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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of social and 

communication skills training in reducing high-risk behaviors of adolescents in 

Kerman in 2020-2021. The statistical population of this study was the adolescents of 

Kerman reformatory school, whose number is 43 people who were tested using 

quantitative sampling method with quasi-experimental research method. All subjects 

were pre-tested using the high-risk behaviors questionnaire and after teaching social 

and communication skills to the experimental group, which consisted of 22 people, 

the post-test was performed. Data were analyzed using MANCOVA index in SPSS 
21 software. The results of the hypothesis test showed that social and 

communication skills training was effective in reducing violent behaviors of 

adolescents in Kerman reformatory school. This means that the F-ratio was 9.25 

with 95% confidence. 
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 مؤثر برهای اجتماعی و ارتباطی  آموزش مهارت

 نوجوانان کاهش رفتارهای پرخطر
 

 )مطالعه مورد: نوجوانان کانون اصالح و تربیت شهر کرمان(
 

 نیا ، دکتر غالمرضا جعفریندا فدایی

 دکتر مولود کیخسروانی
 91/19/9011تاریخ دریافت: 

 29/10/9011تاریخ پذیرش: 

 چکیده
ر کاهش رفتارهاای پار   دهای اجتماعی و ارتباطی  آموزش مهارت تأثیربررسی  ،این پژوهشهدف از انجام 

تربیت  آماری این تحقیق نوجوانان کانون اصالح و ة. جامعاست 9911ا9011خطر نوجوانان شهر کرمان در سال 
باا روش تحقیاق   شاماری   هماه گیاری   که با اساتفاده از روش نموناه   استنفر  09که تعداد آنها  ندشهر کرمان بود

خطر مورد پیش آزمون  رفتارهای پر ةها با استفاده از پرسشنام آزمودنی تمام تجربی مورد آزمون قرار گرفتند. نیمه
آزمون  پس ،نفر بودند 22های اجتماعی و ارتباطی به گروه آزمایش که شامل  قرار گرفت و بعد از آموزش مهارت

نتایج  .ها پرداخته شد به تجزیه و تحلیل داده 29نرم افزار اس پی اس اس با استفاده از شاخص مانکوا در  .انجام شد
آمیاز نوجواناان    ارتباطی بر کاهش رفتارهای خشاونت های اجتماعی و  مهارتآموزش آزمون فرضیات نشان داد 

 بوده است. 29/1درصد برابر با  19با اطمینان  Fیعنی نسبت  ،کانون اصالح و تربیت شهر کرمان مؤثر بوده
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 مقدمه
ای از رشد است که با تغییرات ساری  جسامانی، روانای، اجتمااعی و فرهنگای       دورهنوجوانی 

 تاأثیر فرد را به شادت تحات    ، آیندهگیرند میهمراه است. الگوهای رفتاری که در این دوره شکل 

هاای   برخی از مشکالت رفتاری ایجادشده در این برهه، در دوره ،به همین دلیل دهند. میخود قرار 

(. 0 :9910)احمدی و دیگاران،   دهند میپایدار نشان هایی  ویژگی به صورتزندگی خود را  یبعد

مهمای  ه خودمحوری و عدم درک صحیح نوجوان از رفتارهای خود، مرحلا  به دلیلنوجوانی ه دور

 کناد  مای ان بیا  2(. اریکسون2192و دیگران،  9هان) شود میبرای شروع رفتارهای پر خطر محسوب 

یعنای   ؛و آن را حال کناد   وداست که فرد باید با بحران هویت خود مواجاه شا  ای  هکه نوجوانی دور

پاردازد و در   مای  خود و اینکه دیگران چه تصوری از او دارند، ربارهزمانی که فرد به ادغام عقاید د

در این دوره ممکن است  .(292: 9911 ،9سازد )شولتز می تصویری منسجم و با ثبات از خود ،نتیجه

نوجواناان را تهدیاد    ،رفتارهای پر خطردادن خطراتی همچون همنشینی با همساالن بزهکار و انجام 

قادم گاذاردن باه     و شود مییند رشد آدمی محسوب ااز ادوار پر اهمیت در فردوران نوجوانی کند.  

