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عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
چكيده
هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش عالئم اختالل سلوك در دانشآموزان پسر مقطع
راهنمایی شهر اصفهان بود .به این منظور  03نفر از دانشآموزان پسر دارای عالیم اختالل سلوك به شیوه نمونهگیری خوشهای
انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه  51نفر) تقسیم شدند .چگونگی شناسایی دانشآموزان
دارای اختالل سلوك به وسیله استفاده از پرسشنامه عالیم مرضی کودکان و نوجوانان صورت گرفت .این پرسشنامه دارای دو
فرم معلم و والدین است و قدرت باالیی در تشخیص عالیم اختالل سلوك دارد (شجاعی .)5031،گروه آزمایشی در قالب 53
هفته ،هر هفته  0جلسه  03دقیقهای برنامه آموزش مهارتهای زندگی دریافت نمودند .در این مدت گروه کنترل آموزشی
دریافت نكردند .یافتههای بهدست آمده در این پژوهش ،با استفاده از  SPSSو آزمون کوواریانس حاکی از اثربخشی آموزش
مهارتهای زندگی بر کاهش عالیم اختالل سلوك در پسآزمون و پیگیری بوده است (.)p>3/35
كليد واژهها :آموزش مهارتهای زندگی ،عالیم مرضی ،اختالل سلوك.

