کنند یمساله تجربه  کی یلیتحص دورهدر طول 

نوجوانـان   زیآم مخاطره يرفتارها یبررسمطابق  )1999بهداشت و بشر، رتمان خدمات دپا(.اند نکرده افتیدر

 يها بیآسخشونت و  پر خطر،  یجنس يرفتارهامصرف مواد،  ریدرگاز آنان  یمیعظ، درصد 2001در سال 

 یگونـاگون پرخطر  يرفتارها ریدرگ ،ها ساله 17تا  14 از جمعیت درصد 30به عالوه  .هستند یروانبهداشت 

، نسیـ ز، نیاوبـر بـرگ،   نیگـر (.انـدازد  یمـ موفق به خطـر   یزندگ کیداشتن  يبرارا  ها آنتوان  هستند که

  )2003، 3اسیالو  نکیرس، کسیفردر، سبرگیو

   ،نیمعتـاد درصـد   2/9 خـودرو،  نیسارقدرصد  9/8 کهنشان داد  یپژوهشدر ) 1382(ینیحس زین رانیادر    

 ریزرا نوجوانان  اند رشدهیدستگ سیپلتوسط  کهاز منزل  انیفراردرصد  35/49و  اماکن نیسارقدرصد  2/11

 يفـرار دختـران    درصدي15، رشد 1382اول سال  ◌ٔ ماهه 6در  گرید یبررس کی. دهند یم لیتشکسال  17

  )1387، یگدلیبو  انیسلطاننقل از  هب(.داد می نشان 1381اول  ◌ٔ هماه  6را نسبت به 

در  کـه  ییهـا  ضعفو  یروانبهداشت  مشکالتبه ا بن ،آموزان نوجوان از دانش يادیزتعداد   ،نیاعالوه بر  

 کـه   چنـان  ؛همساالنشان دور هستند یآموزش يها تجربهو از  رندیگ یم ادی یسختبه  ،دارند یاجتماع تیکفا

 کشـور  کـل در  رسـتان یدبسـال اول   آمـوزان  دانشدرصد  23گذشته آموزش و پرورش نشان داد،  آمار سال

  )87،و پرورشوزارت آموزش (.شهر تهران بودند آموزان دانش ،درصد13 انیم نیااز  کهمردود شدند 

 یلیتحصـ و   یاجتمـاع ، یروان يامدهایپآموز و  نوجوانان دانش نیبدر  ها بیآسبا توجه به گسترده بودن    

جامعـه   يبـرا و هم  آموزان دانش يبراهم  يریناپذ جبرانصدمات  ،ردینگصورت  یمناسباگر مداخله  ،ها آن

منابع  کهاست  ییها مداخله، نهیزم نیادر روش مداخله  نیتر میمستق )1383، یمحمدخان(.آورد خواهند دیپد

                                                 
1. Botvin & Griffin 
2. Rochill , Stoep, McCauley, & Katon 
3. Greenberg, Obrien, Zins, Wiessberg, Fredricks, Resink & Elias  
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ـ امؤثر در  يها مداخلهاز . کند تیتقورا  ها آن یاجتماعو  يفرد يها ییتوانااشخاص و  يا مقابله  ،رابطـه  نی

مختلف از  يها طهیحدر  تیموفق يبرا ، يضرور يها مهارتبه عنوان  کهاست  یزندگ يها مهارتآموزش 

ـ ، سیفـارنر (.انـد  شـده   فیتعرمدرسه، خانه، محله و اجتماع  لیقب ـ اآمـوختن   )2007، 1اسـکات و  شیدن  نی

مورد  يها تیکفابرآوردن  يبراهم  که دهند یمرشد  ینوجوانرا در  یاجتماعـ   يفرد يها تیقابل، ها مهارت

مـوثر بـا    مقابلـه  يبرانوجوانان را  کهو سازنده  یانطباق يرفتارهااتخاذ  يبراو هم  یاجتماعرشد  يبرا ازین

 )2001، 2و پوسنر تمنیو، رولکارمنگ (.هستند ضروري ،سازد می توانمند، یزندگ روزمره يها چالش

و رفتـار   يریادگیـ و نوجوانـان،   کودکـان رشد  ژهیوبشر به  یزندگ وهیشدرباره  ییها هینظر، نهیزم نیادر    

در  یتقـابل بـه طـور    ،ستندین يانحصار ها هینظر نیا. اند آورده دیپدرا  یزندگ يها مهارت کردیرو ادیبنآنان، 

آمـوزش و آمـوختن    یچگـونگ و ضـرورت آمـوزش،    رنـد دا مشـارکت  یزنـدگ  يها مهارترشد و توسعه 

: از انـد  عبـارت ، رابطه ارائه شده  نیادر  که ییکردهایروو  ها هینظر. سازند یم آشکاررا  یزندگ يها مهارت

چندگانه، حفاظت و  يها هوش، یاجتماع، اثر ساز مسئله، رفتار یاجتماع يریادگیو نوجوانان،  کودکانرشد 

