
دوره 15، شماره 1، پاییز 1395مجله علمی پژوهان

صفحات 44 تا 52مقاله پژوهشی

بررسي ميزان تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر كاهش رفتارهاي خطرساز دانش 
آموزان پسر دوره  ي متوسطه درمعرض خطر

علیرضا رحیمی1، یداله خرم آبادی2، یاور نوابی3، راهله معین5،4*

1. استادیار روانپزشكي مركز تحقيقات اختالالت رفتاري وسوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان، ایران.
2. استادیار گروه روانشناسی، دانشكده روانشناسی و علوم تربيتی، دانشگاه پيام نور همدان، همدان، ایران.

3. كارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه پيام نور تهران، تهران، ایران.
4. مدرس گروه روانشناسی، دانشگاه پيام نور كبودراهنگ، همدان، ایران.

5. پژوهشگر باشگاه پژوهشگران جوان و تخبگان، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسالمی، همدان، ایران.

تاریخ دریافت مقاله: 1395/05/31

تاریخ پذیرش مقاله: 1395/07/07

تمامــی حقــوق نشــر بــرای دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان محفــوظ اســت .44

راهله معین، پژوهشگر باشگاه پژوهشگران جوان 
اسالمی،  آزاد  دانشگاه  همدان،  واحد  تخبگان،  و 

همدان، ایران

تلفن: 09188170479
Raheleh_moein@yahoo.com :ایمیل

مقدمه: هدف اصلي این پژوهش اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر كاهش عوامل خطرساز در دانش آموزان پسر در معرض 
خطر شهر كبودراهنگ بوده است كه در وضعیت نگرش به مصرف مواد، احساس افسردگي، جرأت مندي، خودكنترلي و هیجان 

خواهي مورد مقایسه قرار گرفته اند. 

روش کار: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشي است. جامعة آماري پژوهش كلیه دانش آموزان پسر در معرض خطر هستند كه 
در دبیرستان هاي حاشیه شهر كبودرآهنگ در سال 1394 تحصیل مي كردند. نمونه پژوهش شامل 50 نفر )در هر گروه آزمایش 
و گروه كنترل 25 نفر( می باشد، كه به منظور انتخاب نمونه با روش خوشه اي چند مرحله اي، از بین كالس های موجود در هر 
دبیرستان با توجه به وضعیت خانوادگی و تحصیلی، تربیتی آنها بطور تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و كنترل با استفاده از 
پرسشنامه تشخیص رفتارهاي پرخطر همتا سازی شده اند. ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه ای بر گرفته از  پرسشنامه عوامل 

خطرساز و حفاظت كننده مصرف مواد )RAPI( بوده است.

یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد، آموزش مهارت های زندگي موجب شده است تا نوع نگرش دانش آموزان در معرض خطر 
نسبت به مصرف مواد مخدر و میزان احساس افسردگي در آن ها و همچنین مشكالت دانش آموزان پسر در زمینه جرأت مندي و 

خودكنترلي و میزان هیجان خواهي طور معناداری كاسته شود. 

نتیجه گیری: بطور كلي، این نتیجه به دست آمد كه آموزش مهارت هاي زندگي موجب كاهش اثرات عوامل خطرساز در دانش 
آموزان پسر در معرض خطر در شهر كبودراهنگ گردیده است.

مهارت هاي زندگي
عوامل خطرساز

دانش آموزان در معرض خطر پسر
رفتارهاي خطرساز

مقدمه

 امروزه شیوع رفتارهاي پرخطر جوانان به یكي از مهمترین نگراني هاي
 جامعه تبدیل شده و علیرغم فعالیت هاي صورت گرفته طي سال هاي
 گذشته، رفتارهاي پرخطر نوجوانان در سطح كشور داراي رشدي تصاعدي
ها بیماري  پیشگیري  و  كنترل  مركز  آمارهاي  بر طبق   .]1[ است   بوده 

 شیوع رفتارهایي كه سالمتي را به خطر مي اندازند، در جامعه جوانان رو
 به افزایش است. مصرف سیگار،مصرف تنباكو، غذاهاي پرچرب و مصرف