مقدمه
طیف وسیعی از نوجوانان در جریان تحول روانی و عاطفیـهیجانی خود ،مشـكالت خـار رفتـاری پیـدا
میکنند که معلول فشارهای رشد و انطباق با انتظارات خانواده و اجتماع است .نوجوانان از جهت رشد و نمو
سریع ،جمعیت منحصر به فرد و خاصی هستند .در جریان این تحول ،نوجوانان رفتارهای گوناگون و متفاوتی
از آنها بروز پیدا میکند (هارت و ریزلی.)2330 ،2
اصطالح «رفتار نابهنجار» طیف وسیعی از رفتارها را در بر میگیـرد ،از جملـه قشـقرقهـا ،توجـهطلبـی،
نافرمانی ،لجبازی ،دزدی ،انجام اعمال پرخاشگرانه با خود و دیگران ،تقلب ،دروغگویی ،خرابکـردن وسـای ،
فرار از مدرسه و بزهكاری .به نوجوانانی که چنین رفتارهایی دارند ،برچسبهای مختلفی مـیزننـد .از جملـه
برچسب «کنشنمایی»« ،بیرونیکردن»« ،نافرمانی»« ،حرفنشنوی»« ،ضداجتمـاعی» و «اخـتالل سـلوك»
(کوچر ،ریتر و گرندر .)2331 ،0بهطور کلی رفتار نابهنجار و غیرعادی یكی از مهمترین دغدغههای والـدین و
مسئوالن امور آموزشی است (پاتن و رادنی.)2353 ،1
ویژگیهای اساسی اختالف سلوك در ویراسـت چهـارم راهنمـای تشخیصـی و آمـاری اخـتالالت روانـی
 (DSM-IV-R)1به خوبی تشریح شده است (انجمن روانپزشكی آمریكـا .)2350 ،6بـر ایـن اسـاو کودکـان
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دارای اختالل سلوك ،با مردم و حیوانات پرخاشگرانه رفتار میکنند ،وسای را تخریب میکنند ،دزد و متقلب
هستند و قوانین را جداً نقض میکنند .مالكهای ویراست چهـارم راهنمـای تشخیصـی و آمـاری اخـتالالت
روانی برای تشخیص اختالل سلوك عبارت است از :رفتار ضداجتماعی که حداق  6ماه طول کشیده باشـد و
شخص در  52ماه گذشته حداق سه مورد از رفتارهای زیر و در  6ماه قب حداق یك مورد از آنها را داشته
باشند )5( :تهدید و ترساندن دائمی دیگران و قلدریکردن برای دیگران؛ ( )2یكسره دعوا کردن؛ ( )0سابقه
استفاده از سالح؛ ( 1و )1عذاب دادن و شكنجهکردن مردم و حیوانات؛ ( )6دزدی و زد و خـورد؛ ( )7مجبـور
کردن شخصی به رابطه جنسی؛ ( )3آتشافروزی عمدی با هـدف صـدمهرسـاندن بـه دیگـران؛ ( )0تخریـب
عمدی اموال و وسای ؛ ( )53شكستن در و ورود به خانه دیگـران؛ ( )55دروغگـویی؛ ( )52دزدیـدن وسـای
ارزشمند دیگران بدون زد و خورد؛ ( )50شب بیرون ماندن مكرر قبـ از  50سـالگی؛ ( )51فـرار از خانـه و
( )51مدرسهگریزی مكرر قب از  50سالگی (انجمن روانپزشكی آمریكا .)2350 ،اقدامات زیـادی الزم اسـت
که در هنگام بروز چنین رفتارهایی صورت گیرد تا نوجوان به زندگی عادی بـازگردد .یكـی از ایـن اقـدامات
برنامه آموزش مهارتهای زندگی به کودکان دارای اختالل سلوك است (الرکبی ،گلداشمیت ،هانوسا و دی،5
.)2355
اصطالح مهارتهای زندگی در معانی متفاوتی بهکار رفته اسـت .مهـارتهـای مربـوب بـه امـرار معـاش،
مهارتهای مراقبت از خود و مهارتهایی که جهت جلوگیری از شرکت در فعالیتهای پرخطر بهکار میرود.
در این پژوهش مهارتهای زندگی ،شام رفتارهایی است که برای افزایش تواناییهای روانیـاجتماعی افـراد
آموزش داده میشود و فرد را قادر میسازد که بهطور مؤثر با مقتضیات و کشمكشهای زندگی روبـرو شـود.
هدف از آموزش مهارتهای زندگی افزایش توانـاییهـای روانـی اجتمـاعی و در نهایـت پیشـگیری از ایجـاد
رفتارهای آسیب زننده به بهداشت ،سالمت و ارتقای سطح سالمت روان افراد است.
بهعبارت دیگر ،مهارتهای زندگی یعنی ایجاد روابط فردی مناسب و مؤثر ،انجام مسئولیتهای اجتماعی،
انجام تصمیمگیریهای صحیح ،ح تعارضها و کشمكشها بدون توس به اعمالی که بـه خـود یـا دیگـران
صدمه میزنند .نوجوانان باید این مهارتهای شخصی و اجتماعی را بیاموزند تا بتوانند در مورد خود ،انسـان-
های دیگر و ک اجتماع بهطور مؤثر ،شایسته و مطمئن عم نمایند (فتحعلیلواسانی.)5031 ،