نوجوانان را قـادر   کودکان و یزندگ يها مهارت اکتساب، ينظر يها دگاهید نیامطابق . يگر ییسازاخطر و 

. داشـته باشـند   مشـارکت  ،یاجتمـاع  يهنجارهـا  کردنرشد خود و ساختارمند  ندیفراتا فعاالنه در  سازد یم

شده و زمان بودن بـا   تر کامل شان یاجتماع يها تعامل، کنند یم حرکت ینوجوان يسوبه  کودکان که یهنگام

ـ ا انیـ جردر . ابـد ی یم شیافزا ،زینهمساالن هم جنس و جنس مخالف  و نوجوانـان   کودکـان  ،هـا  تعامـل  نی

 يامدهایپبه  تواند یم احساس، نیا که کننداحساس حقارت  نکهیا ایو توانمند باشند  تیکفابا  که آموزند یم

؛ در منـگ  2000،  3دریسـچن و  یهالیگزنتمیسـ (.منجر شود یاجتماعمدت و باثبات  یطوالن یروانو  یعاطف

 یعـاطف رشد سالم  ندیفرادر  یمهمنقش  ،مثبت همساالن يها ارتباطمثال،  يبرا ) 2001،همکارانو  رولکار

ـ قباز  یمختلفـ مسـائل   ،و طرد همسـاالن  رشیپذعدم  که یدرحال ؛کند یم فایاآنان  یاجتماعو  اخـتالالت   لی

 )2008، رمنیبـا ولـش و  (.کنـد  یمـ  فـراهم مربوط به مدرسـه را   مشکالتو  یاجتماعضد  يرفتارها، یروان

را حـل   يفرد نیب، مسائل رندیبگ میتصم، کنند تفکرچگونه   نکهیا يبراآموزش دادن به نوجوانان  ،نیبنابرا

در رشـد و   يمـؤثر و نقـش   کـرده مقابلـه   یزنـدگ روزمـره   يها يدشوارو  ها چالش، چگونه فعاالنه با کنند

 یاجتمـاع  و يفـرد  يهـا  تیوکفا ها يتوانمند يارتقاما را به هدف  تواند یم ،خودشان داشته باشند یبالندگ

 . کند کینزد آنان

 يارتقـا منجـر بـه    يفرددر سطح  کهاست  نیا ،دیافزا یم یزندگ يها مهارتآموزش  تیاهمبر  کهآنچه    

آنـان   ،زین یاجتماعو در سطح  شود یمنوجوانان   یاجتماعـ   یروان يها تیظرف شیافزاو  يفرد يها تیقابل

ـ اآمـوزش   کـه اسـت   لیـ دل نیهمـ بـه   .دهـد  یمپرورش  کارآمدفعال، مسئول و  یشهروندانرا به عنوان   نی

                                                 
1. Forneris, Danish & Scott 
2. Mangrulkar, Whitman & Posner 
3. Csikzentmihalyi & Schneider 
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از  یبخشو  قرارگرفته ایدنسراسر  تیتربو  میتعل يها نظامبه شدت مورد توجه  ریاخدر چند سال  ،ها مهارت

   )1387، ياریاسفند، و یعارفواجارگاه،  یفتح(.آنان را به خود اختصاص داده است یآموزش يها برنامه

و  )2003(کمپبـل بـرگمن و   ،)2002(همکارانو  الیپار ،)2003 (همکارانبرگ و  نیگر يها پژوهش جینتا  

 يرشـد  يهـا  مداخلهمدرسه محور و  يریشگیپ يها برنامه که  نشان داده است زین )2004(نیفیگرو  نیبوتو

هـا   برنامه نیسودمندتر، دهند یم شیافزاآموزان را  دانش یاجتماعو  يفرد يها يتوانمند ،به طور همزمان که

، همکـاران چـن و   :1999، يو بـه راك نجاس و  :2001(همکاران، ولش و نیابر عالوه . ها هستند و مداخله

 شـرفت یپو  یاجتمـاع  يسـازگار با  شده ادراك تیکفا انیمبه ارتباط  ییها پژوهشدر  )1991ونتزل،  :1997

ـ کفارفتـار بـا    کـه نشان داد  ها آن یپژوهش جینتا .اند کرده  اشاره یلیتحص  يسـازگار و موافـق اجتمـاع،    تی

  .کند یم ینیب شیپمثبت  يا گونهرا به  یلیتحص شرفتیپو  یاجتماع

 يهـا  مهـارت آموزش  ◌ٔ برنامهضرورت پرداختن به  کههدف انجام شد  نیاپژوهش حاضر با  ، بدین ترتیب

ـ آ کـه پرسش پاسخ دهد  نیاو به  نماید آشکارآموزان را  دانش یاجتماع تیکفا يارتقابر  تمرکزو  یزندگ  ای

را  رسـتان یدبآمـوز سـال اول    دختران دانش یاجتماع تیکفا تواند یمپژوهشگر  يسواز  شده نیتدو ◌ٔ برنامه

  ارتقا دهد؟

  پژوهشروش 

 یپژوهش جامعه. آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل است شیپو از نوع  یشیآزما مهین ،پژوهش نیاطرح 

