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  انآموز دانشي زندگي در ها ت مهاري اجتماعي بر اساس ها آسيب بيني پيش
  4 اسحق رحيميان بوگر و 3غالمرضا دهشيري، 2بيگدلي... ايمان ا ،1محمود نجفي

  
  

  چكيده
ان آمـوز  دانـش ي زنـدگي در  هـا  ت مهـار ي اجتماعي بر اساس  ها  آسيب بيني  پيشهدف پژوهش حاضر،    

اي نسبي انتخاب و    گيري طبقه  با روش نمونه   آموز  دانش  800.   همبستگي بود  -روش پژوهش توصيفي  . بود
نتايج نـشان   . ي اجتماعي محقق ساخته روي آنها اجرا گرديد       ها  آسيبي زندگي و    ها  ت  مهارهاي  نامه  پرسش

. دار وجـود دارد   ا منفـي معنـ    ي  ي اجتمـاعي رابطـه    هـا   آسـيب ي زنـدگي و     هـا   ت  مهـار داد كه بين آگـاهي از       
ون گام به گام نشان داد كه در گـام اول متغيـر كنتـرل هيجانـات وارد معادلـه رگرسـيون شـده و بـه                           يرگرس
پس از آن مهارت خودآگـاهي،  تفكـر         . كند ي اجتماعي را تبيين مي    ها  آسيب درصد از واريانس     29 تنهايي

ي اجتمـاعي داشـتند و در       هـا   آسـيب بينـي    خالق،  ارتباط بين فردي به ترتيب نقش مهم و معناداري در پيش            
راين، آگـاهي از    بنـاب  .كننـد  مـي  بينـي   پيشي اجتماعي را    ها  آسيب درصد از تغييرات     34مجموع اين متغيرها    

تـوان بـا افـزايش آگـاهي      ي اجتماعي دارد و مـي ها آسيبي زندگي  نقش  مهمي در پيشگيري از    ها  مهارت
  . اقدام كردها آسيب نسبت به پيشگيري از ها ت مهاران از اين آموز دانش
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  مقدمه
ي اجتماعي ناشي از تحوالت سريع جوامع انساني از موضوعات مهمـي اسـت      اه  آسيبمسائل و   

سان، جامعه شناسـان و انديـشمندان اجتمـاعي را بـه خـود مـشغول سـاخته                  شنا  روانكه همواره ذهن    
ي اجتماعي ها بر اين اساس، روند تحوالت اجتماعي، قدرت سازگاري و انطباق افراد و گروه. است

هـاي اجتمـاعي در معـرض آسـيب پـذيري             ين ميان برخي اقشار و گروه     را كاهش داده است و در ا      
. پذير،كودكان و نوجوانان هستند   هاي آسيب   يكي از اين گروه   . بيشتري نسبت به سايرين قرار دارند     

ي هـا   هـا و مهـارت    هاي خاص خـود، همچـون فقـدان توانـايي           كودكان و  نوجوانان به دليل ويژگي      
جهــه صــحيح و پويــا بــا محــيط اجتمــاعي و وابــستگي شــان بــه زنــدگي و اجتمــاعي الزم بــراي موا

هـا    بزرگساالن  و والدين در رفع نيازها و طي كردن مراحل رشد و تكامل خود، بيشتر از ساير گروه                  
در واقع سرنوشت آينده اين گروه و ميزان تاثير پـذيري آنهـا    .در معرض آسيب پذيري  قرار دارند

ــا آســيباز  ــه نحــوه عم ه ــدهلكــرد بزرگــساالن و نهادهــاي اجتمــاعي ي اجتمــاعي، ب ــد  كنن اي مانن
هاي جمعي و ميزان توانايي اين نهادهـا       ي مذهبي، دولت و رسانه    ها  خانواده،آموزش و پرورش، نهاد   

ي اجتماعي الزم در آنها براي زندگي اجتمـاعي بهنجـار،           ها  ت  مهارها و   در رابطه با ايجاد شايستگي    
ف و بزهكاري، نوعي عارضه و بيماري اسـت كـه از آن تحـت               انحرا). 1385حسيني،  (بستگي دارد 

 در جامعـه رخ مـي نمايـد،    هـا  آسـيب شود زيرا وقتي آثار و عـوارض   عنوان آسيب اجتماعي ياد مي   
شـود، بلكـه بـر اسـاس        مختص يك فرد نبوده و عوارض آن حتي به يك جامعه  نيـز محـدود نمـي                 

ن عوارض متفاوت بوده و به سرعت با الگـو          هاي فرهنگي، اي  هاي مختلف و استحكام ريشه    فرهنگ
 و  هـا   آسـيب . شـود، بـه صـورت يـك عارضـه همـه فراگيـر در خواهـد آمـد                  ها مي سازي كه از آن   

هـايي كـرده اسـت كـه        هاي اجتماعي محيط زيست و اجتماع بـشري را دسـتخوش پيامـد            ناهنجاري
گـل  (بـين خواهـد بـرد     امكان زندگي سالم  و كم دغدغه را  به خصوص در يك جامعـه دينـدار از                   

ي اجتمـاعي در    ها  آسيبپيشگيري از   . اند قابل درمان و پيشگيري    ،ي اجتماعي ها  آسيب. )1386پور،
 در آن ها آسيبهاي حاكم بر تحول ها و قانون مندي   اي  موكول به شناخت علمي ويژگي      هر جامعه 
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  ).1381عبداللهي، (عي استهاي اجتماريزي هاي علمي در فرايند برنامهگيري يافتهجامعه و به كار
 نتيجـه  ايـن  به اجتماعي انحرافات و رفتاري اختالالت بررسي در اخير، يها  دهه در سانشنا  روان
 شخـصي،  مـسائل  صـحيح  تحليـل  در افراد ناتواني در ها  آسيب و اختالالت از بسياري كه اندرسيده
 حـل  بـراي  آمـادگي  دمعـ  و دشـوار  هـاي  موقعيـت  با رويارويي براي كفايت و كنترل احساس عدم

 از حاكي مطالعات  برخي).1384 سرخوش، (دارد ريشه مناسب، شيوه به زندگي مسائل و مشكالت
 مـي  نـشان  را بيـشتري  مهـارتي  هاي نقص غيربزهكار، جوانان با مقايسه در بزهكار نوجوانان كه آنند
). 1385منـد و بـشليده،   ؛ به نقل از حقيقي، موسوي، مهرابـي زاده هنر 1996،  1گينتر و داردن(د دهن

  3هـا   شايـستگي  ايجـاد  و 2ها  نيرومندي بهبود طريق از اوليه پيشگيري تحول مثبت  بر اهميت     رويكرد
 ،4لرنـر، آلمريگـي، توكـاس و لرنـر         (كند مي تاكيد زندگي اواخر در شناسي آسيب درمان به نسبت
 يهـا   ت  مهـار  رشـد  در صنق از ناشي بزهكاري كه است شده روشن موضوع از دير باز اين      ).2005
 انـسان  رشـد  جنبـه  يـك  از بـيش  يا يك در زندگي يها  ت  مهار كامل رشد در نقص. است زندگي