جنسای،  ه (. شکوفایی غریاز 2190و همکاران،  0مک کالی) شود میبا بلوغ آغاز  معموالً ،این دوره

مهم ایان  های  میل به آزادی و استقالل از ویژگی و ق و مناف  شغلی و اجتماعییتثبیت و تحکیم عال

از جملاه   ،گرایش باه انحرافاات اجتمااعی   ه زمین ،(. در نتیجه2190و دیگران،  9ر)هنبرگدوره است 

 (. 2199و همکاران،  0)براون شود میرفتارهای پرخطر در آنها فراهم 

ساالگی آغااز    91که اغلب رفتارهای پر خطر در سانین قبال از   اند  هجهانی نشان دادات مطالع

و  2آل مهامادی گیرند ) دربر می شامل مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر را ،و رفتارهایی شوند می

شاده در ایاران نیاز بیاانگر      ی انجاام ها پژوهش: گوید می(. وجدانی به نقل از توماس 2199 ،دیگران

 91تاا   90مواد مخدر در بین نوجوانان  و مانند مصرف سیگار، قلیان، الکل ،شیوع رفتارهای پرخطر

 نظم و انسجام اجتمااعی  ،شناسان مهم مورد توجه جامعه (. مسئله9991 :9912، سال هست )وجدانی

 

1. Han 

2. Erikson 

3. Sholtz 

4. McCauley 

5. Henneberger 

6. Brown 

7. El Mhamdi 
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افراد جامعه باا هنجارهاای اجتمااعی کاه      اما باید این واقعیت را در نظر داشت که همیشه همه است.

، ند و مرتکاب رفتاار انحرافای خواهناد شاد )احمادی      شاو  نمای  ناوا  هام  ،موجد نظم اجتماعی هستند

تعریا    9رفتاار انحرافای   ،که به لحاظ اجتماعی شود میمانی انحراف تلقی یک عمل ز. (99:9910

افارادی را کاه مرتکاب چناین      ،دانساته  2این عمال را انحاراف   ،شده باشد و فرهنگ عمومی جامعه

دانناد کاه    رفتاری مای  را غالباً 9انحراف اجتماعی (.0: 9910، د )احمدیکنمجازات اند،  هعملی شد

از هنجارهاای ماورد   ای  هنوایی با یک هنجار یا مجموعا  و آن را عدم همبرخالف وفاق جامعه است 

 ،انحرافاات  شناسای  جامعاه از دیادگاه   ،بناابراین  .ناد ا هدکار پذیرش اکثریت اعضای جامعاه تعریا    

انحراف اجتماعی پیوستاری از رفتار است که هم به تخل  از قانون نظیر قتال و اخاتالس و هام باه     

نظیر فرار جوانان از خانه ارجاع  ،شکنی رسمی و فرهنگی بدون قانون تخل  از هنجارهای اجتماعی

 .(. برخی از رفتارهای انحرافی مربوط به گروه سنی خاصای اسات  21:9910، )احمدی شود میداده 

گویناد و   می 0سال( رفتار بزهکارانه 91اند )زیر  هکه به سن قانونی نرسید یبه رفتار انحرافی نوجوانان

ایان اصاطالح باه طاور رسامی و       شاوند.  یده مینام «بزهکاران جوان» ،این رفتارها مرتکب نوجوانانِ

اولین قانون بزهکااری در شایکاگو آمریکاا باه کاار       ،تدوین و در همین زمان 9111قانونی در سال 

 نسبت یریپذجامعه ندیفرا در ریتأخجمعیت و جوان  ارساخت (.99ا90 :9912 ،9)شومیکر گرفته شد

بزهکااری جواناان و    در حال گذار ایران معاصر منجر به رشد مسائله  در جامعه ،یجهان نینو نظم به

بزهکاری جوانان از زمانی آغاز دربارة شناسی انحرافات به مطالعه  توجه جامعه .نوجوانان شده است

تخریاب اماوال عماومی و     ،نظیر مصرف داروهای مخادر  ،شد که طیفی وسی  از رفتارهای نابهنجار

رفتاار   ،مصارف بایش از انادازه مشاروبات الکلای      ،باشاگری بعاد از مساابقات فوتباال    او ،خصوصی

نامشااروع و نااامطمئن جنساای و فاارار از خانااه و مدرسااه در بااین نوجوانااان شاایوع پیاادا کاارد           

 (.921:9910،)احمدی

شادت و پیامادهای آن، باه     رفتارهای انحرافی جوانان انواع مختلفی دارد که بر حسب عماق، 

و  ؛سوءمصارف الکال و ماواد مخادر    ، سارقت مسالحانه   ،تجااوز باه عنا     :مانناد  ،بزهکاری شدید

 

1. Devint Behavior 

2. Deviance 

3. Social Deviance 

4. Deliquent Behavior 

5. Shoemaker 
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هااای  تخریاب اماوال عماومی و خصوصای و دزدی     ،از خاناه و مدرسااه  هاایی نظیار فارار    بزهکااری 