 ها آنکه تعداد   بود 88 -87یلیتحصشهر تهران در سال  رستانیدبآموزان دختر سال اول  دانش همهشامل آن 

از ) 14و 2(ابتدا دو منطقه ،یتصادف يریگ نمونهبا استفاده از روش . دیرس یمنفر  48808گانه به  20در مناطق

دو منطقه  نیادخترانه  يها رستانیدب انیمارشاد و فجر از  رستانیدبگانه تهران و سپس دو 20مناطق  انیم

نفر بود که  60، شدند دهیبرگزبه عنوان نمونه پژوهش  رستانیدبکه از دو  یآموزان دانششمار . انتخاب شدند

  . شدند نیگزیجا ،و کنترل شیآزما ينفر 30هدر دو گرو

  :ابزارهاي این پژوهش عبارت بودند از

  :یاجتماع تیکفاآزمون  )1

 ◌ٔ هیپابر ) 1385(یکرمو  نیپرندرا  آنپرسش است که  47با  یآزمون، یاجتماع تیکفا ◌ٔ نامه پرسش 

ها و  مهارت ،آزمون يها پرسش. اند ساخته) 1990(فلنر و همکارانش یاجتماع تیکفا يچهاربعد يالگو

هفت  اسیمقو بر اساس  یزشیانگو  یجانیه، يرفتار، یشناختنوجوانان را در چهار بعد  يها يتوانمند

 یدرون یهمسان. سنجد یم) کامالً موافق(تا هفت) کامالً مخالف(کیاز نمره  کرتیل يا درجه

اعتبار  نییتعبه منظور  .گزارش شده است88/0کرونباخ  يآلفا بیضر بر حسبآزمون  يها پرسش

 لیتحلو باال بوده، روش  99/0 که ها اسیمقبا خرده  اسیمق کل یهمبستگنامه، عالوه بر محاسبه  پرسش

اعتبار خوب آن  دهنده نشان) 82/0( آمده به دستمقدار  که شده  به کارگرفته زین یعامل
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نامه را بر اساس روش  پرسش کل یدرون ییایپا، پژوهشگر زیندر پژوهش حاضر  )1385،نیپرند(.است

  . خوب آزمون است ییایپا ◌ٔ نشانهآورده که  به دست 87/0 کرونباخ يآلفا

  : یآموزش برنامه )2

 یزندگ يها مهارت نهیزمدر  یازسنجین يها پژوهش جینتاخود را با توجه به  یآموزش برنامه ،پژوهشگر

و ) 1387،همکارانو  واجارگاه یفتح؛ 1385، بیاد؛ 1383،لریاذانچ(یرانیاآموزان  دانش يبرا ازینمورد 

؛ 2008، رمنیباولش و (یاجتماع تیکفاو  یزندگ يها مهارتمرتبط با  یخارج يالگوهاها و  پژوهش

 یجهان؛ سازمان  2001؛ منگ رولکار و همکاران، 2003، سفیونی؛ 2004، 2002، نیفیگرو  نیبوتو

از  ینشیگز یبیترکبرنامه،  نیا يمحتوا. است کرده یطراح) 1990، همکاران؛ فلنر و 1997بهداشت، 

؛ 1380،یابانیخ؛ 1379، انیهاشمزاده و  ؛ آقازاده، قاسم1378و همکاران،  انیطارم(یداخل يها منبع انیم

 يتوانمندسازو  ییآشنا هدف بااست که ) 1385،یفتو  یموتاب؛ 1385،یمحمدخان؛ 1384،يناصر

، ، حل مسئلهيزیر برنامه ،زمان تیریمد، یخودآگاه يها مهارت از خرده کی هر آموزان در دانش

در دوازده جلسه  یروانفشار  تیریمدو  ها جانیه، کنترل يفرد نیبارتباط  يها مهارت، يریگ میتصم

  .شده است میتنظ يا قهیدقنود 

آزمون و پس آزمون  شیپو کنترل در  شیآزمادو گروه  سهیمقاجهت  ،انسیکووار لیتحل يآمار شاخص

استفاده شد و با  یکمک ریمتغبه عنوان  ،آزمون شیپ يها اندازهاز  انسیکووار لیتحلدر . بکار گرفته شد

 سهیمقا گریکدیبا  پس آزمون يها نمرهو کنترل در  شیآزما، دو گروه پس آزمونبر  آزمون شیپحذف اثر 

  .شدند

   :از روش زیر استفاده شد یآموزشمداخله  ياجرا براي

انتخاب و  یتصادف به صورتنفر  15دو کالس و از هر کالس  ،فجر و ارشاد يها رستانیدباز  کیاز هر     

 دورهها،  از گروه کیدر هر  آزمون شیپ ياجراپس از . شدند نیگزیجاو کنترل  شیآزمادر دو گروه 

 ◌ٔ مداخله. دیانجام به طولشروع شد و سه ماه ) در هفتهجلسه  کی(آذرماه لیاوا یزندگ يها مهارتآموزش 