 ماننـد  (يـادگيري  مـشكالت  از ناشي تواند مي جمله از دهد، روي مختلفي عوامل نتيجه در تواندمي
 فقـدان  ماننـد  (زا مـشكل  يـادگيري  هـاي محـيط  يـا  و) توجـه  كمبـود  اختالل يادگيري، هاي ناتواني

 بـه  مربـوط  پـسخوراند  و هـا   ت  مهار تمرين آموزش، ازطريق ،مداخله برنامه. باشد) مناسب الگوهاي
  ).1996، 5گازدا و داردن(در پيشگيري نقش مهمي دارد ها ت مهار انجام

هاي شناختي، عاطفي و عملي است كه براي  ي زندگي آن نوع تواناييها ت مهارمنظور از 
). 1991، 6من پيت(ادماني در زندگي روزمره معمولي و عادي مورد نياز است موفقيت و احساس ش
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 تعريف اي سازگارانه و مثبت رفتار توانايي را زندگي يها ت مهار) 1999 (1جهاني بهداشت سازمان
 زندگي روزمره يها درخواست و ها چالش با مؤثر اي گونه به تا سازد مي قادر را افراد كه كند مي

شود كه ي شخصي و اجتماعي گفته ميها ت مهاري زندگي به ها ت مهار در واقع .كنند برخورد
هاي ديگر و كل اجتماع  كودكان و نوجوانان بايد آنها را ياد بگيرند تا بتوانند در مورد خود، انسان

 بهداشت سازمان ديدگاه طبق). 2000، 2مك تاويش( و مطمئن رفتار نمايند مؤثربه طور شايسته، 
 نوجوان و كودك سالم تحول و سازي آماده براي زندگي يها ت مهار آموزش) 1999 (جهاني

ي زندگي بسيار متعدد است و ها ت مهارتوان دريافت كه  با توجه به تعريف فوق مي. است ضروري
اين . يابد ها و جوامع گوناگون تغيير مي ها و فرهنگ ها نسبت به موقعيت ماهيت وتعريف آن

نفس، خودكارآمدي، تفكر انتقادي، توانايي حل مسئله،   ساختارهايي چون عزت در قالبها ت مهار
 نهادهاي از طريقيابند و به طور ضمني و آشكار  ي اجتماعي تجلي ميها ت مهاردرك خود و
 .شوند ها به كودكان و نوجوانان آموزش داده مي  خانواده، مدرسه، معلمان و رسانه:اجتماعي مثل

 ي رواني و اجتماعي وها آسيبهاي پيشگيري از  ي زندگي يكي از راهها ت مهارآگاهي از اصول 
استفاده كاملتر و بهتر از مواهب و نعمات زندگي گرديده و زندگي را مملو از تحرك، نشاط و 

  . دكن شادابي مي
ي بـين فـردي برقـراري       هـا   ت  مهـار ي انجام شده، عواملي نظير عـزت نفـس،          ها  پژوهشبراساس  

هـاي فـردي در     تعيين هدف، تصميم گيري، حل مـساله و تعيـين و شناسـايي ارزش             ارتباط مطلوب،   
 هـا   ت  مهـار فقدان اين   . ي دارند مؤثرپيشگيري و يا كاهش ابتالي نوجوانان به انواع ناهنجاريها نقش           

 و ناسازگارانه روي آورد     مؤثرها به رفتارهاي غير     موجب مي شود كه فرد در برابر فشارها و استرس         
  ). 1378فتحي،  ، ماهجويي وطارميان(

 ... مواد،  پرخاشگري و  مصرف سوء خودكشي، جمله از پرخطر رفتارهاي اخير هاي سال در
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 است تبديل شده اپيدمي يك به تقريبا و است رفته باال دهنده هشدار به ميزاني نوجوانان در
واجهه و مقابله مناسب يي مها ت مهار فقدان ها پژوهشدر برخي ). 2000، 1، روهد و سيليلوينسون(

ي ارتباطي به عنوان عوامل خطرساز در نوجواني نام ها ت مهاري حل مساله و ها ت مهارو فقدان 
 4تاتل). 1995، 3، ريكلمن و هوفك1994، 2اورهولسر، آدامز، لهنرت و برينكمن(برده شده است 

 برقراري  تواناييبهبود در زندگي يها در پژوهشي بدين نتيجه دست يافت كه مهارت)  2006(

ي زندگي در پيشگيري از ها ت مهار .است مؤثر پذيري نوجوانان انعطاف همچنين و مثبت ارتباط
و پيشگيري از  ، پيشگيري از خودكشي)2005 و همكاران، 5مگناني(رفتارهاي جنسي پرخطر 

 مؤثر) 2003 ،7؛ زولينگر، سايول و وولدريج2004، 6 بائرهانوينكل و (استعمال سيگار و مواد مخدر
اند كه سبب شناسي پرخاشگري و مصرف  بيان داشته) 2006 (8بوتوين، گريفين و نيكوالس . است

 به طور همزمان در نوجوانان معموالًمواد در نوجوانان تقريبا شبيه به يكديگر است و اين رفتارها 
ن پرخاشگري ي زندگي در كاهش ميزاها ت مهارآنها در پژوهشي به بررسي آموزش  .رخ مي دهد

پرداختند و در ميزان پرخاشگري فيزيكي و كالمي، نزاع و بزهكاري گروه آزمايش كاهش 
  . معناداري را مشاهده كردند

ي زندگي نقش مهمي در كاهش ها ت مهارشواهد حاكي از آن است كه برنامه آموزش 
، 9نتز و هارتل؛ گال2002بوتوين و گريفين، ( مصرف مشروبات الكلي، سيگار و ساير مواد دارد

 ). 2006، 10، سيل1999
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ي زندگي نقش مهم در پيشگيري از سوء مصرف ها ت مهار نشان داده است كه ها پژوهش نتايج
بخشي از تاثير ).  2003، 2؛ اسكارا و ساسمن2009؛ 1ونزل، ويچهولد و سيلبرسن(مواد دارد 

، 3ويچهولد، گيانوتانو(ن است ي زندگي از طريق مقاوم كردن فرد در برابر فشار همساالها ت مهار
ي ها ت مهارنقش آموزش ) 1993 (5گاينر، وبستر و چامپيون). 2006 و ونزل، 4سيلبرسن، سيارانو

. ان مورد تاييد قرار داده استآموز دانشزندگي را در كاهش رفتارهاي پرخطر و خشونت در 
يريت خشم  در كاهش نشان داد كه آموزش مهارت مد) 2010 (6نتايج وليزاده، برد و نيكاما

اي متناسب با شرايط خود،  هر جامعه.   استمؤثرپرخاشگري كلي و رفتارهاي پرخاشگرانه 
فرهنگ، رشد و انحطاط خود با انواعي از انحرافات و مشكالت روبروست كه تاثيرات مخربي 

سوي  هتواند مسير حركت جامعه را ب شناخت چنين عواملي مي. روي فرآيند ترقي آن جامعه دارد
ترقي و تعامل هموار سازد، بطوري كه عالوه بر درك عمل آنها و جلوگيري از تداوم آن عمل با 