آموزش مهارتهای زندگی ،فرد را قادر میسازد تا دانش ،ارزشها و نگرشها را بـه توانـاییهـای بالفعـ
تبدی کند .این برنامه به نوجوان کمك میکند تا انگیزه رفتار سالم داشته باشـد و فرصـت و میـدان انجـام
چنین رفتارهایی را نیز ایجاد نماید .عالوه بر آن آموختن و بهکارگیری مهارتهای زندگی به احساو فـرد از
خود و دیگران ،به اندازة ادراك دیگران از وی اثر میگذارد (فتحعلیلواسـانی .)5031 ،ایـن برنامـه شـام 0
مهارت اساسی برای زندگی کردن است که در آن ،مهارتهایی مانند شناخت ویژگیها و تواناییهـای خـود،
توجه به ارزشهای شخصی ،خانوادگی و اجتماعی ،بهکار بردن روشهای صحیح برقراری ارتباب ،قاطعیـت و
ابراز وجود ،دوستیابی ،تعیین هدف و روشهای مناسب رسـیدن بـه آن ،تصـمیمگیـری صـحیح ،پرهیـز از
خشونت و حفظ سالمت ،آموزش داده میشود (رینی.)2355 ،2
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تاکنون تحقیقات متعددی دربارة اثربخشی برنامه آموزش مهـارتهـای زنـدگی در گـروه کودکـان دارای
اختالل سلوك و اختالل نافرمانی تقابلی صورت گرفته است .نتایج تحقیقات بویس و پتینی )5001( 5نشـان
داد که برنامه آموزش مهارتهای زندگی ،احتمال خودکشی و درماندگی دانشآموزان دبیرستانی سرخپوست
را کاهش میدهد و باعث افزایش مهارتهای ح مسأله و پیشگیری از خودکشـی آنهـا مـیشـود .مـوری و
فرینگتون )2353( 2در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که آموزش مهـارتهـای زنـدگی خودکارآمـدی و
حرمت خود دختران نوجوان مكزیكی را افزایش میدهد .این آموزشها در بهبود روابـط بـین دانـشآمـوزان،
بهبود عملكرد تحصیلی و بهبود روابط بین خود و خانواده آنها مؤثر و مفید گزارش شد .فریـك )2336( 0در
تحقیقی دریافت که آموزش مهارتهای زندگی و برنامه تفهیم بیماری روانی ،دانش کودکان دارای والدین یا
همشیرهای مبتال به بیماریهای روانی را دربارهی این بیماریها افزایش میدهد و آن دسته از مهـارتهـای
زنــدگی کــه بــرای کنــار آمــدن بــا چنــین خــانوادههــایی مفیــد بــهنظــر مــیرســد ،در آنهــا پــرورش
میدهد .مرادی ( )5031در تحقیقی دریافت که آموزش مهارتهای زنـدگی باعـث افـزایش سـطح سـالمت
روانی و قدرت انتقادپذیری کودکان و نوجوانان راهنمایی و دبیرستانی میشود .در همین راستا ،نتایج بهدست
آمده از تحقیقات ملكپور و بهرامی ( )5031نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی موجـب کـاهش فشـار
روانی مادران کودکان عقبماندهذهنی میشود .همچنین نتایج تحقیقـات خانبـانی و نشـابدوسـت ()5031
نشان داد بروز رفتارهای پرخاشگرانه موجب کاهش سالمت روانی خانوادهها میگردد.
با توجه به موارد یاد شده ،هدف این تحقیق تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش اختالل
سلوك دانشآموزان راهنمایی بود.
فرضیه این تحقیق عبارتست از:
آموزش مهارتهای زندگی میزان اختالل سلوك دانشآموزان دورة راهنمایی را کاهش میدهد.
روش
جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشآموزان پسر مدارو راهنمایی شهر اصفهان که در سال 5002-00
شاغ به تحصی بودند تشكی میداد .ابتدا یك ناحیه بهصـورت تصـادفی چنـدمرحلـهای انتخـاب و از هـر
مدرسه  2کالو یكی پایه اول و یكی پایه دوم بهصورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه عالیم اخـتالل سـلوك
(فرم والدین و فرم معلم) دربارة آنها اجرا شد .در میان دانشآموزان 03 ،نفر از افرادی که بیشـترین نمـره را
کسب کردند بهصورت تصادفی به دو گروه  51نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند و گروه آزمایش  53هفته
هر هفته  0جلسه و هر جلسه  03دقیقه تحت آزمایش قرار گرفتند .در طی این مدت ،گروه کنترل متغیـری
دریافت ننمودند.
در این پژوهش از دو پرسشنامه جهت شناسایی عالیم مرضی کودکان که توسط محمداسماعی ()5033