رفتارهاای پار   »باه بخشای از رفتارهاای انحرافای کاه       ،که در این پاژوهش  شوند میکوچک تقسیم 

 ،رفتارهای پر خطر احتمال نتایج منفای و مخارب جسامی    .شود میپرداخته  شوند، مینامیده  9«خطر

مار  و بیمااری در    علال عماده   دهاد. همچناین   مای اجتماعی را برای فرد افازایش   و شناختیروان

گاردد کاه    محادودی از رفتارهاای پرخطار برمای     کشورهای صنعتی و در حال توسعه به تعداد نسبتاً

 .(9919 ،)مرزبان و همکاران شود یماز سنین نوجوانی و جوانی شروع  عمدتاً

باا   ارتبااط آموزند که چگوناه در   می ی زندگیها مهارتدر معرض خطر از راه آموزش  افرادِ

سالمت روانای خاود را    کرده،ها، جامعه، فرهنگ و محیط خود مثبت و سازگارانه عمل  سایر انسان

مهاارت  ی شاوند.  رویاارو ، اسات ده کار چگونه با مشکالت فعلی کاه آنهاا را احاطاه     و ندکنمین أت

سازد باا افاراد مختلا      شده که فرد را قادر می رفتارهای انطباقی آموخته :عبارت است از 2اجتماعی

اجتنااب   ،ی مثبت بروز دهد و از رفتارهایی که پیامد منفی داردها کنشوا ،روابط متقابل داشته باشد

  .(9919، 0و میلبرن 9کارتلج)د کن

 ،ساو  تواند بر روابط بین افراد از یک رفتارهایی هستند که تحول آنها میی اجتماعی ها مهارت

 9از نظار هاارجی   .باشاد  ماؤثر  ،و بهداشت روانی آنان و نیز عملکرد مفید در اجتماع از سوی دیگار 

از رفتارهاای هدفمناد، باه هام مارتبط و متناساب باا        ای  همجموعا  :ست ازا مهارت اجتماعی عبارت

ضاع  در  . (99:9912 ،هاارجی و همکااران  ) اسات تحت کنتارل فارد    ،هوضعیتی که آموختنی بود

مصارف  ، افت تحصیلی ،ناسازگاری ،مانند بزهکاری ،ی اجتماعی موجب بروز رفتارهاییها مهارت

مشاارکت فعاال فارد را در     زمیناه  ،ی اجتماعی و ارتبااطی ها مهارتد. دارا بودن شو  مواد و اعتیاد می

دشاوار اجتمااعی واقعای،    هاای   در رویاارویی باا وضاعیت    شاود  یما و باعا    کند میاجتماع فراهم 

های بالقوه فارد   ی اجتماعی تواناییها مهارتداشتن  ،در واق  .ی از خود بروز دهدمؤثری ها کنشوا

آنهاا   که به واساطه  هاست مهارتشامل آن دسته از  ،ی ارتباطیها همچنین مهارت .کند میبالفعل  را

 ،یندی کاه افاراد طای آن   ایعنی فر ،یند ارتباط شونداهای بین فردی و فر توانند درگیر تعامل می افراد

 

1. High-Risk Behaviors 

2. Social Skills 

3. Kartiedge 

4. Millbern 

5. Hargie 
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از تواناد ماان     مای  ها مهارتوجود این  .گذارند می کالمی و غیرکالمی با یکدیگر در میانهای  پیام

 .دشوروی آوردن جوانان و نوجوانان به رفتارهای پر خطر 
 

 پژوهش هدف

رفتارهاای پار خطار     کااهش  ردو ارتبااطی  ی اجتمااعی  هاا  مهاارت بررسی اثربخشی آموزش 

 .نوجوانان
 

 پیشینه تحقیق
تحقیقاات متعاددی در ایان زمیناه انجاام       ،با توجه به موضوع مهم رفتارهای پرخطر نوجواناان 

 شود.  ارائه میشده  مختصری از تحقیقات انجام تاریخچه ابتدالذا . شده است

ر گارایش باه   داثربخشی آموزش کفایت اجتمااعی  »و همکاران در پژوهشی با عنوان  علیزاده

باه   «وار روزی بهزیساتی در شاهرهای مشاهد و سابزه    رفتارهای پر خطر نوجوانان پسار مراکاز شابانه   

آزماون  پرداختناد. نتاایج تحقیاق نشاان داد کاه اثار معنااداری بار نمارات پاس          ایان رفتارهاا   بررسی 