، يریگ میتصم، حل مسئله، يزیر برنامه ،زمان تیریمد، یخودآگاه يها مهارتآموزش  ، شاملیشیآزما

 90یآموزشجلسه 12یطبود که  يفرد نیبو ارتباط مؤثر  یروانفشار  تیریمد، يورزجرئت ، کنترل خشم

 يفایاو  یبارش ذهن، یگروه يها تیفعال، یکالسبحث آزاد  رینظو فعال  یتعامل يها روشو با  يا قهیدق

 نیابا  که یآموزش گونه چیه کنترلگروه  که  یدرحال - ، آموزش داده شد شیآزماآموزان گروه  به دانش نقش

 تیکفا پس آزمون ،، در هر دو گروهیآموزشدوره  انیپابعد از . نکرد افتیدردوره همخوان باشد را 

  . اجرا شد یاجتماع
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  ي پژوهشها افتهی

 لیتحل یاستنباط شاخص آماربا استفاده از  ،یاجتماع تیکفابه دست آمده از آزمون  يها دادهبخش،  نیادر 

 6و  5، 4، 3، 2، 1شـماره   يهـا  جدولدر  شده ارائه یاستنباطو  یفیتوص يها افتهی. پردازش شد ،انسیکووار

و  یاجتمـاع  تیکفارا در  يباالتر يها نیانگیم ،کنترلبا گروه  سهیمقادر  شیآزماگروه  کهاست  نیانشانگر 

  . اند نموده کسب ،آن یزشیانگو  یجانیه، يرفتار، یشناختچهار بعد 

آن  یجانیهو  یزشیانگ، يرفتار، یشناخت يها اسیمقو خرده  یاجتماع تیکفا يها نمره اریمعو انحراف  نیانگیم :1جدول

  آزمون ياجرا ◌ٔ مرحلهدوگروه در دو  يها یآزمودندر 

  ریمتغ

  

  گروه

  

  اریمعانحراف   نیانگیم

  پس آزمون  آزمون شیپ  پس آزمون  آزمون شیپ

            شیآزما

  یاجتماع تیکفا

  یشناخت تیکفا

  يرفتار تیکفا

  یزشیانگ تیکفا

  یجانیه تیکفا

97/241  

16  

27/182  

63/30  

07/13  

43/258  

63/18  

190  

13/34  

67/15  

08/31  

62/3  

24/24  

6  

50/4  

08/27  

44/2  

73/20  

19/6  

83/2  

  کنترل

  یاجتماع تیکفا 

  یشناخت تیکفا

  يرفتار تیکفا

  یزشیانگ تیکفا

  یجانیه تیکفا

  

  

229  

13/16  

37/170  

07/30  

43/12  

  

  

  

37/231  

53/16  

171  

27/30  

97/12  

  

  

  

61/31  

31/3  

45/24  

59/6  

38/4  

  

  

45/22  

48/3  

27/18  

54/4  

15/4  

     

نسـبت بـه    شیآزماگروه  يها نمره نیانگیمپس آزمون،  مرحله، در شود یمجدول مشاهده  همانطور که در 

  . داشته است يمعنادار شیافزا  رهایمتغ  همهدر  کنترلگروه  يها نمره نیانگیم
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  آزمون شیپدو گروه پس از حذف اثر  یاجتماع تیکفا پس آزمون انسیکووار لیتحل جینتا :2جدول

  يمعنادارسطح  F  مجموع  مجذورات نیانگیم  يآزاددرجه   مجموع مجذورات  رییتغمنابع 

  آزمون شیپ

  گروه

  خطا

  کل

26/21792  

69/5212  

06/14098  

3645440  

1  

1  

57  

60  

26/21792  

69/5212  

23/247  

-  

10/88  

07/21  

-  

-  

0001/0  

0001/0  

-  

-  

   

 يها نمره نیانگیم نیب، پس آزمونبر  آزمون شیپ ریمتغ، بعد از حذف اثر شود یمجدول مشاهده  در کهچنان 

 کـه صورت  نیابه ]  F) 1و p  ,07/21) =57> 0001/0[ ؛وجوددارد ي تفاوت معنادار ،دو گروه پس آزمون

 کنتـرل گـروه   يهـا  نمـره  نیانگیماز   شتریب ،پس آزموندر  شیآزماگروه  یاجتماع تیکفا يها نمره نیانگیم

  .است

  آزمون شیپدو گروه پس از حذف اثر  یشناخت تیکفا پس آزمون انسیکووار لیتحل جینتا:3جدول

  يمعنادارسطح  F  مجموع  مجذورات نیانگیم  يآزاددرجه   مجموع مجذورات  رییتغمنابع 

  آزمون شیپ

  گروه

  خطا

  کل

57/215  

86/70  

86/308  

19141  

1  

1  

57  

60  

57/215  

86/70  

41/5  

-  

78/39  

07/13  

-  

-  

0001/0  

001/0  

-  

-  

  

 يها نمره نیانگیم نیب، پس آزمونبر  آزمون شیپ ریمتغ، پس از حذف اثر شود یمجدول مشاهده  در هکچنان