بر اساو ویراست چهارم راهنمای تشخیصـی و آمـاری اخـتالالت روانـی ) (DSM-IV-Rتهیـه شـده اسـت،
استفاده گردید .ضریب آلفای کرونباخ بهدست آمده )3/30( ،و روایـی آن نیـز ( )3/73اشـاره گردیـده اسـت
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(شجاعی .)5031 ،هر دو پرسشنامه فرم معلم و فرم والدین توسط مجری روی هر دو گروه آزمایش و کنترل
دانشآموزان اجرا گردید .این مقیاو در ایران برای گروه سنی  6الی  51ساله هنجاریابی گردید.
نمرهگذاری این پرسشنامه بهصورت مقیاو  1درجهای لیكرت میباشد .بهاینصورت که برای گزینه هرگز
صفر ،گزینه بهندرت  ،5گزینه متوسط  2و گزینه شدید نمره  0را دریافت میکنند .براساو نقطه برش بـه-
دست آمده نمره  1برای فرم والدین و نمره  0برای فرم معلم بهعنوان بهترین نمره در نظر گرفته شده است.
که برای فرم والدین نقطه برش  1دارای حساسیت و ویژگی به ترتیب  3/31و  3/03اسـت و نقطـه بـرش 0
برای فرم معلم دارای حساسیت در سطح متوسط  3/60و ویژگی باالیی در سطح  3/07مـیباشـد (شـجاعی،
.)5031
پس از انتخاب آزمودنیها ،جلسات آموزش مهارتهای زندگی در مح کتابخانه مدرسه تشـكی گردیـد.
درست قب از برگزاری اولین جلسه آموزش مهارتهای زندگی ،پیشآزمون دربـارة هـر دو گـروه آزمـایش و
کنترل اجرا شد .سپس جلسات آموزش مهارتهای زندگی در قالب  53هفته هر هفته  0جلسه  03دقیقهای
برگزار شد .بالفاصله پس از اتمام جلسات ،پسآزمون بر روی هر دو گروه آزمایشی و کنترل انجـام شـد51 .
درو اساسی که در جلسات مطرح شد بهطور مساوی در  53هفتهی  0جلسهای متمرکز شد و در هر جلسه
از میان موضوعات مختلفی که در راهنما برای آموزش یك مهارت پیشبینی شده بود ،موضوعات مناسـبتـر
انتخاب میشد .فعالیتهای علمی جلسات عبارت بودند از :کار در گروههای کوچك ،مشك گشـایی گروهـی،
ایفای نقش ،سناریوی ح مشك  ،پرسش و آزمون و تكلیف منزل .نحوهی انجام کار به این ترتیب بود که در
هر جلسه در مورد هر موضوع ابتدا توضیحاتی داده میشد و در صورت لزوم در مورد مفاهیم مربـوب بـه آن
موضوع ،سؤاالتی طرح میشد و با جمعبندی نظرات افراد حاضر در جلسه ،مفاهیم تعریف میشد .پس از آن
فایده انجام فعالیتهای عملی مربوب به موضوع مورد بحث ،بیان و چگونگی انجام آن فعالیت برای شـرکت-
کنندگان توضیح داده میشد .پس از اتمام فعالیت که غالباً در دو یا چند گروه کوچك یا بزرگ انجام میشد.
از شرکتکنندگان هر گروه خواسته میشد که در مورد هر کاری که انجام دادهاند ،توضیح بدهند و نتیجهای
را که از آن گرفتهاند ،بیان کنند .پس از آن اظهار نظرها و تكالیف دانشآموزان مورد بررسـی و جمـعبنـدی
قرار میگرفت.
عناوین جلسات پانزده گانه برنامه آموزش مهـارتهـای زنـدگی بـهترتیـب عبـارت بودنـد از :مسـئولیت،
مسئولیتهای ما در خانه و مدرسه ،مسئولیت نسبت به بدن ،احساسات ،احساو شادی ،احسـاو غمگینـی،
خشم و مقابله خشم ،ابراز صحیح عصبانیت ،مقابله با عصبانیت دیگران ،ح مسأله ( ،)5ح مسـأله ( ،)2مـا
اختالف داریم ،ح اختالف ،مسئولیت در مقاب محیط و خطرات ،ارزشهای خانوادگی ،شخصی و جامعه.
روش تحلی آماری در دو سطح توصیفی شام میانگین ،درصد و انحراف معیار صورت گرفت و در سطح
استنباطی روش تحلی دادهها با استفاده از نرم افـزار  SPSSو روش تحلیـ کوواریـانس( 5)ancovaصـورت
پذیرفت.
يافتهها
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برای آزمایش این فرضیه که آموزش مهارتهـای زنـدگی میـزان اخـتالل سـلوك دانـشآمـوزان دورهی
راهنمایی را کاهش میدهد ،میانگینهای هر دو گروه آزمایشی و کنترل در  0موقعیت پـیشآزمـون ،پـس-
آزمون و پیگیری مورد مقایسه قرار گرفتند .یافتههای حاضر دربارهی این سؤال در جدول  5آمده است.
جدول  .5میانگین و انحراف استاندارد اختالل سلوك در دو گروه آزمایشی و کنترل
نوع آزمون