و تغییارات نمارات    ،%9یازان خطاای   گارایش باه رفتارهاای پار خطار داشات باا م       های  مقیاسخرده

گرایش به رانندگی خطرناک، گرایش به خشونت، گرایش به مصرف های  مقیاسآزمون خرده پس

 سیگار، مواد مخدر، الکل، گرایش به رابطه و رفتار جنسای و گارایش باه جانس مخاال  را تبیاین      

ایت اجتماعی بر گارایش  آموزش کف تأیید شد. بنابراین، فرضیه اصلی تحقیق . بدین ترتیب،کند می

، )علیازاده و همکااران   دارد تاأثیر روزی بهزیساتی   به رفتارهای پرخطر نوجواناان پسار مراکاز شابانه    

9911) . 

ماورد  ه نمونا  ؛اوقاات فراغات و بزهکااری   ه رابط»نیا پژوهشی با عنوان  خواجه نوری و هاشمی

اوقاات  هاای   انجام دادند. نتایج نشان داد که بین فعالیات  «آموزان دبیرستانی شهر شیرازمطالعه: دانش

هاای اوقاات    منفی وجاود داشات. اماا باین فعالیات     ه یافته و رفتارهای بزهکارانه رابطفراغتی سازمان

آماده از مادل   دسات  معناادار مثبات وجاود داشات. نتاایج باه      ه نیافته و بزهکاری رابط فراغتی سازمان

ات فراغات  ذیری بادون نظاارت و اوقا   پ   کردن، جنسیت، جامعهرگرسیونی با چهار متغیر وقت تل

)خواجاه ناوری و    درصد تغییرات متغیار بزهکااری را تبیاین کارده باود      29یافته بر روی هم  سازمان

 .(9911 ،هاشمی
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بررسای نقاش هاوش اخالقای و اجتمااعی در      »و همکاران پژوهشی با عنوان  شهبازیان خونیق

انجاام   «9919اا 10شگاه علوم پزشکی کردستان در ساال تحصایلی   رفتارهای پر خطر دانشجویان دان

دلساوزی باا    مؤلفاه باه جاز رواباط     ،. نتایج تحقیق نشان داد که بار اسااس ضارایب همبساتگی    دادند

گویی و بخشش با گرایش به رفتارهای پر خطر جنسی که معناادار   راستهای  مؤلفهمصرف الکل و 

رفتارهای پر خطر رواباط منفای وجاود دارد    های  مؤلفهو هوش اخالقی های  مؤلفهبین سایر  ؛نبودند

هوش اخالقی و هوش اجتمااعی  های  مؤلفهنتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز . طبق %(9با خطای )

ناد )شاهبازیان خونیاق و    کنبینی  رفتارهای پر خطر را پیشهای  مؤلفهتوانستند به طور معناداری تمام 

 . (9910 ،همکاران

ی ینقاش تواناا   :خشاونت در مدرساه  »پژوهشای باا عناوان     نیاز ( 9910)کردنوقابی و همکاران 

انجاام   «آمیاز نوجواناان   ارتباطی و حل تعارض در کااهش رفتارهاای خشاونت   های  همدلی، مهارت

مرباوط باه   هاای   همگون اسات و یافتاه  ها  . نتایج تحقیق نشان داد که ماتریس کوواریانس دادهدادند

بار   (ارتبااطی های  نس چند متغیری برای بررسی اثر عمل آزمایشی )آموزش مهارتتحلیل کوواریا

ی یاااثاار پیالهااای  ارزشو حاال تعااارض( ارائااه شااده و  مااؤثرهماادلی، ارتباااط )وابسااته هااای  متغیاار

آزماون و گاروه ارائاه شاده اسات.       ترین( برای هار پایش   رایج)کارترین( و ویلکس المبدا  محافظه)

 تاأثیر هازارم(   ی و ویلکاس المبادا )درصاد خطاای یاک     یا معنادار بودن اثار پیال با توجه به  ،بنابراین

رحیمی و . (9910 ،)کردنوقابی و همکاران شود می یدأیارتباطی تهای  معنادار بودن آموزش مهارت

ر کااهش  دزنادگی  هاای   آماوزش مهاارت   تاأثیر بررسای میازان   »پژوهشای باا عناوان     نیاز همکاران 

اناد. نتاایج تحقیاق     انجاام داده  «آموزان پسر دوره متوسطه در معرض خطار  رفتارهای خطرساز دانش

آموزان در معارض   ی زندگی موجب شده است تا نوع نگرش دانشها مهارتنشان داد که آموزش 

خطاار نساابت بااه مصاارف مااواد مخاادر و میاازان احساااس افسااردگی آنهااا و همچنااین مشااکالت      