ـ ابه ]  F) 1و  P ,07/13) =57  >001/0[ ؛تفاوت معنادار وجود دارد ،دو گروه پس آزمون  کـه صـورت   نی

ـ ماز  شتریب ،پس آزموندر  شیآزماگروه  یشناخت تیکفا يها نمره نیانگیم  کنتـرل گـروه   يهـا  نمـره  نیانگی

  .است

  

  آزمون شیپدو گروه پس از حذف اثر  يرفتار تیکفا پس آزمون انسیکووار لیتحل جینتا :4جدول

  يمعنادارسطح   F  مجموع  مجذورات نیانگیم  يآزاددرجه   مجموع مجذورات  رییتغمنابع 

  آزمون شیپ

  گروه

  خطا

  کل

44/14297  

45/1625  

75/7859  

1988554  

1  

1  

57  

60  

44/14297  

45/1625  

89/137  

-  

68/103  

78/11  

-  

-  

0001/0  

001/0  

-  

-  
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 يها نمره نیانگیم نیب، پس آزمونبر  آزمون شیپ ریمتغبعد از حذف اثر  ،شود یمجدول مشاهده  دره کچنان

بـه  ]  F) 1و p  ,78/11 ) =57 >001/0[ ؛تفاوت معنادار وجـود دارد  ،کنترلو  شیآزمادو گروه  پس آزمون

 يهـا  نمـره  نیانگیماز  شتریب ، پس آزموندر  شیآزماگروه  يرفتار تیکفا يها نمره نیانگیم کهصورت  نیا

  .است کنترلگروه 

  آزمون شیپاثر دو گروه پس از حذف  یجانیه تیکفا پس آزمون انسیکووار لیتحل جینتا :5جدول

  يمعنادارسطح  F  مجموع  مجذورات نیانگیم  يآزاددرجه   مجموع مجذورات  رییتغمنابع 

  آزمون شیپ

  گروه

  خطا

  کل

8/141  

59/91  

45/592  

13141  

1  

1  

57  

60  

8/141  

59/91  

39/10  

-  

58/13  

08/8  

-  

-  

001/0  

004/0  

-  

-  

  

 يها نمره نیانگیم نیب، پس آزمونبر  آزمون شیپ ریمتغپس از حذف اثر  ،شود یمجدول مشاهده  در هکچنان

ـ ابـه  ]  F) 1و  P ,08/8 ) =57  >004/0[ ؛دو گروه تفاوت معنادار وجـود دارد  پس آزمون  کـه صـورت   نی

  . است کنترلگروه  يها نمره نیانگیماز  شتریب ،پس آزموندر  شیآزماگروه  یجانیه تیکفا يها نمره نیانگیم

 
  آزمون شیپاثر دو گروه پس از حذف  یزشیانگ تیکفا پس آزمون انسیکووار لیتحل جینتا: 6جدول

  يمعنادارسطح  F  مجموع  مجذورات نیانگیم  يآزاددرجه   مجموع مجذورات  رییتغمنابع 

  آزمون شیپ

  گروه

  خطا

  کل

95/423  

56/196  

38/1289  

64148  

1  

1  

57  

60  

95/423  

56/196  

62/22  

-  

74/18  

68/8  

-  

-  

0001/0  

005/0  

-  

-  

  

 يهـا  نمـره  نیانگیم نیب، پس آزمونبر  آزمون شیپ ریمتغبعد از حذف اثر  شود یمجدول مشاهده دره کچنان

ـ ابـه  ]  F) 1و  P ,68/8) =57  >005/0[ ؛تفاوت معنادار وجـود دارد  ،دو گروه پس آزمون  کـه صـورت   نی

 کنتـرل گـروه   يهـا  نمـره  نیانگیماز  شتریب ،پس آزموندر  شیآزماگروه  یزشیانگ تیکفا يها نمره نیانگیم

  .است

  يریگ جهینتبحث و 

بـر   یزنـدگ  يهـا  مهارتآموزش  ◌ٔ برنامه که کرداستنباط  نیچن توان یمآمده  به دست جینتااز مجموع       

  .مؤثر بوده است آموزان دانش یاجتماع تیکفا شیافزا
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 تمرکـز . انـد  شـده  مطـرح  ،پژوهش نیا ينظر در چهارچوب کهاست  ییها هینظر  اکثرمنطبق با  افتهی نیا    

سالم  رشد یانجیمعوامل "به عنوان  یزندگ يها مهارت يارتقاو رشد و  يرفتار يامدهایپبر  ها هینظرعمده 

 جامعـه هر  یاجتماع يهنجارهاو  یفرهنگ ◌ٔ نهیزمدر  که ییرفتارها يسونوجوانان به  حرکت يبرا یراهو 

  .می باشد "مورد انتظارند

بـه افـراد جهـت     کمک ،هدفش کهبر فرد است  متمرکز کردیرو کی ،یزندگ يها مهارتدر واقع، مجموعه 