 كم فیبر، عدم فعالیت فیزیكي،مصرف الكل، رفتارهاي پرخطر جنسي،سوء
آمار همچنین   .]2[ شوند  مي  محسوب  پرخطر  رفتار  و...،  مواد   مصرف 
كه، است  این  از  حاكی   ،]3[ سال 2013   در  جهانی  بهداشت   سازمان 
 بیماری های مقاربتی، اعتیاد و رفتارهای پر خطر در بین جوانان زیر 25
 سال دنیا در حال افزایش است و حتی نیمی از موارد ابتال به ایدز در این
 گروه سنی مشاهده شده است. بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده
 از سوی مجامع رسمی در كشور تا اوایل دی ماه 1389 مجموعًا 22 هزار
 و 250 نفر مبتال به اچ آی وی در كشور شناسایی شده اند، كه از این

چکیده مشخصات مقاله

واژگان کلیدی

نویسنده مسئول
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تمامــی حقــوق نشــر بــرای دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان محفــوظ اســت .

 تعداد 92 درصد مرد و 8 درصد زن هستند. براساس این گزارش 46/6
گروه سنی 34-25 سال در  آی وی،  اچ  ویروس  به  مبتالیان  از   درصد 
 می باشد] 4[. با توجه به این یافته ها، متخصصان حوزه پیشگیري تأكید
 می نمایند كه برنامه  هاي پیشگیرانه، باید كودكان و نوجوانان را در سنین
 پایین تر آماج مداخله قرار دهند، زیرا برنامه  هایي كه نوجوانان را قبل از
 دوره دبیرستان هدف قرار می دهند، می توانند در پیشگیري از سوء مصرف
 مواد در بزرگسالي بسیار موفق باشند ]5[. مهارت به معني استفاده ماهرانه
 و توانمندانه از دانش است. براي مثال، بیشتر مردم میدانند كه رفتارهاي
 پرخاشگرانه، ناكارآمد و ویرانگر هستند. مطالعات نشان می دهند كه مداخله
رفتارهاي پرخطر باالیي  بسیار  میزان  به  تواند   هاي درماني مناسب مي 
 از جمله اعتیاد،خودكشي و فرار نوجوانان را پیش و پس از اقدام كاهش
 دهد. جهت تدوین مداخالت درماني مناسب، بررسي  هاي زیادي در مورد
 شناخت ویژگي هاي شخصیتي و شناختي این گونه افراد و نیز عامل هاي
 خطرساز محیطي انجام شده است. در بیشتر این مطالعات مشخص شده
 است كه این افراد به ویژه خصوصیات شناختي دارند كه مي تواند عامل
این ویژگي ها از جمله ي  باشد.  آنان  اقدام  هاي   خطرسازي مهم براي 
 مي توان از عدم رویارویي، عدم مهارت هاي حل مساله،تحجر شناختي،
به خود  و محیط،عدم اسنادي منفي، نظر منفي نسبت  امیدي، سبك   نا 
 ارتباط صحیح با دیگران و... را نام برد ]9-6[. آموزش ها قادرند تقریبًا تا
 67 درصد كاهش در نسبت افرادي كه در زمان پیش از این آموزش ها،
 سیگاري نبوده اند و بعد ها سیگاري هاي دائمي ومنظم خواهند شد، ایجاد
زندگي، مي آموزش مهارت هاي  راه  از  افراد در معرض خطر   .[5[  كند 
 آموزند كه چگونه در رابطه با سایر انسان ها، جامعه، فرهنگ و محیط خود
 مثبت و سازگارانه عمل كنند و سالمت رواني خود را تامین نمایند. چگونه
 با مشكالت فعلي كه آن ها را احاطه نموده، رویارویي كنند. پژوهشگران
به و  ندارند  عوارض سوء  كه  دلیل  این  به  را  ها  مهارت  آموزش   درمان 
 گونه ي مستقیم متوجه مشكالت فرد در معرض خطر مي شود توصیه
 مي كنند ]10[. نوبتي سندیاني، در پژوهشي تأثیر درس آموزش مهارت
 هاي زندگي در تغییر رفتار اجتماعي دانش آموزان دختر دبیرستانی را مورد
آموزش از:  نتایج تحقیق عبارت است  داده است. مهمترین  قرار   بررسي 
 مهارت هاي زندگي و اهمیت آن در بهبود مناسبات اجتماعي نقش دارد
 و ارتقاء سطح خودباوري در جامعه و كمك به اشخاص در شناخت جنبه
تعارضات و  ها  ناكامي  به  آمدن  فائق  و  اجتماعي  زندگي  ارزشي   هاي 
و ها  استرس  رفع  جامعه،  رواني  بهداشت  سطح  افزایش  موجب   دروني 
 تنش  هاي موجود در زندگي و نیز پیشگیري از سقوط افراد به ورطه آسیب
 هاي اجتماعي مي شود ]11[. در پژوهشي دیگر یزدان پناه و همكاران،
 به این نتایج دست یافتند كه: برنامه هاي آموزشي جامعه محور با ایجاد