تغییر خواهی به طور معناداری  رلی و میزان هیجانمندی و خودکنت جرأته آموزان پسر در زمین دانش

 .(9919 ،)رحیمی و همکاران کند و کاهش یابد

هاوش معناوی   های  اثربخشی آموزش مهارت»پژوهشی با عنوان  به بررسیی و صاحبدل یرضا

پرداختند. نتایج تحقیاق نشاان داد    «متوسطه دومه آموزان پسر دوربر کاهش رفتارهای پرخطر دانش

مستقل آماوزش   T درصد، با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و 19طح معناداری که با س
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ده اسات )رضاایی و   شا خودآگاهی باعا  کااهش میازان رفتارهاای پار خطار در گاروه آزماایش         

 . (9919 ،صاحبدل

ی اجتماعی و رفتارهاای پار خطار    ها ه مهارتبررسی رابط»احمدی و معینی پژوهشی با عنوان 

. نتایج تحقیق نشان داد که بین درآمد، دلبساتگی باه   انجام دادند «لعه موردی شهر شیرازجوانان: مطا

اجتمااعی و  هاای   تعهد به هنجارها، مشارکت، بااور باه اصاول اخالقای، مهاارت      خانواده و دوستان،

معناادار وجاود دارد. همچناین باه لحااظ رفتارهاای پرخطار باین جانس،           ای رفتارهای پرخطر رابطه

سااختار خاانواده تفااوت معنااداری وجاود داشات. اماا باین سان،           و وضعیت تأهل، طبقه اجتمااعی 

رگرسیونی مرباوط باه تحلیال    ه تحصیالت و رفتارهای پر خطر رابطه معناداری مشاهده نشد و معادل

بینی متغیر وابساته رفتارهاای پرخطار نیاز نشاان داد کاه در        پیش متغیرهای مستقل برای و چند متغیره

اجتمااعی  هاای   چهار متغیر تعهد به هنجارها، جنس )مرد(، باور به اصول اخالقی و مهارت ،مجموع

 .(9910 ،)احمدی و معینی ندکندرصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین  09ند ا هتوانست

 

 چارچوب نظری
د که برخای ماردم را تحات فشاار     نپرداز جتماعی به عواملی در جامعه میفشار اهای  در نظریه

ایان فشاار را ناشای از عادم      «رابارت مارتن  »کنناد.   رفتاری می کجو آنان را مجبور به  دهند میقرار 

ناکامی در رسیدن به « آلبرت کوهن»داند.  مقبول اجتماعی میتوانایی شخص در دستیابی به اهداف 

اشاخا  از   یعادم برخاوردار   «نیالا »و  «کلاوارد »شامارد.   ه را عامل فشار مای جایگاه باال در جامع

 یفشاار باار افاراد و رانادن آناان باه سااو      واردکنناده  را هادف  باه  لیاان یبارا  نامشاروع  یهاا فرصات 

« سااترلند »توان  پردازان یادگیری اجتماعی می . از جمله نظریه(92: 2119 ،9وی)ت دانند یم یرفتار کج

کاه تعاداد    شاوند  مای رفتاار   کاج  ،افاراد باه ایان علات     وی را نام برد که معتقد اسات و پیوند افتراقی 

و ارتباااط بیشااتر آنااان بااا  شااان اساات هااای غیرانحرافای  هااای انحرافاای آنااان بیشااتر از ارتباااط ارتبااط 

 در نظریاه  «دانیال گلیازر  »اماا  آنهاسات.   رفتاری کجعلت اصلی  رفتاری، های کج رفتاران یا ایده کج

رفتاران واقعی و مجازی به خودی خود ضارری   معتقد است که تعامل با کج «افتراقی پذیری هویت»

بگیرد. در رفتاران یکی بداند و از آنها هویت  مگر اینکه به حدی برسد که فرد خود را با کج ؛ندارد

 

1. Thio 
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ادامه یا توق  هار ناوع   که گویند  شناسی می تقویت در روان بر اساس نظریه «تقویت افتراقی»نظریه 

و مجاازات   یعنای تشاویق موجاب اداماه رفتااری خاا        ،رفتاری بستگی به تشویق یا مجازات دارد

، )صادیق سروساتانی   اسات  رفتااری  کجتقویت علت اصلی  ،باع  توق  آن خواهد شد و در واق 

 ،شهری شناسی جامعهشناختی با رویکرد  نظریه بومدر  ،پارک ،کاگویش مکتب نویسنده(. 91: 9911

فارض اساتوار اسات کاه بزهکااری باا برخای از         بار ایان پایش    یو .دکار ان را تبیین بزهکاری جوان

ساکونتگاهی و تاراکم جمعیات    هاای   مهاجرت، حوزه قومیت، زبان، :مانند ،های شهرنشینی ویژگی

و  کناد  مای و غرایاز سااکنان ممانعات    هاا   پارک معتقد بود که ناواحی شاهری از انگیازه    رابطه دارد.