ه به  به طور جداگانها پژوهشاگرچه در بسياري از . كندهايي به سالمت جامعه كمك  حل ارائه راه
ختي ناش رواني اجتماعي و ارتباط آنها با برخي متغيرهاي ها آسيبي اجتماعي و يا ها ت مهار

ي اجتماعي بر اساس ها آسيبكمتر پژوهشي به نقش و اهميت يش بيني  اما. پرداخته شده است
ي زندگي ها ت مهارلذا با توجه به اهميت بحث . ي زندگي در استان سمنان پرداخته استها ت مهار

با توجه . در آموزش و پرورش ونقش آن در پيشگيري، انجام چنين پژوهشي الزم و ضروري بود
ي زندگي و ها ت مهار اصلي پژوهش حاضر اين است كه آيا بين سؤاله آنچه گفته شد ب

 نقش مهم و معناداري در ها ت مهاري اجتماعي رابطه وجود دارد؟ و اينكه كدام يك از ها آسيب
  ي اجتماعي دارند؟ها آسيبپيش بيني 
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  روش
 ي ، كليه آماري پژوهش مورد نظري جامعه: گيري نمونهروش جامعه، نمونه و 

 استان سمنان است كه در ي و متوسطه) سوم راهنمايي(ان دختر و پسر دوره راهنماييآموز دانش
ماري از لحاظ آ ي با توجه به پراكندگي جامعه.  مشغول به تحصيل  بودند87-88سال تحصيلي 

 شهر و مقطع ( نفر برآورد شد تا تمام طبقات 800 پژوهش ي شهر  و مقطع تحصيلي حجم نمونه
براي انتخاب  نمونه پژوهش  از روش .  پژوهش حضور داشته باشندي در نمونه) تحصيلي

استان  ان شاغل به تحصيل درآموز دانشابتدا نسبت . ي تصادفي طبقه اي نسبي استفاده شدگير نمونه
سوم راهنمايي و (راهنمايي  و مقطع تحصيلي)  شهر10(سمنان باتوجه به شهر محل تحصيل 

سپس حجم نمونه در هر يك از طبقات متناسب با حجم طبقات درجامعه  .اسبه شدمح) دبيرستان
ان هر يك از طبقات تعيين شده تهيه شد و متناسب با حجم آموز دانشپس از آن ليست . تعيين شد

ي ناقص كنار گذاشته شدند ها نامه پرسشدر نهايت . جامعه، نمونه مورد نظر از طبقات انتخاب شد
الزم به ذكر است كه بيشترين نسبت .  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتنامه شپرس 717و تعداد 

 2/3(و كمترين آن مربوط به شهر  بيارجمند)   درصد24(انتخاب شده مربوط به شهر  سمنان 
 درصددر 6/59و ) سوم راهنمايي( درصد در مقطع راهنمايي2/27همچنين .  بوده است) درصد

 و 45/15 با ميانگين 18 تا 13 بين ها آزمودنيدامنه سني .  ل بودندمقطع دبيرستان مشغول به تحصي
 :آوري اطالعات از ابزارهاي زير استفاده شد  براي جمع.  بوده است34/1انحراف استاندارد

  گلزاريرا نامه پرسشاين  :ي زندگيها ت مهار سنجش ميزان آگاهي از ي نامه پرسش -1
گيري   توانايي تصميم-1(ي زندگي سازمان بهداشت جهاني ها ت مهارگانه  براساس ابعاد ده )1386(
   توانايي همدلي -5 توانايي تفكر خالق -4 توانايي تفكر انتقادي -3 توانايي حل مساله -2
 توانايي ارتباط -9 توانايي مقابله با هيجانات -8 توانايي خودآگاهي -7 توانايي مقابله با استرس -6

ت مقياس سؤاالگويي به مقياس پاسخ. ده استكرطراحي ) ن فردي توانايي روابط بي-10 مؤثر
 از صفر تا چهار نامه پرسشگزاري  نمره.  بود» خيلي كم« تا »خيلي زياد«اي از  درجه5ليكرت 
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. شودگزاري به صورت برعكس انجام ميت منفي اين نمرهسؤاالگيرد،كه براي صورت مي
گيري، ي تصميمها  و زير مقياسنامه پرسشاخ  براي كل اعتبارآن با استفاده از روش آلفاي كرونب

خودآگاهي، مقابله با هيجانات،  حل مساله، تفكر انتقادي، تفكرخالق، همدلي، مقابله با استرس،
، 82/0، 64/0، 66/0، 88/0، 82/0، 75/0، 75/0، /74، 95/0، روابط بين فردي به ترتيب مؤثرارتباط 

 مورد تاييد متخصصان قرار نامه پرسشين روايي محتوايي همچن.  گزارش شده است83/0 62/0
 ي نامه پرسش با  نمرات نامه پرسشاين  همبستگي منفي و معنادار). 1386گلزاري، (گرفته است 

نجفي، بيگدلي، ( است نامه پرسشبيانگر روايي واگراي اين ) r =-44/0(ي سؤال28سالمت روان 
  ).1391دهشيري، رحيميان بوگر و طباطبايي، 

ي  اجتمـاعي از     هـا   آسـيب بـه منظـور انـدازه گيـري          :ي اجتماعي ها  آسيب ي  نامه  پرسش -2
 و تحقيقات انجـام     ها  به اين صورت كه ابتدا با بررسي نظريه       .  محقق ساخته استفاده شد    ي  نامه  پرسش

 و اسـتخراج    )خودكـشي، مـصرف مـواد، پرخاشـگري  و فـرار           (ي اجتماعي ها  آسيبشده  در مورد     
خودكـشي، مـصرف    ( حيطه   4ت مناسب در    سؤاالشانگرهاي رفتاري آسيب اجتماعي      و ن  ها  شاخص

امه  نبه منظور تعيين روايـي محتـوايي پرسـش        . طراحي شد ) مواد، پرخاشگري  و فراراز مدرسه وخانه      
ت سـؤاال پـس از اعمـال نظـرات آنهـا و حـذف             . سي نظر خواهي شـد    شنا  رواناز چند نفر از اساتيد      
ت  بر حـسب ليكـرت پـنج         سؤاالمقياس پاسخگويي به    .  طراحي شد  نامه  شپرسمبهم، فرم مقدماتي    

بـدين صـورت كـه      .  است 5تا  1  از    نامه  پرسشي  گذار  نمرهروش  . درجه اي  از هرگز تا هميشه بود       
ت سؤاالگيرد و در مورد      مي 5نمره  » هميشه« و گزينه    1نمره  » هرگز«ت مثبت گزينه    سؤاالدر مورد   

 بر روي يك    نامه  پرسشفرم مقدماتي   . گيرد مي 1نمره  » هميشه«  و گزينه   5نمره  » هرگز«منفي گزينه   
 مـورد تجزيـه وتحليـل قـرار     ها ت هر يك از خرده مقياسسؤاال نفري اجرا شد و 47نمونه مقدماتي  

ي كه داراي باالترين همبستگي بـا نمـره كـل بودنـد، انتخـاب               سؤال 10از هر خرده مقياس،     . گرفت
 در پـژوهش    نامـه   پرسـش اعتبـار ايـن     .  تهيـه شـد    سـؤال  40 با   نامه  پرسشيي  در نهايت فرم نها   . شدند