 بستر مناسب براي جلب مشاركت مردم مي تواند الگویي جهت پیشگیري
نتیجه رفتارهاي پرخطر مرتبط در   از سوء مصرف مواد مخدر و كاهش 
 كاهش هزینه ها وعوارض ناشي از این معضل گردد ]12[. حاج امیني و
 همكاران، نیز در مقاله خود به این نتیجه رسیدند كه با استفاده از مهارت
 هاي زندگي مي توان میزان استرس، اضطراب و به طور كلي واكنش هاي

هیجاني نوجوانان را كاهش داد ]13[.

 Emma و همكاران، در پژوهشی تأثیر نظریه حساسیت و اجرای كار و 
 سیستم مهار بر ریسك رانندگی جوانان را بررسی كرده اند و به این نتایج
 دست یافته اند كه ریسك در رانندگی به واسطه ویژگی های شخصیتی
ایجاد می شود ]14[. واكنش های رانندگان جوان   و تعامل رانندگی در 
از  منفی به طور كامل در صورت احساس خطر در فرد ایجاد می شود. 
میزان به  توان  می  هیجانی  و  شخصیتی  های  ویژگی  شناسایی   طریق 
كه دیگر  مطالعه  در  برد.  پی  جوانان  رانندگی  در  پرخطر  رفتارهای   بروز 
  و همكاران، صورت گرفت، رابطه صفات تكانشگریMatthewتوسط 

 ور فتارهای مخاطره آمیز رانندگی دانشجویان را مورد بررسی قرار داده
 اند و به این نتایج دست یافته اند كه تكانشگری پیش بینی كننده قوی
حمایت و  تردید  تكانشگری،  مانند  صفاتی  است.  خطرناک   دررانندگی 
 های نابه جا از جمله عوامل خطرساز در رانندگی جوانان است ]15[. در
 پژوهشی تأثیر پیشگیری از مواد مخدر بر رفتارهای پرخطر جنسی جوانان
 و بزرگساالن را بررسی شد و به این نتایج دست یافته اند كه با استفاده از
 روش های مناسب پیشگیری از مواد مخدر و ارائه آموزش مهارت های
 صحیح زندگی می توان به طور چشمگیری از رفتارهای پرخطر جنسی و

بروز بیماریهای ناشی از آن جلوگیری كرد ]16[.

 جوانان در هر كشوري به لحاظ تحرک اجتماعي و بالندگي نقش محوري
ایفا مي كنند. براي رسیدن به اهداف توسعه و  را در توسعه همه جانبه 
زیادي اهمیت  از  رو  پیش   پیشرفت كشور شناسایي مسایل و مشكالت 
از اهمیت  برخوردار است و شناسایي راه هاي برطرف نمودن مشكالت 
 باالتر برخوردار است. طبق مطالعات صورت گرفته در كشور، سن شروع
 استعمال دخانیات در سنین نوجواني بوده كه زمینه استفاده از مواد مخدر
 را نیز فراهم ساخته وگسترش اعتیاد به خصوص اعتیاد تزریقي، گسترش
 بیماري هاي خطرناک ایدز، هپاتیت و سایر عفونت هاي خطرناک را به
 دنبال خواهد داشت و هزینه هاي هنگفتي به كشور متحمل مي شود. به
 منظور مقابله با انتخاب هاي شیوه زندگي ناسالم و رفتارهاي پرخطر باید
انتخاب تا  تغییر داده شوند   عوامل موثر در عرصه زندگي مردم درک و 
 هاي سالم تر امكان پذیر شود. تاكنون اقدام جدي براي مهار وكاهش این
 رفتارها در نسل جوان صورت نگرفته است و بطور حتم در صورت ادامه
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 بي توجهي بروز رفتارهاي پر خطر طي سال هاي آتي وخیم تر خواهد شد.
 لذا پژوهش در زمینه تأثیر آموزش مهارت هاي زندگي بر اثرات رفتارهاي

 پرخطر ضروري و حائز اهمیت است.