رویکاارد  «زناای برچسااب» در نظریااه .(9910 )احماادی،شااود  ماایموجااب انحرافااات اجتماااعی  

انحراف  زنی اجتماعی در گسترش جرم و بر روی نقش برچسب ومتمایز است  کامالً شناختی جامعه

 کاه [ ای برداشات دلبخواهاناه  ] تعریفای : ن استزنی ای فرض اساسی نظریه برچسب پیش .دارد تأکید

کند، اسااس و مبناای انحاراف اجتمااعی اسات )احمادی،        برخی رفتارهای انسان ارائه می ازجامعه 

9910.) 

های اجتماعی به عنوان متغیر مستقل، دو دساته نظریاه اصالی وجاود دارد:      در ارتباط با مهارت

شناختی، شامل: نظریات انتظاار، اسانادی و    شناختی و نظریات اجتماعی. نظریات روان نظریات روان

 باا  مارتبط  انتظاراتاز  یزیکه چه چ شود یم دیتأکنکته  نیابر  رانتظا هینظر درمراتبی هستند.  سلسله

(. در نظریه اسانادی افاراد در ماورد    99: 2119، 2و سابی 9)ویلسون هستند یرکالمیغ و یکالم رفتار

دهناد. در   ها خوشبین هستند. آنها شکست یا موفقیت خود را به عوامال مختلا  نسابت مای     موقعیت

واکنش افراد نسبت به « وینر»واق ، نسبت دادن یک نوع قضاوت علّی درباره رفتار یا حوادث است. 

فردی کاه در آزماون نماره خاوب نگرفتاه، ممکان        کند. برای مثال، موفقیت یا شکست را تبیین می

طور مسلم،  است عدم موفقیت خود را به عدم آمادگی خودش یا سخت بودن آزمون نسبت دهد. به

کنند  دهند، احساس سربلندی و غرور می افراد زمانی که موفقیت خود را به عوامل درونی نسبت می

هاای کانش را    اتبی، افراد درگیرِ ارتباط، برنامهمر (. در نظریه سلسله99ا90: 2119)ویلسون و سابی، 

شاود. بار ایان     گر تأکید می های خودتنظیم دهند. در نظریه کنترل سیبرنتیک بر نظام ماهرانه انجام می

 

1. Wilson 

2. Sabby 
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بینناد، ساعی در تنظایم     اساس، افراد با توجه به بازخوردی که از دیگران در ارتباط با رفتار خود مای 

 (.20: 2119ویلسون و سابی، رفتار و ارتباطات خود دارند )

هاای اجتمااعی    نظریات اجتماعی به جای تأکید بر فرد به عنوان واحد تحلیل، بر روی گاروه  

ای باکستر و مونتگمری یکی از نظریات اجتماعی است کاه   کنند. نظریه دیالکتیک رابطه تمرکز می

کناد   ریه بر روابطی تأکید مای حساس هستند. این نظ ها تناقصها نسبت به نیازها و  کند کنش بیان می

که حول فعل و انفعال پویای تمایالت متضاد ا زمانی که در کنش متقابل به نمایش درآیندا سازمان  

و بارای ایجااد، حفا  و ساازماندهی یاک رابطاه انساانی         (21ا91: 2119یابند )ویلسون و سابی،  می

بنادی واحادی    هساتند و تقسایم  هاای اجتمااعی بسایار متناوع      ضروری هستند. بر این اساس، مهارت

 اند:  بندی شده گانه به شرح زیر دسته بندی، به ابعاد نه درباره آنها وجود ندارد. در یک تقسیم

هااای مربااوط بااه پاارورش حااس همکاااری،   ورزی، مهااارت جاارأت9هااای اجتماااعی مهااارت

ایی هاای درک اجتمااعی و شناسا    های خودگردانی، مهاارت  دوستی، مهارت پذیری و نوع مسئولیت

یاابی و حفا  شاغل،     هاای شاغل   های مربوط به قوانین اجتمااعی، مهاارت   های جامعه، مهارت ارزش

های ارتبااطی )کاه در برخای از     ای و مهارت های مقابله های گذران اوقات فراغت و مهارت مهارت

 های اجتماعی قلمداد شده، اما در این پژوهش، جداگاناه در نظار   ها زیرمجموعه مهارت بندی تقسیم

 گرفته شده است(. 