ي پرخاشـگري،   هـا    و براي خرده مقيـاس     91/0حاضر با استفاده از آلفاي كرونباخ براي كل مقياس          
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بـه  .  بـه دسـت آمـد   68/0 و 80/0، 85/0، 82/0خودكشي،  فرار و مصرف مواد بـه ترتيـب برابـر بـا          
 ي  نامـه   پرسشان در پايان    آموز  دانش نفري از  135 ي  ، در يك نمونه   هنام  پرسشمنظور بررسي روايي    

به طور  (سؤالي اجتماعي خود را بر اساس يك        ها  آسيبي اجتماعي خواسته شدكه ميزان      ها  آسيب
ي اجتماعي مثل فرار از خامه و مدرسه، پرخاشـگري، مـصرف            ها  آسيبكلي شما تاچه اندازه دچار      

يف ليكرت سـه درجـه اي اصـال، تاحـدي و زيـاد، مـشخص                بر حسب ط  ) مواد و  خودكشي هستيد    
سـپس بـا اسـتفاده از آزمـون تجزيـه و            . ان به سه گروه تقـسيم شـدند       آموز  دانشبر اين اساس    . كنند

 نتـايج نـشان داد      و سه گروه  مورد مقايسه قرار گرفت         نامه  پرسشتحليل واريانس ميانگين نمره كل      
 ي  گروهـي كـه گزينـه     . فـاوت معنـاداري وجـود دارد      ي اجتماعي سه گـروه ت     ها  آسيببين ميانگين   

همچنـين ميـانگين    .  را انتخاب كرده بودند نسبت به دو گروه ديگر ميانگين كمتـري داشـتند              »اصالً«
 را انتخاب كرده بودند به طور معناداري كمتـر از گروهـي بـود كـه                 »تا حدي « ي  گروهي كه گزينه  

 و نمرات خود گـزارش      نامه  پرسشخواني بين نمرات    اين هم .  را انتخاب كرده بودند    »زياد« ي  گزينه
  .  استنامه پرسش از آسيب اجتماعي، بيانگر روايي سؤالدهي در قالب يك 

با توجه به .  جمعيت شناختي براي مشخصات فردي نيز استفاده شدنامه پرسشهمچنين از 
  . ماهيت موضوع از روش تحقيق همبستگي استفاده شده است

آموزان انجام   اطالعات به صورت گروهي و در محل تحصيل دانشآوري  جمع:روش اجرا
ها از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيره با  شده است و در تحليل داده

  .گام استفاده شده است به ي گام شيوه
  نتايج

ه توزيع فراواني نمونه پژوهش به تفكيك جنسيت  و دوره تحصيلي آنها ارائـه شـد                1در جدول   
  .است

 271 نفر بوده كه از اين تعداد 717 ها آزمودنيشود تعداد كل  مشاهده مي 1چنانچه از جدول
 ها آزمودنياز )  درصد5/13( نفر97. اند دختر بوده)  درصد7/48( نفر 349پسر و  ) درصد8/37(نفر 
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صيلي در مقطع تح)  درصد2/27(نفر 195شود تعدادمشاهده مي. اند جنسيت خود را مشخص نكرده
  .در مقطع دبيرستان هستند) 6/59( نفر427و تعداد ) سوم راهنمايي(راهنمايي

  
   پژوهش برحسب جنسيت و دوره تحصيليي  توزيع فراواني نمونه.1جدول 
 F  P  شاخص  متغير

  8/37  271  پسر
  7/48  349  دختر

  5/13  97  بدون پاسخ
  جنسيت

  100  717  كل
  2/27  195  راهنمايي

  6/59  427  يرستاندب
  2/13  95  بدون پاسخ

دوره 
  تحصيلي

  100  717  كل
  .ي اجتماعي ارائه شده استها آسيبي زندگي و ها ت مهاري توصيفي، ها  شاخص2در جدول

  
  ي اجتماعي ها آسيبي زندگي و ها ت مهاري توصيفي ها  شاخص.2جدول

  M   SD  بيشينه  كمينه   متغير
  438/32  99/306  410  155  )كل(ي زندگيها ت مهار

  687/4  06/23  35  7  تصميم گيري
  200/5  34/39  52  19  حل مساله
  872/5  34/33  50  12  تفكر انتقادي
  806/6  91/43  60  16  تفكر خالق
  311/6  13/47  60  19  همدلي

  923/3  73/20  30  6  مقابله با استرس
  300/3  49/18  25  5  خودآگاهي

  789/7  33/30  45  9  مقابله با هيجانات
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  701/3  96/24  34  12  مؤثرارتباط 
  738/4  71/25  35  7  روابط بين فردي

  397/21  69/70  176  40  )كل(ي اجتماعيها آسيب
  026/7  67/19  48  10  پرخاشگري
  754/7  20/18  48  10  خودكشي
  081/6  64/15  49  10  فرار

  824/5  20/17  46  10  مصرف مواد
  

  .  اجتماعي ارائه شده استيها آسيبي زندگي و ها ت مهار ضرايب همبستگي بين 3در جدول 
  

  ي اجتماعيها آسيبي زندگي و ها ت مهار ضرايب همبستگي بين .3جدول 
 سوء مصرف مواد فراراز خانه و مدرسه خودكشي پرخاشگري ي اجتماعيها آسيب  متغير

  -28/0**  -30/0**  -39/0**  -40/0**  -44/0** ي زندگيها ت مهار
  -21/0**  -19/0**  -26/0**  -23/0**  -28/0**  تصميم گيري
  -20/0**  -21/0**  -28/0**  -23/0**  -29/0**  حل مساله
  -05/0  -16/0**  -19/0**  -19/0**  -21/0**  تفكر انتقادي
  -18/0**  -16/0**  -19/0**  -14/0**  -21/0**  تفكر خالق
  -23/0**  -18/0**  -17/0**  -23/0**  -25/0**  همدلي

  -03/0  -08/0*  -28/0**  -26/0**  -22/0**  مقابله با استرس
  -18/0**  -22/0**  -28/0**  -20/0**  -28/0**  خودآگاهي

  -27/0**  -37/0**  -43/0**  -61/0**  -54/0**  مقابله با هيجانات
  -19/0**  -10/0**  -16/0**  -07/0  -16/0**  مؤثرارتباط 

  -14/0**  -08/0*  -13/0**  -14/0**  -15/0**  روابط بين فردي
01/0P<             **  05/0P<*  

ي زنـدگي و نمـره كـل     هـا   شـود بـين نمـره كـل مهـارت          ميمشاهده   3همان طور كه از جدول        
همچنـين بـين   ). P< 44/0-= r ,01/0(. منفي و معنـاداري وجـود دارد  ي ي اجتماعي رابطهها آسيب

ي پرخاشـگري، خودكـشي، فـرار از مدرسـه و خانـه و              هـا   آسـيب ي زنـدگي بـا      ها  نمره كل مهارت  
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ي زنـدگي بـا   ها ت مهاردامنه همبستگي نمره كل     . داري وجود دارد   منفي و معنا  مصرف مواد ارتباط    
همچنين رابطه  .  براي پرخاشگري است   -40/0 براي مصرف مواد تا      -28/0ي اجتماعي بين  ها  آسيب