 تیـ کفادر  ییها ضعفو  ها یناتوان ،افراد اکثر که کند یماست و فرض  يتوانمندسازخود  يها مهارترشد 

، یآقاجـان ؛ در 1992سـون و جـونز،   لن(.آنان است یزندگ يها مهارتنقص در  ،از یناش کهدارند  یاجتماع

1381(  

 يهـا  مهـارت داشـتن   طیشـرا  یسـتگ یشا، یاجتماع تیکفا کهاست  نیا یاجتماع تیکفابر  دیتاک لیدل     

 يضـرور  یاجتمـاع  طیمحـ رشد سالم و تطـابق بـا    يبرا کهاست  ییرفتارهاو  یجانیه، یاجتماع، یشناخت

ـ کفانقـص در   ) 2008، رمنیبـا ؛ ولش و 2002، نیفیگرو  نیبوتو(.هستند عمـده در   ینقشـ  ،یاجتمـاع  تی

ـ یب(یاجتمـاع  يفشارهانوجوانان داشته و آنان را نسبت به  يرفتارمسائل  یشناس سبب ـ و ) یرون  کـه  یدرون

  )همان(.سازد یم ریپذ بیآس ییباال، تا حد شوند یممسائل را موجب  نیاگسترش و حفظ 

تـداخل داشـته و منجـر بـه      ،متناسـب توسـط نوجـوان    يها مهارت اکتساببا  تواند یم زین يرفتارمسائل   

ـ اعالوه بـر  . شود یاجتماعضد  يرفتارها در کنار بروز يبعد یلیتحص شکست ـ کفا کـه  ینوجوانـان ، نی  تی

 افـت یدرهمسـاالن و   يسـو در معـرض طـرد شـدن از     شـتر یبندارنـد،   يا افتـه یخـوب و رشـد    یاجتماع

ـ  يهـا  اختاللاست به  ممکن ،جهینتدر  که از معلمانشان قرار دارند یمنف يبازخوردها و  یاجتمـاع ـ   یروان

    )2008باب، (.آنان منجر شود یلیتحصافت 

 ،)1996(نتـر یگداردن و  ،)1986(منسـون یوسشـورت   ،)1985 (همکـاران بلچمـن و   :چون یگران پژوهش   

به ارتباط  )2003 (1گرانید، گود، آلوا، برگمن و لک و )1381( یآقاجانبه نقل از  )2001(و همکاران کالمون

 یمهارت يها نقص ،کار بزهاغلب نوجوانان  کهو معتقدند  کرده اشاره ،فیضع یاجتماع تیکفاو  يکار بزه نیب

ـ فشـار   تیریمـد خشـم و   کنترل، گرانید دگاهید درك، يفرد نیب، روابط يریگ میتصمرا در  يا عمده  یروان

   .دهند یمنشان 

ـ کفابـا  نوجوانـان   کـه  دهنـد  یمنشان  گرید يها پژوهش جینتادر مقابل، مرور     ـ م، تی از  يتـر  نییپـا  زانی

 يها تیکفا که یآموزش يها برنامهاند و  را نشان داده يرفتارمسائل  ریساو  يپرخاشگر، يکار بزه، یافسردگ

ـ ااز  تواند یم يمؤثرتر وهیشبه  ،دهند یمرا ارتقا  یاجتماعو  يفرد  تیـ موفقو  ننـد ک يریشـگ یپ ،رفتارهـا  نی

 نسیـ ز؛ 1997، گرانیدو  سبرگیو؛ 2000، گرانیدو  يفر؛ 1994، گرانیدو  یدل(.دهند شیافزارا  یلیتحص

ــرانیدو  ــل از 2000، گ ــه نق ــو؛ ب ــرو  نیبوت ــ )2002 ؛نیفیگ ــن) 2007(2یهنس ــدر  زی ــان  یپژوهش  دادنش

                                                 
1
. Leak, Gode, Aleva, Brugman et. al. 

1. Hennessey 
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ـ قباز  یاجتمـاع  يهـا  ارتباطها و  بر توسعه مهارت کالسدر  که یآموزان دانش  درك، یهمـدل ، يهمکـار  لی

 يرفتـار  مشـکالت مسـائل و   ریـ درگ گـران یداز  کمتـر دارنـد،   دیتاک یاجتماعو حل مسئله  گرانید دگاهید

  .شوند یم

بـه حـداقل    يبـرا  رانهیشـگ یپ يکردهـا یروبـه توسـعه   نسبت  يادیز، توجه ریاخ يها سالدر  دلیل نیهمبه 

، نشان داده شـده  کننددوران تجربه  نیااست در  ممکننوجوانان  که یمشکالتو  ها بیآسحذف  ایرساندن 

توسـعه   قیـ طرنوجوانـان از   یاجتمـاع و  یعـاطف ، یشـناخت رشد  لیتسه ،کردهایرو نیاهدف عمده . است

حل مسـئله   يراهبردها تیتقومثبت،  خود پندارهعزت نفس و  شیافزا، يفرد نیبارتباط  رینظ ییها مهارت