گروهها

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

پیشآزمون

آزمایش

51

1/06

5/21

کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

51
51
51
51
51

1/12
2/25
1/01
0/10
1/70

5/15
5/36
5/30
2/61
5/52

پسآزمون
پیگیری

یافتههای بهدست آمده در جدول  5نشان میدهد میانگین گروههای آزمایشی و کنترل در پـیشآزمـون
تفاوتی را نشان نمیدهد .همین یافتهها پس از انجام پسآزمون نشان میدهد در گروه آزمایش نمره اختالل
سلوك کاهش داشته است .یافتههای بهدست آمده قب از پیشآزمون گـروه آزمایشـی برابـر  1/06و پـیش-
آزمون گروه کنترل برابر  1/12است .همین یافتهها در پسآزمون گروه آزمایشـی برابـر  2/25و پـسآزمـون
گروه کنترل برابر  1/05میباشد .بنابراین تفاوت یافتههای گروه آزمایش قب و بعد از مداخله وجود دارد.
جدول .2خالصه نتایج تحلی کوواریانس مربوب به تأثیر مهارتهای زندگی بر اختالل سلوك در پسآزمون و پیگیری
مرحله

آزمون F

سطح معناداری

میزان تأثیر

توان آماری

پسآزمون
پیگیری

6/0
7/2

3/35
3/35

3/61
3/17

3/30
3/61

تحلی نتایج درجدول  2با استفاده از آزمون تحلی کوواریانس نشان میدهد بین سطوح مختلف متغیـر
آزمون (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) تفاوت معنیداری ( )P< 3/35وجود دارد.
با توجه به اینكه  ANCOVAنشان میدهـد کـه اثـرات تعـاملی معنـیدار اسـت ،بـرای مشـخص شـدن
میانگینهایی که با هم تفاوت دارند ،از آزمون تعقیبی توکی استفاده شده است.
جدول  .0نتایج مقایسههای پس از تجربه توکی در مقیاو اختالل سلوك
پیش آزمون گروه مداخله ـ پسآزمون گروه مداخله
پیش آزمون گروه مداخله ـ پیگیری گروه مداخله
پس آزمون گروه مداخله ـ پسآزمون گروه کنترل
پی گیری گروه مداخله ـ پیگیری گروه کنترل