. ي اجتماعي همبستگي منفي و معنـادار اسـت        ها  آسيبي ده گانه زندگي با نمره كل        ها  ت  مهارتمام  
 -15/0ي اجتمـاعي بـين  ها آسيبي ده گانه زندگي با نمره كل      ها  ت  مهارتگي   ضرايب همبس  ي  دامنه

  . براي مهارت كنترل هيجانات است-54/0براي ارتباط بين فردي تا 
 بينـي  پـيش داري در اي ده گانه زندگي نقش معنها ت مهاربه منظور بررسي اين كه كدام يك از    

 4گام استفاده شـد كـه نتـايج آن در جـدول             ي اجتماعي دارند از تحليل رگرسيون گام به         ها  آسيب
  . آورده شده است
  ي ده گانه زندگيها ي اجتماعي از روي مهارتها آسيب نتايج تحليل رگرسيون .4جدول

 B β  R  2R  متغير پيش بين  گام
  29/0**  54/0  -53/0**  -47/1 كنترل هيجانات  1

  32/0**  57/0  19/0**  -27/1  خودآگاهي  2  50/0**  -38/1 تكنترل هيجانا

  -50/0**  -39/1 كنترل هيجانات
  3  -14/0**  -89/0  خودآگاهي

  13/0**  -40/0  تفكر خالق  
58/0  **32/0  

  -51/0**  -41/1 كنترل هيجانات
  -12/0**  -75/0  خودآگاهي
  4  -10/0**  -32/0  تفكر خالق

  -08/0*  -46/0 فرديط بينارتبا

59/0  **34/0  

01/0P<             **  05/0P<*  
 بيني پيششود در گام اول متغير كنترل هيجانات وارد معادله  مي مشاهده 4چنانچه از جدول 

. كند درصد از واريانس آسيب اجتماعي را تبيين مي29به طوري كه اين متغير به تنهايي. شده است
ادله رگرسيون شده است كه با اضافه شدن اين متغير ميزان ضريب در گام دوم خودآگاهي وارد مع



  نآموزا هاي زندگي در دانش هاي اجتماعي براساس مهارت بيني آسيب پيش
 

 156

درگام بعدي خالقيت و در  نهايت آخرين متغيري كه وارد .  شده  است2R =33/0 تبيين برابر با
 درصد از 34 است در مجموع اين چند مهارت مؤثرمعادله رگرسيون شده است متغير ارتباط 

  . ي اجتماعي را تبيين مي كنندها آسيبواريانس 
  گيري بحث و نتيجه

ي اجتمـاعي   هـا   آسـيب ي زندگي و نمره كل      ها  نتايج پژوهش نشان داد كه بين نمره كل مهارت        
بـه عبـارتي هرچـه    .   اسـت -44/0ميزا ن همبستگي اين دو متغير. رابطه منفي و معناداري وجود دارد 

همچنـين  . شـود و بـالعكس    مـي ي اجتماعي كمتر    ها آسيبي زندگي باالتر رود نمره      ها  نمره مهارت 
ي پرخاشگري، خودكـشي، فـرار از مدرسـه و خانـه و             ها  آسيبي زندگي با    ها  بين نمره كل مهارت   

ي زندگي ها ت مهارمصرف مواد ارتباط منفي و معني داري يافت شد به عبارتي هر چه نمره فرد در           
، فـرار از مدرسـه و خانـه و مـصرف مـواد              ي پرخاشگري، خودكشي  ها  آسيبباالتر رود نمره او در      

،  تـبس و  )2008 (1ي  مـارك، كـادن، كـابال، الـيس ونانـسي     هـا  تيجه بـا يافتـه  ناين .  آيد ميتر   پايين
، پورشـريفي، بهرامـي احـسان و طايفـه          )1998(3، ميهاليك و گروت پيتر    بوتوين،  )2007(2همكاران
تحقيقات ذكر  . همخواني دارد ) 1382(اده، صفرز )1381(، منشئي، سموعي و الياني      )1385(تبريزي  

 مـؤثر هـاي اجتمـاعي    ي زنـدگي را در كـاهش آسـيب        هـا   ت  مهـار شده هر يك بـه نـوعي آمـوزش          
، )1376(  باپيري ي زندگي و خودكشي با تحقيق     ها  ت  مهارنتايج پژوهش حاضر در مورد      . اند دانسته

) 1386قــل از گلــزاري، ، بــه ن1994(و الفــروم بــواز) 1384(خــديوي، معــزي، شــاكري و برجيــان 
ي زنـدگي را در     هـا   ت  مهـار ايـن محققـان  در تحقيقـات خـود اثربخـشي آمـوزش               . همخواني دارد 

ي هـا   ت  مهـار بنـابراين مي،تـوان گفـت كـه آگـاهي كـافي از               .اند  داده  پيشگيري از خودكشي نشان   
 اسـتمرار  . گـذار اسـت  تـأثير ي اجتمـاعي  هـا  آسـيب زندگي و به كار بردن آن در پيشگيري اوليه از           

                                                                                                                            
1 . Mark, Kadden, Kabela, Elise & Nancy 
2 . Tebes 
3 . Mihalic & Grotpeter 
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 )آگاهي، نگـرش و عملكـرد     (تغيير در سه حيطه از يادگيري        آموزش به خصوص با تاكيد بر ايجاد      
 بهداشـت  سـازمان  تعريـف  طبـق . در افراد در معرض خطـر داراي بيـشترين اثربخـشي خواهـد بـود              

 و تنظـيم  در آنهـا  كـاربرد  كـه  شـود  مي گفته توانشها از اي مجموعه به زندگي يها  ت  مهار جهاني،
 ها تعارض حل و صحيح هاي گيري تصميم اجتماعي، هاي مسئوليت پذيرش فردي، بين روابط بهبود
 نوجوانان و كودكان كه آن مگر نيست، پذير امكان عمال اه هدف اين به دستيابي. دارد فراوان تأثير

 اغلـب . شـود  داده آمـوزش اندازه كافي آگاه باشند و در اين مورد به آنها  به اساسي يها ت مهاراز 

 يهـا  آمـوزش مهـارت   كـه  اند داده نشان هستند مبتني گيرانه پيش مداخالت بر كه ييها پژوهش
 و اسـت  مـواد مفيـد   ي هكننـد  مـصرف  سـوء  افراد براي زندگي يها مهارت و رفتاري اجتماعي،
 افزايش عمومي يها و مهارت خويشتن مديريت داروها، مصرف سوء به نسبت را ها آن مقاومت

 بـا  مقابلـه  :نظير ييها مهارت كه آموزش است حاكي زندگي يها مهارت يها ژوهشپ و دهد مي

 مقـاوم  مـواد  مـصرف  سـوء  برابـر  در نوجوانـان را  اجتماعي، مديريت و ورزي جرأت اضطراب،

 يها بيني كننده پيش اجتماعي اعتماد و وجود ابراز مهارت :مانند اجتماعي يها توانايي. سازند يم
 سـوء  و رفتـار مجرمانـه   جـسماني،  و كالمـي  پرخاشـگري  مانند اجتماعي ضد رفتارهاي در مؤثر