روش کار

 پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشي با پیش آزمون و پس آزمون همراه
اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي با هدف   با گروه كنترل است، كه 
شهر خطر  معرض  در  پسر  آموزان  دانش  در  خطرساز  عوامل  كاهش   بر 
دانش كلیه  شامل  پژوهش  آماري  جامعة  است.  شده  انجام   كبودراهنگ 
سال در  كبودرآهنگ  شهر  های  دبیرستان  خطر  معرض  در  پسر   آموزان 
 1394 تشكیل می دهند كه در دبیرستان هاي حاشیه شهر كبودرآهنگ
 تحصیل مي كنند. تعداد این افراد با توجه به مناطق آلوده از نظر مواد مخدر

  و رفتارهای پر خطر و ویژگی های خانوادگی 400 نفر برآورد گردید.

 نمونه پژوهش شامل 50 نفر )در هر گروه آزمایش و گروه كنترل 25 نفر(
 از دانش آموزان پسر مي باشد كه به منظور انتخاب نمونه با روش خوشه
 اي چند مرحله اي، در ابتدا از میان مدارس پسرانه دوره متوسطه در حاشیه
 شهر كبودراهنگ با توجه به جمعیت دانش آموزي مدارس، پنج دبیرستان
 به طور تصادفي انتخاب شد در مرحله بعد از بین كالس های موجود در هر
 دبیرستان منتخب به طور تصادفي یك كالس انتخاب و از هر كالس 10
 نفر با توجه به وضعیت خانوادگی و تحصیلی، تربیتی آن ها بطور تصادفی

 انتخاب و در دو گروه آزمایش و كنترل با استفاده از پرسشنامه تشخیص
 رفتارهاي پرخطر،همتا سازی شده اند. سپس گروه آزمایش تحت آموزش
عنوان به  دوم  گروه  و  اند  گرفته  قرار  8 جلسه  زندگي طي   مهارت هاي 
 گروه شاهد حضور داشتند كه نتایج پژوهش با آن مقایسه شده است. ابزار
عوامل خطرساز پرسشنامه  از  برگرفته  ای  پرسشنامه  اطالعات،   گردآوري 
Protective factors Inventory(مواد كننده مصرف   و حفاظت 
 Risk and( است. فرم بلند این پرسشنامه شامل 125 سؤال و 23 خرده
 مقیاس است كه متغیرهاي مرتبط با مصرف مواد را در چهار حیطه فردي/
5 لیكرت  مقیاس  یك  اساس  بر  اجتماع  و  مدرسه  خانواده،   روانشناختي، 
ندارم، مخالفم و كاماًل مخالفم(  درجه ای )كامال موافقم، موافقم، نظري 
 مورد ارزیابي قرار می دهد. این پرسش نامه از ویژگي هاي روان سنجي
 مطلوبي برخوردار است. پایایي دروني كل پرسشنامه بر اساس روش آلفاي
 كرونباخ )0/91( بدست آمده است. در بررسي روایي سازه اي پرسشنامه با
 استفاده از تحلیل عاملي تأییدي و اكتشافي با چرخش واریماكس 9 عامل
 اصلي سازنده پرسشنامه عوامل خطرساز و حفاظت كننده شناسایي شده
 است كه با توجه به ماهیت  و اهداف این تحقیق، تعداد 40 پرسش و 5
استفاده قرار گرفته است كه شامل نگرش انتخاب و مورد   خرده مقیاس 
و هیجان مندي، خودكنترلي  افسردگي، جرأت  احساس  مواد،   به مصرف 
 خواهي. افراد گروه آزمایش در جلسات 1 ساعته تحت برنامه آموزشی ذیل

قرار گرفتند:

تمامــی حقــوق نشــر بــرای دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان محفــوظ اســت . 46

جدول 1. برنامه آموزشی استفاده شده در طی اجرای طرح برای گروه آزمایش

اهداف محتوای آموزشی جلسات

 ایجاد نفرت نسبت به مواد مخدر، آگاهي به آثار زیانبار مواد مخدر در رابطه با فرد و اجتماع، آشنایي با
آثار زیانبار مواد مخدر راههاي مقاومت در برابر همساالني كه فرد را نسبت به اعتياد تشویق مي كنند. اول

 كسب توانایي در تصميم گيري مناسب در موقع بروز مشكل، توانایي در انتخاب بهترین راه حل از راه
روش هاي تصميم گيري حلهاي مختلف، دوري از عجله در تصميم، تسلط بر هيجانات در تصميم گيري. دوم