های زندگی هساتند. تواناایی و فرفیات ایجااد      های ارتباطی بخشی از مهارت در واق ، مهارت

باه   2هاای ارتبااطی   (. مهاارت 9910شود )احمدی و معینای،   ارتباط، به موفقیت در زندگی منجر می

شوند که  اطالق میطور کلی، به فرایند برقراری ارتباط میان حداقل دو نفر و به مجموعه رفتارهایی 

فاردی و   کنند تا میان عواط  و نیازهای خود ارتباط برقرار کند و به اهداف میان به انسان کمک می

شوند: توانایی گوش دادن   های مختلفی می های ارتباطی، شامل مهارت اجتماعی دست یابد. مهارت

های واضح ارتباطی و فعال باودن   مها، توانایی دریافت و ارسال پیادهی به هیجانفعاالنه، مهار و نظم

هااای فرازبااانی،  هااای غیرکالماای، مهااارت هااای کالماای و مهااارت و قاطعیاات در ارتباااط، مهااارت

 باا  ارتبااط  یهاا  مهاارت های برقراری دوساتی،   ها، مهارت های برقراری ارتباط حتی با غریبه مهارت

هاای ارتبااطی باه شامار      های گسترش تعامالت اجتماعی، از جمله مهاارت  و مهارت مخال  جنس

 

1. Social Skills 

2. Communication Skills 
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توان چارچوب نظری تحقیق را  با توجه به نظریات ذکرشده می(. 9910روند )احمدی و معینی،  می

 .ریزی کرددر قالب مدل تبیینی زیر طرح

 

 مدل تبیینی پژوهش
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهش فرضیه
 فرضیه اصلی

آمیز نوجوانان اثربخش  رفتارهای خشونتر کاهش داجتماعی و ارتباطی های  آموزش مهارت

 است.
 

 ی اجتماعی و ارتباطیها مهارت

 همکاری و خودگردانی

 مداری و قانونای  همقابل

 ی جامعهها ارزشگذران اوقات فراغت و شناسایی 

 های کالمی و غیرکالمی درک پیام

 ها و گوش دادن دهی به هیجان نظم

 یند ارتباط و قاطعیت در ارتباطابینش نسبت به فر

 پرخطر نوجوانانرفتارهای 

 رانندگی خطرناک

 آمیز فتارهای خشونتر

 تمایل و اقدام به خودکشی

 مصرف سیگار و قلیان

 مصرف الکل و مواد مخدر

 جنسینامطمئن  رفتار

 رفتار مرتبط با فضای مجازی

 های پورن( )فیلم
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 فرعیهای  فرضیه

ر کاهش تمایال و اقادام باه خودکشای نوجواناان      داجتماعی و ارتباطی های  آموزش مهارت ا

 اثربخش است. 

رکاااهش مصارف ساایگار و قلیااان نوجوانااان  داجتماااعی و ارتباااطی هاای   آمااوزش مهااارتاا  

 اثربخش است.

رکاهش مصارف الکال و ماواد مخادر نوجواناان      دو ارتباطی اجتماعی های  آموزش مهارتا 

 اثربخش است.

رکاهش رفتار نامطمئن جنسی نوجوانان اثاربخش  داجتماعی و ارتباطی های  آموزش مهارتا 

 است.

ر کااهش رفتارهاای مارتبط باا فضاای مجاازی       داجتمااعی و ارتبااطی   های  آموزش مهارتا 

 است.نوجوانان اثربخش  های پورن( )دیدن فیلم

ر کاهش رانندگی خطرنااک نوجواناان اثاربخش    داجتماعی و ارتباطی های  آموزش مهارتا 

 است.