 رفتارهـاي  بـر بـروز   يابـد  مـي  كـاهش  اجتمـاعي  يها توانمندي ميزان هرچه. است الكل مصرف

 خـود،  شـناخت  در انـد،  آموخته را زندگي يها مهارت كه افرادي. افزوده مي شود ضداجتماعي

 مراكـزي  جملـه  از ها آموزشگاهبنابراين،. مي كنند ملع بهتر گيري تصميم و ارتباط گروه، در كار
 زنـدگي  يها  ت  مهار آموزش به جهاني بهداشت سازمان توصيه اساس بر را آنها توان مي كه هستند
  .كرد ترغيب و تشويق

ي كنتـرل   هـا   ي ده گانـه زنـدگي  مهـارت        هـا   ت  مهـار نتايج تحليل رگرسيون نشان دادكه از بين        
نتـايج تحقيـق كـرد      . ي اجتماعي دارنـد   ها  آسيباط نقش معناداري در     هيجانات، خودآگاهي و ارتب   

ان، معلمـان و والـدين مهـارت خـود          آمـوز   دانـش نشان داد كه طبق نظر      ) 1384(نقابي و پاشا شريفي   
  و طبـق نظـر صـاحبنظران تعلـيم وتربيـت  مهـارت خـود آگـاهي و كنتـرل                 مـؤثر آگاهي و ارتبـاط     
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در طبقـه بنـدي سـازمان بهداشـت     .  در اولويـت قـرار دارنـد   هـا  ت مهـار هيجانات در مقايسه با  ساير  
 را بـه خـود اختـصاص داده         هـا   ت  مهـار مهارت خود آگاهي يكي از پنج طبقه اصلي         ) 1999(جهاني
 آگاهي از نقاط قـوت و ضـعف خـود، تـصوير             :بندي مهارت خود آگاهي شامل     در اين طبقه  . است
ها و انگيزش براي شـناخت       ي خود، توضيح ارزش   اه  بينانه از خود آگاهي از حقوق و مسئوليت        واقع
ي مقابلـه  و  هـا  ت  مهـار مهـارت خـود آگـاهي جـزء مجموعـه           )2003(در طبقه بندي يونيسف   . است

مديريت شخصي قرار گرفته  و در حكم مهارتي براي افزايش منبـع كنتـرل درونـي در نظـر گرفتـه                      
هـا و    هـا و نگـرش     فـوذ ارزش  خودآگاهي را آگاهي از حقـوق خـود، ن        ) 2003(يونيسف. شده است 

نيز از مهارت خودآگاهي و ) 1382(در پژوهش اديب . نقاط قوت وضعف خود تعريف كرده است
در اين مورد بايد اشـاره كـرد كـه    . ي اساسي نام برده شده استها ت مهاركنترل هيجانات  به عنوان  

نياز  اقع خودشناسي پيشآيد ودر و  مي هسته اصلي شخصيت به حساب       ها  در بسياري از نظريه   » خود«
حسي با ديگران نقـش مهمـي ايفـا           روابط مؤثر اجتماعي و بين فردي است و در ايجاد همدلي و هم            

بـراي  . هاي مشابه زيادي هـم دارنـد   ها ويژگي  هاي فردي فراوان، انسان رغم تفاوت كند زيرا علي    مي
يب عزت نفس در هر فرد،      مثال، هر انساني نيازمند حفظ و تقويت عزت نفس خويشتن است و تخر            

روشـن اسـت كـه هـر گـاه      . موجب احساس شديد حقارت و در نتيجه، اضطراب در او خواهد شـد         
هـاي آن را در ديگـران نيـز درك            شخص، چنين فرايندي را درون خود تشخيص داده باشد، پيامـد          

ي ها  روش و   اكثر مكاتب . دهد مي قرار   تأثيري ديگر را تحت     ها  و بدين سان ساير جنبه    . خواهد كرد 
ويـژه اسـالم، تمـام       هها مكاتب الهي و ب      سي و حتي پيش از آن     شنا  رواندرماني در     اي و روان    مشاوره

خـود آگـاهي توانـايي تـشخيص و         با توجه بـه ايـن كـه          . اند  افراد را به تدبر در خويشتن فرا خوانده       
ات خود، شناخت    نگرش خود، هيجان   ، وابتدا بايد شناخت از خود      است  وهيجانات درك احساسات 

. نقاط ضعف و قوت خود وجود داشته باشد تا فرد بداند كه چگونـه بـا محـيط بهتـر سـازگار شـود                       
شـود   مـي مهارت خودآگاهي  مهارتي است كه باعث افـزايش منبـع كنتـرل درونـي وكنتـرل خـود                    
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ي مخـرب  تواند بررفتار خود مسلط باشد و در مقابل وسوسه شدن انجام رفتارها ميبنابراين فرد بهتر    
  .  و يا مصرف مواد همه چيز را در كنترل خود ببيند و از چنين رفتارهايي دوري كند

تنظيم توان گفت كه   مي آسيب اجتماعي بيني پيشدر مهارت  كنترل هيجانات در مورد اهميت   
هـاي ناخوشـايند يـا       هيجان منجر به حفظ خلق و راهكارهاي جبران خلـق نظيـر اجتنـاب از فعاليـت                

افرادي كه توانـايي تنظـيم هيجاناتـشان را        . شود ميهايي كه پاداش به دنبال دارند،        فعاليتجستجوي  
ماننـد و     كنند و در حالت روحي ضعيف باقي مـي          ندارند با احتمال بيشتري عاطفه منفي را تجربه مي        

 كنتـرل هيجـان شـامل    .)1،1996ايربـر، وگنـر و تريالـت     (گيرنـد    ميدر نتيجه در معرض آسيب قرار       
اين روابط . ونگي ادراك شخص از روند هيجان در روابط وي با ديگران و محيط اطراف است          چگ
هاي متفـاوت هيجـاني و انتخـاب          بيني باشد، لذا كنترل هيجان به بررسي گذرگاه         تواند قابل پيش    مي

اي مناسـب مهـارتي اسـت كـه بـه دنبـال        كنتـرل هيجانـات بـه شـيوه      . پردازد  درست يكي از آنها مي    
 :هاي منفـي نظيـر     توانند از هيجان    اشخاص كارآمد در اين حيطه بهتر مي      . شود  ي ايجاد مي  خودآگاه

هـاي زنـدگي كمتـر بـا مـشكل            پذيري رهايي يابند و در فراز و نشيب         نااميدي، اضطراب و تحريك   
ــه ســرعت مــي   مواجــه مــي ــروز مــشكل ب ــا در صــورت ب زا و  تواننــد از موقعيــت مــشكل شــوند و ي

برعكس افرادي كه در اين حيطه توانايي كمتري دارنـد          . يط مطلوب بازگردند  كننده به شرا    ناراحت
 بينـي   پـيش  در   مؤثردر مورد اهميت مهارت ارتباط      . همواره درگير احساسات درمانده كننده هستند     