تفاوت میانگینها

سطح معنیداری

25/72
50/01
-23/17
-57/11

3/35
3/35
3/35
3/35

یافتههای حاص پس از تجربه توکی نشان میدهد که بین میانگینهای پیشآزمون و پـسآزمـون گـروه
دریافتکننده برنامه مداخلهای در سطح  P< 3/35و بین میانگین پیشآزمون و پیگیری گروه دریافتکننده
برنامه مداخلهای در سطح  P< 3/35تفاوت معنیداری وجود دارد.
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همچنین بین میانگین پسآزمون گروه دریافتکننده برنامهی مداخلـهای و میـانگین پـسآزمـون گـروه
کنترل در سطح  P< 3/35و بین میانگین آزمون پیگیری گروه دریافتکننده برنامه مداخلـهای و میـانگین
پیگیری گروه کنترل در سطح  P< 3/35تفاوت معنیداری وجود دارد .این مسأله نشان میدهد که برنامـه
آموزش مهارتهای زندگی اثربخش بوده و اثرات آن تا یك ماه پس از پایان برنامه پایدار بوده است.
با توجه به یافتههای حاص از مقایسههای پس از تجربه تـوکی ،فرضـیه پژوهشـی بـا سـطح معنـیداری
() P< 3/35تأیید میگردد .نتیجه این که تفاوت مهارتهای زندگی بین دو گروه آزمایشی و کنترل معنیدار
است.
بحث و نتيجهگيري
یافتههای پژوهش حاضر دربارة فرضیه تحقیق نشان داد که برنامه آموزش مهارتهای زندگی بـر کـاهش
عالیم و نشانههای اختالل سلوك مؤثر بود .یافتههای این پژوهش با نتایج تحقیقات پیتمن و متـی ()2331؛
رینی ()2355؛ فریك ()2336؛ فریـك و الـیس)5000( 5؛ کـازدین)2331( 2؛ کـوچر و همكـاران ()2331؛
الرکبی و همكاران ()2355؛ موری و فرینگتون ()2353؛ اعرابی ،5033( ،نق از مرادی)5031 ،؛ خانبـانی و
نشابدوست ( )5031و شجاعی ( )5031همخوان و همسو بود و این یافتهها بنابر احتمال زیـر تبیـین مـی-
گردد:
برنامههای اصوالً مبتنی بر آموزش مهارتهای زندگی که شام مهارتهای زنـدگی یعنـی ایجـاد روابـط
فردی مناسب و مؤثر ،انجام مسئولیتهای اجتماعی ،انجـام تصـمیمگیـریهـای صـحیح ،حـ تعـارضهـا و
کشمكشها بدون توس به اعمالی که به خود یا دیگران صدمه مـیزننـد .نوجوانـان بایـد ایـن مهـارتهـای
شخصی و اجتماعی را بیاموزند تا بتوانند در مورد خود ،انسانهای دیگر و ک اجتماع بهطور موثر ،شایسته و
مطمئن عم نمایند.
نوجوانان با یادگیری چنین مهارتهایی ،توانایی بهدست میآورد تا انگیزه و رفتار سالم را داشـته باشـد و
فرصت و میدان انجام چنین رفتارهایی را در همگنان خود ایجاد نماید .عالوه بر آن آمـوختن و بـهکـارگیری
مهارتهای زندگی ،بر احساو فرد از خود و دیگران ،به اندازه ادراك دیگـران از وی اثـر مـیگـذارد .چنـین
تواناییهایی به نوجوانان در مخاطره کمك میکند تا به اعتماد به خود و حرمت خـود جهـت ابـراز وجـود و
«نه» گفتن در موقعیتهایی که الزم است نوجوانان در مقاب دوستان خود نه بگوید را بیاموزد .این مهارت با
ارتقاء سالمت روان نوجوانان همراه است و اثرات این برنامه بر فرد و جامعه خود را نشان میدهد.
منابع
خانبانی ،مهدی و نشابدوست ،حمیدطاهر ( .)5031بررسی پرخاشگری و تنیدگی در خانوادههای دارای نوجوانان عقبماندهذهنی
و غیر عقبماندهذهنی .مجله خانواده پژوهشی)0(5 ،
ملكپور ،مختار و بهرامی ،رضا ( .) 5031مقایسه استرو مادران کودکان عقب مانده ذهنی با مادران کودکان ناشنوا و نابینا .مجله

دانشكده پزشكی اصفهان.35 - 76 ،)13(51 .
مرادی ،اعظم ( .)5031تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر نیمرخ روانی زنان دارای ناتوانیهای جسمی – حرکتی .مجله پژوهش در
حیطه کودکان استثنایی.100 - 176 ،)5(6 ،
1

. Frick&ellis
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.01 - 35 ،)51 (0 ، مجله علوم روانشناختی. اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر نوجوانان بزهكار.)5031(  زهرا،شجاعی
 معاونت امور فرهنگی و: انتشارات. راهنمای آموزش مهارتهای زندگی برای معلمان و مربیان.)5031(  فهیمه،فتحعلیلواسانی
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