 توانایي پذیرش موقعيت هاي ناخوشایند خارج از كنترل، تقویت جرأت مندي، توانایي كنترل احساسات،
توانایي كنترل تفكرات منفي و ... روش هاي مقابله با افسردگي سوم

 توانایي آرام سازي خود در مواقع خشم، یادگيري شيوه هاي غلبه بر خشم، آگاهي با عواقب سوء
پرخاشگري، پي بردن به ارزش گذشت و عفو. روش هاي كنترل خشم چهارم

 توانایي برقراري روابط اجتماعي با دیگران، كسب توانایي در تغيير طرز فكر خود نسبت به كمرویي،
كسب مهارتهاي مكالمه اي، افزایش تحمل طرد شدگي.

 روش هاي مقابله با تنهایي و
كمرویي و طرد شدن پنجم

 توانایي در شناسایي عالئم اضطراب، دوري از تنبيه و سرزنش بيهوده خود، جلوگيري از غلبه اضطراب بر
خود، گرایش به فعاليتهاي ورزشي و ... روش هاي مقابله با اضطراب ششم

آشنایي با ویژگي هاي یك دوست خوب، آشنایي با آداب دوستي، كسب توانایي در طرد دوستان ناباب. مهارت هاي دوست یابي هفتم

 كسب توانایي مقابله با تجارب ناخوشایند، توانایي استفاده مطلوب از تجارب شكست، حفظ عزت نفس
در رویایي با مشكالت زندگي، توانایي توكل به خداوند در رویارویي با مشكالت و ... مهارت هاي مقابله با شكست هشتم
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یافته ها

 وضعیت خانوادگي نمونه آماري با توجه به برخورداري از پدر و مادر و یا
 جدایي والدین مورد بررسي قرار گرفت. 63/6 درصد با پدرد و مادر بوده،
 24/2 درصد پدر نداشته و 12/1 درصد والدینشان جدا شده بودند. با توجه
 به اینكه اجراي تحلیل كوواریانس نیازمند وجود شروط یا مفروضه  هایي

در و  گیرد  قرار مي  بررسي  مورد  داده  ها  مورد  در  زیر  ابتدا شروط   است 
 صورت وجود پیش فرض ها داده  ها مورد تحلیل قرار می گیرد. براي آگاهي
 از نرمال بودن داده هاي پیش آزمون و پس آزمون از آزمون ناپارامتریك
 كولموگراف اسمیرونف )K-S( استفاده شد و نرمالیتي بودن داده ها مورد

 تأیید قرار مي گیرد.

جدول 2. همگنی واریانس )تست لویين(

sig Df2 Df1 F متغيرهاي وابسته

0/07 58 1 3/46 پس آزمون نگرش به مصرف مواد

0/18 58 1 1/88 پس آزمون احساس افسردگي

0/13 58 1 2/41 پس آزمون جرأت مندي

0/68 58 1 0/18 پس آزمون خودكنترلي

0/62 58 1 0/26 پس آزمون هيجان خواهي

 با توجه به داده هاي جدول 2 مشاهده مي كنیم كه واریانس هاي پنج
متغیر وابسته با  همدیگر تفاوت معنی داري ندارند. با توجه به مقادیر جدول

F=0/57 و sig=  0/90 =وMBox= 10/39تفاوت معناداري بین ،  

 كوواریانس ها وجود ندارد و شرط همساني كوواریانس ها نیز در مورد
 داده ها وجود دارد. براي بررسي تأثیر آموزش مهارت هاي زندگي بر

كاهش عوامل خطرساز از آزمون كوواریانس استفاده مي شود.

جدول 3. آزمون كوواریانس

مجذور ایتا   sigدرجه آزادي معناداري 
خطا

 درجه آزادي
فرضيه Fمقدار  ارزش اثر

0/468 0/003 44 5 4/75 0/47 اثر پيالیي

گروه

0/468 0/003 44 5 4/75 0/53 المبداي ویلكز

0/468 0/003 44 5 4/75 0/88 اثر هوتلينگ

0/468 0/003 44 5 4/75 0/88  اثر بزرگترین
ریشه روي

F= 4/75( با توجه به داده های جدول شماره 3 مقدار المباداي ویلكز 
 و gis= 0/003 و 0/468= مجذور ایتا( گروه اثر معناداري بر       متغیرهاي