توان  گفت كه  يكي از عوامل مهم ارتباط مؤثر بين فردي، نـاتواني يـا توانـايي                    ميآسيب اجتماعي   
دهنده اهميت ايـن    اخير، نشاني هتوجه به مبحث ابراز وجود در دو ده    . ود است شخص در ابراز وج   

 توانايي بيان احساسات، عقايد و افكار  خـود و دفـاع از              ابراز وجود . بعد از تعامالت اجتماعي است    
 به عبـارتي اگـر فـرد بتوانـد بـا همـساالن واطرافيـان خـود                 .اي غير مخرب است    حقوق خود به شيوه   

                                                                                                                            
1. Erber, Wegner & Therriault 



  نآموزا هاي زندگي در دانش هاي اجتماعي براساس مهارت بيني آسيب پيش
 

 160

 و قدرت ابراز وجود داشته باشد و در مقابل فـشار همـساالن در برابـر انجـام رفتارهـاي                     مؤثرارتباط  
  . نابهنجار قدرت نه گفتن داشته باشد در نتيجه از بسياري از عوامل خطرزا دوري خواهد كرد

ي زندگي نقش مهمي در پيشگيري      ها  ت  مهاردر مجموع مي توان گفت آگاهي و به كارگيري          
 بـراي  هـا   و سياسـت گـذاري  هـا  عي دارد و  اين امر مي توانـد در  برنامـه ريـزي        ي اجتما ها  آسيباز  

پـژوهش حاضـر، محـدود بـودن          محـدوديت  . ي اجتماعي مورد توجه قـرار گيـرد       ها  آسيبكاهش  
هاي پـژوهش را     اين امر تعميم يافته.بود  راهنماييپايه سوم دبيرستاني وان آموز  دانش به   ها  آزمودني

 معتبـر در زمينـه      ي  نامـه   پرسـش  فقـدان    هـا   از جملـه ديگـر محـدوديت      . سـازد   مـي با دشواري روبرو    
همچنـين در پـژوهش   .  محقق ساخته اسـتفاده شـد  نامه پرسشي اجتماعي بود  و بنابراين از      ها  آسيب

ي بعـدي   هـا   پژوهش به بررسي رابطه متغيرها پرداخته شده  است و پيشنهاد مي شود در               حاضر صرفاً 
پيشنهاد مـي  . ي اجتماعي پرداخته شودها آسيبي زندگي در كاهش  ها  ارتبه اثربخشي آموزش مه   
ي آتـي بـه     هـا   پژوهشان در   آموز  دانشي اجتماعي به خصوص در      ها  آسيبشود با توجه به اهميت      

  .ي معتبر در اين مورد پرداخته شودها نامه پرسشساخت 

  منابع
ي زنـدگي بـراي دوره راهنمـايي    هـا  ت مهـار طراحي الگوي مطلـوب برنامـه درسـي    ). 1382(اديب، يوسف  
  .ي علوم انساني ، دانشكدهدانشگاه تربيت مدرس.  دكتري برنامه ريزي درسيي رساله. تحصيلي

درمـان   در مـسأله  حـل  گروهـي  يهـا  ت مهـار  آمـوزش  روش اثربخـشي  بررسي). 1376(اميدعلي  باپيري،
 دانشگاه باليني، سيشنا روان ارشد يكارشناس ي نامه پايان .ايالم در خودكشي به كننده اقدام نوجوانان

  .تهران روانپزشكي انستيتو ،ايران درماني بهداشتي خدمات و علوم پزشكي
بررسـي اثربخـشي آمـوزش كوتـاه     ). 1385 ( رقيه،طايفه تبريزي و هادي ،بهرامي احسان؛ حميدپورشريفي، 

  .40-47، )1(1 ،سي معاصرشنا روان ،ي زندگيها مدت مهارت
 .نشر سلمان: تهران. كودكان كار و خيابان). 1385 (حسيني، سيد حسن
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 تـأثير   بررسـي  ).1385 (كيـومرث ،   بـشليده   و مهنـاز ،  هنرمنـد  زاده مهرابـي ؛  حمـد ، م موسوي؛  جمال،  حقيقي
  .متوسـطه  مقطع اول سال دختر انآموز  دانش نفس وعزت رواني سالمت بر زندگي يها  ت  مهار آموزش
  .61-78، )13(3، اهواز چمران شهيد انشگاهد سيشنا روان و تربيتي علوم ي مجله

ــان، محمــد تقــي    ــصطفي و برجي ــزي، معــصومه؛ شــاكري، م ــأثير). 1384( خــديوي، رضــا؛ مع ــوزش  ت  آم
 دانـشگاه   ي  مجلـه . ي زندگي در زمينه پيشگيري از اقدام به خود كشي در زنان شهرستان اردل             ها  ت  مهار

  .13-20، )1(13،علوم پزشكي ايالم
 انتـشارات : همـدان . اجتمـاعي  يهـا   آسـيب  از پيـشگيري  و زنـدگي  يهـا   ت  مهار. )1384( سعداله ،سرخوش

  .كرشمه
ي زنـدگي بـر برقـراري ارتبـاط اجتمـاعي      هـا  ت مهـار بررسي اثـر بخـشي آمـوزش     ). 1382(صفرزاده، مريم   
  . كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطباييي نامه  پايان.ان دختر اول دبيرستانآموز دانشكارآمد در 
  .10 -25، )4(1.  ژرفاي تربيتي مجله. ي زندگي، تعريف و مباني نظريها ت مهار). 1378(طارميان، فرهاد 

  . انتشارات تربيت: تهران. ي زندگيها ت مهار). 1378( فتحي، طاهر  وطارميان، فرهاد؛ ماهجويي، ماهيار
قـاالت اولـين همـايش ملـي        ي اجتماعي و رونـد تحـول آن در ايـران، م           ها  آسيب). 1381(عبداللهي، محمد   

  .ي اجتماعي در ايران، جلد اول، انتشارات آگاهها آسيب
ي زنـدگي بـراي     هـا   تهيه و تـدوين برنامـه درسـي مهـارت         ). 1384(كرد نقابي، رسول و پاشا شريفي، حسن        

  .11-34 ،)12(4، ي آموزشيها  نو آورينامه فصل. ان دوره  تحصيلي متوسطهآموز دانش
  .نشر پاچار: تهران . بر فرار دخترانمؤثربررسي و تجزيه و تحليل عوامل . )1386( گل پور، محسن

ها و مراكـز آمـوزش عـالي شـهر           بررسي ميزان آگاهي دانشجويان شاهد دانشگاه     ). 1386(گلزاري، محمود   
  .تهران، معاونت پژوهشي بنيادشهيد و امور ايثارگران. ي زندگيها ت مهارتهران از 

ي زندگي بر پيـشگيري     ها  نقش آموزش مهارت  ). 1382( راحله و الياني، محبوبه      منشئي، غالمرضا؛ سموعي،  
بـزه ديـدگان و راهكارهـاي        مـي از اعتياد جوانان شهر اصفهان، مجموعه مقاالت اولين همايش تبيـين عل           

  .انگدانشگاه آزاد اسالمي و احد خوراس. گيرانه پيش



  نآموزا هاي زندگي در دانش هاي اجتماعي براساس مهارت بيني آسيب پيش
 

 162

  موســي، طباطبـايي  و  اسـحق  ،رحيميـان بــوگر ؛  غالمرضـا ،دهـشيري ؛  ايمــان اهللا،بيگـدلي ؛  محمـود ،نجفـي 
   فرهنگ مشاورهي نامه فصل. انآموز دانش سالمت روان بيني پيشي زندگي در   ها  ت  مهارنقش  ). 1391(

  .101-115، )11(3، ، روان درمانيو و 
Botvin, G. J., Griffin, K. W. & Nichols, T. D. (2006). Preventing youth violence and 

delinquency through a universal school based prevention approach. Prevention Science. 
7, 403-408. 