ـ فراگ، یزندگدر  انهریپذ انعطافو نظر  دید، توسعه يریگ میتصمو   تیریمـد ، يفـرد  يهـا  ارزشنظـام   يری

 .اســت ســاز مســئلهپرخطــر و  يرفتارهــادر  هــا آنشــدن  ریــدرگاز  يریشــگیپبــه منظــور ... و  هــا جــانیه

   )1379بهداشت،  یجهان؛ سازمان 2003،سفیونی(

ـ تغدانـش بـه همـراه     کسـب  کنـار در  یزندگ يها مهارت کسب ،پژوهش نیا جهینت به موازات متناسـب   ریی

بـه   یمهارت يها ضعفو  ها یناتوانتا از  کند یم کمکبه فرد  ،مناسب يرفتارها تیتقوو  ها ارزش ،ها نگرش

) 2003(همکـاران بـرگ و   نیگر. دینما حرکتو سازنده  يقو یاجتماع -یروان تیکفاو  ها يتوانمند يسو

ـ قباز  -يرفتـار  مشـکالت  کـه  یتیحمابه عنوان عوامل  یزندگ يها مهارتبر آموزش  زین در  يبـدرفتار  لی

در  .کنند یم دیتاک، دهند یم کاهشرا  -يپرخاشگرپرخطر، خشونت و  یجنس، رفتار يزیگرمدرسه، مدرسه 

 ایـ  يریشـگ یپدر  یتیحماعامل "هم به عنوان  ،یزندگ يها مهارت یآموزش کردیرو کهگفت  توان یم جهینت

بـه   "و نوجوانـان  کودکانرشد سالم  يبرا يا هیپااساس و "و هم به عنوان  "یاجتماع -یروانمسائل  کاهش

  .مناسب است زین نهیزم نیادر  یگروهو  يفرد يها مداخله ياجرا يبراو  شود یمگرفته  کار

در  ،آموزان دانش یشناخت يکارکردها در کنار ،یزندگ يها مهارتو نقش  کارکردهاپرداختن به  ،رو نیا از    

رشد و توسـعه  « ) 1385؛ به نقل از دهقان،2004(همکارانو  نسیزبه گفته . ضرورت دارد یآموزشهر نظام 

 یت اضـاف یفـه و مسـئول  یک وظیآموزان، نه تنها  دانش یعلم  توسعه درکنار یجانیو ه یاجتماع   ي ها مهارت

  ».آموزان است عملکرد همۀ دانش يدر جهت ارتقا ،ياز ضروریک نیبلکه  ،ستیمدارس ن يبرا

او . اسـت  یزنـدگ  يهـا  مهـارت مربوط به آمـوزش   ،مدارس تیمسئولاز  یبخش) 1994( کیکوال به نظر    

 يجـا اما مدارس هنوز از زمان عقب هسـتند و معلمـان بـه     ،است یدگرگونجامعه در حال  کهمعتقد است 

گذشته  عیوقابر  یمبتن یدرس کتبروزمره، بر استفاده از  یزندگ اتیواقعمرتبط با  يها تجربه یعملآموزش 

  .است یدرسبرنامه  يبرامنبع  نیبهتر ،یواقع یزندگ که حالیدردارند،  دیتأک

را در سـطوح مختلـف    یزنـدگ  يهـا  مهـارت  کمبـود  ایگوناگون، فقدان  يها پژوهش جینتا زین رانیادر     

 يهـا  مهارتنوجوانان به  یابیدست زانیم کهنشان داد  بیادپژوهش  يها افتهی ؛ چنانکهکند یم دییتأ یلیتحص

 رمضـان  يها پژوهش جینتا ،نیابر عالوه . قرار دارد درصد 50تر از شاخص متوسط  نییپادر سطح  یزندگ
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ـ ادبه نقل از  )1381(رزادهیم )1381(اینفرزام  )1379(امنشیک )1379(ياریسو  یخان ـ ن  )1385(بی  دیـ مؤ زی

 یزنـدگ  يهـا  مهـارت  تیتقورشد و  کهبه هدفش  یابیدستما در  کشور یآموزشنظام  کهاست  تیواقع نیا

  .  است، موفق نبوده است آموزان دانش

  

  يریگ جهینتبحث و 

 یاجتماع تیکفا ،جهت رشد و توسعه یزندگ يها مهارتآموختن  هبو نوجوانان  کودکان ازینبا توجه به    

 تفکر یجدانشدنجزء ، ها مهارت نیاآموزش  کهالزم است  ،طیمحو انطباقشان با  يسازگارقدرت  شیافزاو 

و  يادار اندرکاران دست ریساعمده رفتار معلمان و  يها یژگیوو از  یآموزش زانیر برنامهمسئوالن و  نشیبو 

  .آموزان گردد مدارس در برخورد با دانش یانضباط

  :این پژوهش با محدودیت هاي زیر رو به رو بوده است و پیشنهاد هایی را هم به دنبال دارد 

 کاربرده بهابزار   اگر چه. استفاده شد یخود سنجاز ابزار   وابسته ریمتغ يریگ اندازه يبراپژوهش،  نیادر  -1