 وابسته داشته است،اجراي آموزش مهارت هاي زندگي موجب كاهش

 اثرات عوامل خطرساز شده است. براي بررسي اثر اجراي طرح بر هر یك
از متغیرهاي وابسته از جدول 4 استفاده مي شود.
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 بحث
بر خطر  معرض  در  پسر  آموزان  دانش  به  زندگي  های  مهارت   آموزش 
 نگرش آنان نسبت به مصرف مواد مخدر تأثیر دارد. این یافته تحقیق با
 نتایج پژوهش های رحمتي ]19[، ملك شاهي و مومن نسب ]20[، سهرابي
نتیجه این  دارد.  ]12[ همخوانی  دیگران  و  پناه  یزدان   ،]21[  و همكاران 
 تحقیق، به دلیل این است كه نگرش افراد نسبت به یك موضوع برگرفته
 از میزان شناختي است كه نسبت به آن دارد. وقتي نوجوانان ساكن مناطق
 پرخطر تنها اطالعات ناقصي از اطرافیان نسبت به مواد مخدر پیدا می كنند
 و اغلب آن اطالعات غلط و بر جنبه هاي فریبنده مواد تأكید دارد، نگرش
 نسبتًا مثبتي به این مواد پیدا مي كنند. در این تحقیق تالش گردیده است
 تا نوجوانان در معرض خطر شناختي واقعي نسبت به مواد مخدر به دست

آورند و به تبع آن نگرش آن ها نسبت به مواد مخدر منفي گردد.
 آموزش مهارت های زندگي به دانش آموزان پسر در معرض خطر بر میزان
 احساس افسردگي آنان تأثیر دارد. این یافته تحقیق با نتایج پژوهش های
 محتشم امیري]22[، فورنریس]23[، ترنر و همكاران ]24[، فتحي و اجارگاه
 ]25[ همخوانی دارد. یكي از علل تداوم افسردگي و تشدید آن، عدم آگاهي

دهنده آزار  و  كننده  نگران  موضوعات  با  برخورد  صحیح  هاي  روش   از 
 است. وقتي فرد یاد مي گیرد كه چگونه موقعیت هاي نامطلوب را به نحو
 مناسبي مطلوب گرداند و خود را با مشكالت سازگار نماید، تا حدود زیادي
 مي تواند در آثار زیانبار شرایط نامطلوب فائق آید. از این رو آموزش مهارت
 هاي مقابله با افسردگي مي تواند موجب كاهش اثرات خطرساز افسردگي
 در نوجوانان گردد. آموزش مهارت های زندگي به دانش آموزان پسر در
با یافته تحقیق  این  دارد.  تاثیر  آنان  بر میزان جرأت مندي   معرض خطر 
 نتایج پژوهش های ملكشاهي و مومن نسب ]20[، رفاهي ]10[، فیلیس و
 همكاران ]16[ و اما و همكاران ]14[ همخواني دارد. این پژوهش ها به
 طور غیر مستقیم آموزش مهارت هاي زندگي را در افزایش جرأت مندي
 نوجوانان مؤثر مي دانند. وجود مشكل در زمینه جرأت مندي از قبیل حضور
 فعال در اجتماع، كمرویي، نداشتن مهارت در پیدا كردن دوستان جدید و
 توانایي رد، درخواست هاي غیر منطقي در نوجوانان در معرض خطر موجب
 مي گردد تا اثرات زیانبار این رفتارها سالمتي آنان را تحت تأثیر قرار دهد.
 از این رو آموزش مهارت های زندگي به دانش آموزان پسر در معرض خطر
 بر میزان مهارت هاي خودكنترلي آنان تأثیر دارد. این یافته تحقیق با نتایج

جدول 4. بررسي اثر بين گروهي

سطح معناداری
sig fنسبت   ميانگين

مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات متغير وابسته منابع تغيير