Botvin, G. J. & Griffin, K. W. (2002). Life skills training as a primary prevention approach 
for adolescents drug abuse and other problem behaviors. The International Journal of 
Emergency Mental Health, 4, 41-47. 

Botvin, G. J., Mihalic, S. & Grotpeter, J. K. (1998). Life Skills Training. In D. S. Elliott 
(Ed.), Blueprints for violence prevention: Book 5 (pp. 1-93). Boulder, CO: Center for 
the Study and Prevention of Violence, Institute of Behavioral Science, University of 
Colorado. 

Darden, C. A. & Gazda, G. M. (1996). Life skills and mental health counseling. Journal of 
Mental Health Counseling, 18(2), 128-134. 

Erber, R., Wegner, D. M. & Therriault, N. (1996). On being cool and collected: Mood 
regulation in anticipation of social interaction. Journal of Personality and Social 
Psychology, 70, 757–766. 

Gainer, P. S., Webster, D. W. & Champion, H. R. (1993). A youth violence prevention 
program: Description and preliminary evaluation. Archives of Surgery, 128, 303–308.  

Glantz, M. D., Hartel, C. R. (1999). Drug abuse origins & interventions. Washington DC: 
American Psychological Association. 

Hanewinkel . R. A. & Bhauer, M. (2004). Fifteen month Follow- up results of a scool – 
based life skills approach to smoking prevention. Healti education Research, 19,745-
137. 

Lerner, R. M., Almerigi, J. B., Theokas, C. & Lerner, J. V. (2005). Positive youth 
development: a view of the issues. Journal of Early Adolescence, 25, 10–16. 

Lewinson, P. M.  Rohd , P. & Seeley , J. R. (1994). Psychological risk factor or future 
adolescent suicide attempts. Journal of consulting and Clinical Psychology, 62(2), 297 
– 305 

Magnani, R., Macintyre, K., Karim, A.M., Brown, L., Hutchinson, P. & Kaufman, C. 
(2005). The impact of life skills education on adolescent sexual risk behaviors in 
KwaZulu-Natal, South Africa. Journal of Adolescent Health, 36(4), 289-304. 

Mark, D., Kadden, M., Kabela, C., Elise, P. & Nancy, M. (2008). Coping skills training and 
contingency management treatments for marijuana dependence: exploring mechanisms 
of behavior change. Addiction, 103(4), 638-648. 

McTavish, S. (2000). Life Skills: Activities for success and well being. New York: 
Lippincott Williams & Wilkins.    



   Journal of school psychology, Autumn 2013                                     1392شناسي مدرسه، پاييز  رواني  مجله     
                  

 Vol.2, No.3, 144-163                                                                             144- 3/163ي  ، شماره2ي  دوره       

 163

Overtholser, J. C., Adams, D. M., Lehnert, K. L. & Brinkman, D. C. (1995). Self – esteem 
deficits and suicidal tendencies among adolescents Journal of the American Academy of 
Child & Adolescent Psychiatry, 34 (7), 919 –928. 

Pittman, K. (1991) Promoting youth development: Strengthening the role of youth serving 
and community organizations, Washington D.C.: Academy for Educational 
Development. 

Rickelman, B. L. & Houfek, J. F. (1995).Toward an interactional model of suicidal 
behaviors, cognitive rigidity, attributional style, stress, hopelessness and depression. 
Aechives of Psychiatric Nursing, IX (3), 158 – 168 

Seal, N. (2006). Preventing tobacco and drug use among Thai high school students through 
life skills training. Nursing and Health Sciences, 8, 164–168 

Skara, S. & Sussman, S. (2003). A review of 25 long-term adolescent tobaccos and other 
drug use prevention program evaluations. Preventive Medicine, 37, 451–474. 

Tebes, J. K., Feinn, R., Vanderploeg, J. J., Chinman, M. J., Shepard, J., Brabham T., 
Genovese, M. & Connell, C.  (2007). Impact of a positive youth development program 
in urban after-school settings on the prevention of adolescent substance use.  Journal of 
Adolescent Health, 41(3), 239-47 

Tuttle, J. (2006). Positive Adolescent Life Skills Training for High-Risk Teens: Results of a 
Group Intervention Study, Journal of Pediatric Health Care,  20(3), 184–191. 

UNICEF. (2003). Which Skills are “Life Skills “. WWW. Life Skills– Based Education. 
Valizadeh, S.  Berd, R. I., Nikama, M. (2010). The effectiveness of anger management 

skills training on reduction of aggression in adolescents. Procedia Social and 
Behavioral Sciences, 5, 1195–1199. 

Weichold, K., Giannotta, F., Silbereisen, R. K., Ciairano, S. & Wenzel, V. (2006). Cross-
cultural evaluation of a life skills programme to combat adolescent substance misuse. 
Sucht, 52, 268–278. 

Wenzel, V., Weichold, K. & Silbereisen, R. K. (2009). The life skills program IPSY: 
Positive influences on school bonding and prevention of substance misuse. Journal of 
Adolescence, 32, 1391–1401 

World Health Organization. (1999). Partners in life-skills education. Geneva, Switzerland: 
World Health Organization, Department of Mental Health. 

Zollinger, J., Saywell, J. R. & Wooldridge, J. (2003). Impact of the life skillstraining 
curriculum on middle scool students tobacco use in country, Indiana. Journal of school 
Health, 25, 338-343. 

 
  

  
 



   Journal of school psychology, Autumn 2013                                     1392شناسي مدرسه، پاييز  رواني  مجله     
                  

 Vol.2, No.3/182-190                                                                           182-3/190ي  ، شماره2ي  دوره       

 181

Prediction of social injuries based on life skills in students 
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Abstract 
 

The main purpose of this research was to predict social injuries based on 
life skills in students. The research method was descriptive-correlational. A 
sample of 800 students was selected by stratified random sampling method 
and life skills and social injuries questionnaires were administered among 
them. The results showed that there is a significant negative relationship 
between the awareness of life skills and social injuries. Also, the results of 
stepwise regression analysis showed that the emotions control variable was 
entered to regression equation in the first step and explained 29 percent of 
variance of social injuries alone. After that the self-awareness, creative 
thinking and interpersonal relationship skills had important and significant 
role in prediction of social injuries, respectively. They predicted 34 percent 
of variations of social injuries. In general, the results confirmed that 
awareness of life skills have an important role in prevent of social injuries 
and they can be prevented from social injuries on by promoting students’ 
awareness of these skills. 
 
Keywords: social injuries, life skills, student 
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