 تیـ رعابـه   یخود سنج يابزارها ییروااما در مجموع،  ،برخوردار است یقبولقابل  ییایپاو  ییرواشده از 

صـحت و دقـت سـنجش و    پـس،  . به مواد آزمون وابسـته اسـت   ییگو پاسخدر  ها یآزمودنصداقت و دقت 

    . داد شیافزا توان یممتعدد و متنوع  يابزارهاها و  را با استفاده از روش یاجتماع تیکفا یابیارز

خـود   يهـا  نامه پرسشدر مراحل مختلف پژوهش، عالوه بر  یاجتماع تیکفاسنجش  يبرا شود یم شنهادیپ

 يبنـد  رتبـه ، هـا  آن نیوالـد  ،آمـوزان، معلمـان    مصاحبه بـا دانـش   لیقباز  تر عیوس یاطالعات، از منابع یسنج

  یعیطب يها تیموقعآموزان در  دانش يرفتارهاآموز و مشاهده  دانش یاجتماع گاهیجاو  تیوضعهمساالن از 

  .استفاده شود

ـ متغمربوط به  يها داده، یزندگ يها مهارتآموزش  ◌ٔ برنامه ریتأثآزمودن  يبرا -2  وابسـته در دو مرحلـه   ری

قـرار   لیـ تحلو  هیتجزو مورد  ندشد يآور جمع) کنترلو  شیآزما( دو گروه يبراو ) از مداخلهقبل و بعد (

ـ کفا، یزندگ يها مهارتآموزش  ◌ٔ برنامه ياجرابعد از  که دهد یماطالعات به دست آمده نشان . گرفتند  تی

ـ ااما  ؛است افتهی شیافزا ها مهارت نهیزمدر  ها کننده شرکت ـ پادربـاره   ،پـژوهش  نی مداخلـه   راتیتـأث  يداری

بـا گنجانـدن    ،يبعـد  يهـا  پژوهشدر . دهد ینمبه دست  يزیچ ،طول زمان در یزندگ يها مهارت یآموزش

  .کرد یابیارزرا  کنندگان شرکتمثبت در  راتییتغ يداریپا توان یمدر طرح پژوهش،  يریگیپمطالعه 

اسـت   ممکنآموزان،  دانش یاجتماع تیکفابر  ها مهارتآمده از آموزش  به دست راتیتأث که گفت دیبا -3

 تکرارو  نهیزم نیادر  شتریبپژوهش . اند امدهینپژوهش به حساب  نیادر  کهباشد  يگرید يرهایمتغاز  یناش

ـ غاثـرات   کنتـرل عـالوه بـر    -شامل پسـران و دختـران   -تر بزرگنمونه ناهمگن  کیبا  جینتا ملمـوس و   ری

  .ها سودمند خواهد بود گروه گریدبرنامه آموزش حاضر با  دنیسنج در ،انتظارات
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 یاجتمـاع شـناخت   .گـذارد  یمـ  یباقجذاب را  یقاتیتحق طهیح کی ،آموزان دانش یاجتماع يایدن درك -4

هسـتند   يمـوارد  ،یاجتماع نهیزم راتیتأثمتفاوت و  تیجنس، زیانگچالش  يها تیموقعآموزان درباره  دانش

 ممکنآموزان به پرسشنامه  دانش يها پاسخ نکهیابا توجه به  .است پرداخته نشده ها آنپژوهش به  نیادر  که

ـ نمختلـف را   یاجتمـاع  يها تیموقعدر  ها آن يضرور يازهاین، يفرد يها تفاوت در کنار انعکاس است  زی

ـ ابه  ندهیآ يها پژوهشدر  که شود یم شنهادیپ، کندمشخص  شایسـته اسـت کـه    . مسـائل پرداختـه شـود    نی

 و هم بر ساختار تواند یم یزندگ يها تجربهمتعدد و  يفرد يها تفاوتچگونه  که کنند یبررس یپژوهشگران

 ریمتغبا سطوح  یحفاظتآموزان اثر بگذارد و چه عوامل خطر و  دانش یاجتماع تیکفاهم بر سطوح متفاوت 

  ؟آموزان در طول زمان، ارتباط دارند دانش یاجتماع تیکفا باثبات ای
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The aim of present research was to investigate the impact of life-skills training 

program on social competence of first grade high school girl students in Tehran 

city.  

The sample of this experimental research consists of two groups of thirty 

students from 14 and 2 education zones of Tehran. Students were randomly and 

assigned to control and experimental groups. Experimental group took part in 

12 sessions of life skills training program (90 minutes each) which consisted of: 

self awareness, decision making, problem solving, time management, control of 

aggression, assertiveness, coping with stress & interpersonal relationships skills. 

The research tool used in this study were social competence questionnaire (r= 

0.89) which was taken twice as the pre and post tests. Data was analyzed using 

covariance statistical test (ANCOVA). Results showed that experimental group 

benefited from life skills training program and their social competence and its 

components (cognitive٫ motivational٫ behavioral and emotional) improved 

significantly. 
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