0/0001

0/0001

0/004

0/009

0/0001

20/067

17/694

9/954

7/842

15/489

875/313

367/004

130/669

173/241

123/296

1

1

1

1

1

875/31

367/004

130/669

173/241

123/296

پس آزمون نگرش به مصرف مواد

پس آزمون احساس افسردگي

پس آزمون جرأت مندي

پس آزمون خودكنترلي

پس آزمون هيجان خواهي

گروه

43/619

20/742

13/128

22/091

7/690

48

48

48

48

48

1352/202

642/996

406/967

684/820

246/765

پس آزمون نگرش به مصرف مواد

پس آزمون احساس افسردگي

پس آزمون جرأت مندي

پس آزمون خودكنترلي

پس آزمون هيجان خواهي

خطا

49

49

49

49

49

29749

23318

18974

20789

10776

پس آزمون نگرش به مصرف مواد

پس آزمون احساس افسردگي

پس آزمون جرأت مندي

پس آزمون خودكنترلي

پس آزمون هيجان خواهي

جمع
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آموزش مهارت هاي زندگي بر كاهش رفتارهاي خطرساز

 پژوهش هاي  ملكشاهي و مومن نسب ]20[ ، سهرابي و همكاران ]21[
 و ترنر و همكاران ]24[ ، همخواني دارد. خودمهارگري و خودكنترلی به
 عنوان توانایی پیروي از درخواست معقول، تعدیل رفتار مطابق با واقعیت،
 به تأخیر انداختن ارضاء یك خواسته در چارچوب قابل قبول اجتماعی، بدون
مهارگري، خود  اساس  باشد.  می  دیگر  فردي  مستقیم  هدایت  و   مداخله 
 توانایی فرد در كنترل ارادي فرآیندهاي درونی و بروندادهاي رفتاري است.
 همچنین خودمهارگري داراي مؤلفه هاي شناختی، هیجانی و رفتاري است
ترتیب این  به  شود.  می  اخالقی  وجدان  و  اخالق  رشد  تسهیل  باعث   و 
 مهارت خودمهارگری بازتاب )رشد خویشتن( است. براي اینكه فردي بتواند
 رفتارش را كنترل كند، باید این نكته را كه )عامل علی( یك رفتار است،
 درک كند و متوجه باشد كه رفتار و پیامد آن، حاصل عملی است كه او تا
 حدي می تواند برآن كنترل داشته باشد. آموزش مهارت های زندگي به
 دانش آموزان پسر در معرض خطر بر میزان هیجان خواهي آنان تأثیر دارد.
 این یافته تحقیق با نتایج پژوهش بخشانی و همكاران ]26[ همخواني دارد.
 پژوهش هاي مذكور به این نتیجه دست یافتند كه با آموزش هاي مهارت
 هاي زندگي مي توان میزان هیجان خواهي را كنترل و متعادل نمود و از
 اثرات خطرزاي هیجان خواهي كاست. هیجان نه تنها فرد را تحریك می
 كند بلكه باعث می شود فرد خود را به جنبش در آورد، به عالوه ممكن
وادار می سازد كه در شرایط اعمالی  یا  و  بیان مطلب  به  را  انسان   است 
 طبیعی نه آن مطالب را می گوید و نه آن اعمال را انجام می دهد. هنگامی
 كه هیجان شدید است تغییرات وسیعی در فرد ایجاد می شود و این تغییرات

 شامل همه جنبه های بدن و فعالیت آن می شود.
افكار و تغییری می كند و  فیزیولوژیكی و عصبی  این موقع جریانات   در 
اختالالت است  ممكن  این  و  گیرد  می  قرار  تأثیر  تحت  شخص   اعمال 
ارائه اعمالی كه در حال از   شدیدی در فرد به وجود آورد و ممكن است 
 انجام است باز ایستد و حتی آن را فراموش كند و سازگاری كلی او دچار
چیز هر  دارند  دوست  باال  خواهي  هیجان  داراي  نوجوانان  شود.   اختالل 
 ناآشنایي را امتحان كنند، از كارهاي خطرناک لذت مي برند، در جستجوي
 چیزهاي تازه هستند و گاهي كارها را فقط به خاطر هیجانش انجام مي

دهند و كمتر به نتیجه كارها مي اندیشند.

نتیجه گیری
تجربه هر  كه  آموخت  آنها  به  توان  مي  زندگي  مهارت هاي  آموزش  با    

 اي آموزنده و مفید نیست. و بدون در نظر گرفتن عواقب هر كار نباید به
 انجام آن كار اقدام نمود. هیجان ها زودگذر و اغلب آثارشان جبران ناپذیر
و كاهش هیجان زندگي  مهارت هاي  آموزش  با  بنابراین  است.  پایدار   و 
رفتارهاي اثرات خطرزاي  از  توان  مي  معرض خطر  در  نوجوانان   خواهي 
به عنوان یك مهارت الزم است كه نمود. خودكنترلی   پرخطر جلوگیري 
 به نوجوانان آموزش داده شود زیرا وقتي فرد مهارت كنترل خشم خود را
 بدست مي آورد و همچنین مي تواند میزان اضطراب و افسردگي خود را
 كنترل كند، كمتر دست به رفتارهاي پرخطر خواهد زد. بسیاری از افرادی
 كه رفتارهای مخاطره آمیز دست می زنند به این دلیل است كه زمانی كه
 در موقعیتی قرار می گیرند كه نمی توانند خشم خود را كنترل نموده یعنی
 به نوعی این مهارت را نیاموخته باشند به راحتی دست به كارهای خطرناک
زمینه تصمیم گیري، زندگي در  آموزش مهارتهاي  با  زنند. همچنین   می 
با مقابله  كمرویي،  تنهایي،  با  مقابله  و  خشم  كنترل  افسردگي،  با   مقابله 
 شكست و طرد شدگي مي توان میزان جرأت مندي در نوجوانان در معرض

 خطر را افزایش داد. با این آموزش ها نوجوان مي تواند در جمع به خوبي
 صحبت كند و از ارزش هاي مورد پذیرش خود دفاع كند. مخالفت خود را
 با نظرات مخالف دیگران بیان كند. دوستان جدید و مفید براي خود پیدا
 كند و مهارت و شجاعت رد درخواست هاي غیرمنطقي دیگران را بدست
 آورد. مقابله با اعتیاد نیز به عنوان فرایندی است كه طی آن كارهایی انجام
 می گیرد تا از گسترش مسائلی كه باعث كاهش سالمت افراد می گردد
 جلوگیری شود و پیش گیری را شامل سه سطح پیشگیری اولیه، پیشگیری
حالت به  بازگشت  و  افراد  بازتوانی  ثالثیه كه شامل  گیری  پیش  و   ثانویه 
با پژوهش  این  در  داند.  می  شود  می  بیماری  از  پس  و سالمت   طبیعی 
 محدودیت دسترسی به نمونه آماری جهت ارائه آموزش ها روبرو بوده ایم
 كه با رایزنی و تفهیم اهمیت موضوع موافقت مدارس را جهت همكاری
 فراهم نمودیم، محدودیت دیگر عدم كنترل متغیرهای برون مدرسه ای بود
 كه با همتا سازی گروه ها و كنترل عوامل درون مدرسه ای تالش كرده

 ایم كه تأثیر عوامل بیرونی را تا حد امكان خنثی سازیم.
به زندگي  پیشنهاد مي شود مهارت هاي  نتایج كلی تحقیق،  به  توجه   با 
همگاني آموزش  و  توجه  مورد  مدارس  در  تر  رسمی  و  تر  جدي   صورت 

قرار گیرد.

تشکر و قدردانی
 نویسندگان این مقاله بر خود الزم می دانند از كلیه دانش آموزان و خانواده
پژوهش تیم  با  را  همكاری الزم  پژوهش  این  انجام  در  كه  ها  آن   های 
 داشته اند كمال تشكر و قدردانی را به عمل بیاورند. الزم به ذكر است این
 مطالعه حاصل پایان نامه دوره كارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور تهران

بوده است.

تضاد منافع
این مطالعه برای نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی نداشته است.
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Introduction: The main purpose of this study was to study the effectiveness of 
life skill training on reduction of dangerous behaviours among male students, who 
were at risk, in the city of Kabotarahang. The obtained data were compared in 
terms of attitude to drug use, depression feeling, assertiveness, self-control and 
sensation seeking. 

Methods: The research was a semi experimental study. The statistical population 
was included all at risk male students, who were educating on the high schools of 
the city’s outskirts in 2015. All students (50) were divided into two groups: exami-
nation (25) and control (25). In order to select the subjects, the multi-stage cluster 
sampling was used. And, the students were selected randomly among the classes in 
each school regarding the life and educational and educative status of them using 
the matched questionnaire of detection of dangerous behaviors. The questionnaire 
was taken from the RAPI questionnaire. 

Results:The findings showed that the training of life skills has resulted in a change 
in at-risk students’ attitude to drug use and a significant decrease in the rate of 
depression as well as the students’ problems related to assertiveness, self-control 
and sensation seeking

Conclusion: Generally, it is concluded that life skill training has caused a decrease 
in dangerous behaviors among the at-risk male students in the city of Kabudara-
hang.
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