 

 روش تحقیق
نوجواناان   ،جامعه آماری ایان تحقیاق  . تجربی استفاده شده است در این پژوهش از روش نیمه

با توجه باه تعاداد انادک     .اند ودهب 9011نفر در سال  09یت شهر کرمان، برابر با کانون اصالح و ترب

هاا ماورد    آزماودنی  یعنای هماه   ،شماری استفاده شده است از روش تمام، ها در این تحقیق آزمودنی

 اند. رفتهسنجش قرار گ

زیارا   شاده اسات؛  آزمون( اساتفاده   پس ـ  آزمون  این پژوهش از ابزار پرسشنامه )تست پیش در

ه یکسانی از و از هر پاسخگو مجموعهاست  پرسشنامه ابزار بسیار ساختارمندی برای گردآوری داده

 ،حاوزه  2گویاه در   01رفتارهاای پرخطار در قالاب     .(12 :9910دواس، ) شاود  میاالت پرسیده سؤ

آمیز، تمایل و اقدام به خودکشای، مصارف سایگار و    رانندگی خطرناک، رفتارهای خشونت :شامل

 جنسای و رفتارهاای مارتبط باا فضاای مجاازی      ناامطمئن  لیان، مصرف الکل و مواد مخادر، رفتاار   ق

بار، بعضی اوقاات   هرگز، یک یا دو»های  به شکل طی  در قالب پاسخ های پورن( )استفاده از فیلم
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روایی پاژوهش باه شایوه اعتباار صاوری و باا مراجعاه و         .گرفتندمورد سنجش قرار  «و بیشتر اوقات

د. در این پاژوهش بارای سانجش پایاایی ابازار      شنظر تضمین  نظر با افراد متخصص و صاحبتبادل 

گیری، از آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پاژوهش   اندازه

کاه   اسات  19/1یعنی رفتارهای پرخطر برابر با  ،در سطح قابل قبول و برای متغیرهای اصلی پژوهش

 .از پایایی باالیی برخوردار است ،شده برای سنجش رفتارهای پرخطر دهد مقیاس طراحی می نشان

 

 ها روش تجزیه و تحلیل داده
هاای   آوری اطالعاات و داده  بارای جما    ،9در این پژوهش بر مبنای روش از تکنیک پیمایش

پیماایش اسات   هاا   تنظیم و تحلیل داده و گردآوریهای  مورد نیاز استفاده شده است. یکی از روش

دهد که کمتر حاوی جزئیات اسات.   می . روش پیمایشی، اطالعاتی را به دست(90 :9910 ،دواس)

(. در این 221 :9911گیدنز، )کند  می وسی  تطبیقای  همطمئن باشیم که بر حوز اًتوانیم نسبت می اما ما

 (انسان هستند )نوجواناان ها  اینکه آزمودنی به دلیل ؛استفاده شده است 2تجربی پژوهش از روش نیمه

ی اجتماعی و ارتباطی، متغیری است در جهت گسترش ها مهارتبررسی آموزش  به منظورو تالش 

 .از جملااه تمایال و اقادام باه خودکشاای    شاان، آگااهی نوجواناان بارای کاااهش رفتارهاای پار خطر     

اهدی شا  ـ  پژوهش مورد  .2 ؛گروهی یا کوهورت پژوهش هم .9: استی تجربی دو نوع ها پژوهش

ای  هتحلیلای مشااهد  ه در این پاژوهش کاه یاک ناوع مطالعا      .(19ا12 :9910 ،نادری و سی  نراقی)

ایان جمعیات، دو گاروه    های  است، یک جمعیت مرج  یا بخشی از آن انتخاب و با بررسی ویژگی

و گاروه  هاا   گاروه تحات آماوزش مهاارت    ) گیرند می نیافته شکلیافته با عامل خطر یا مواجهمواجه

 ها(. آموزش مهارتبدون 

آموزشای   ی اجتماعی و ارتباطی کماک گرفتاه و برناماه   ها مهارتاز آموزش  ،در این تحقیق

روش آموزش به این ترتیب است که ابتدا پژوهشاگر موضاوع هار جلساه و هادف آن را       د.شارائه 

در قالاب مثاال بارای     هاا  مهارتپردازد. سپس  میدقیقه به ارائه موضوع  21کند و در حدود  میبیان 

شاده در کاالس و    عملی ارائاه های  به انجام فعالیتها  آزمودنی ،بعد از آن .دوش می ها ارائه آزمودنی

الزم را هاای   کند و راهنماایی  میپردازند و پژوهشگر در مباح  گروهی شرکت  میبح  گروهی 
 

1. Navigation 

2. Quasi-Experiment 
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 د. ایان دوره وشا  مای دهاد. همچناین بازخوردهاای الزم توساط پژوهشاگر باه گاروه ارائاه          میارائه 

 .دشو مییک جلسه ارائه ای  هآموزشی در دوازده هفته و هفت
 

 های تحقیق و تحلیل آنها یافته
 نفار  9، «گاروه آزماایش  »کنناده در   نفر شرکت 22از توصیفی پژوهش نشان داد که های  یافته

نفار   29سااله و از   91نفار   9سااله و   91نفار   9، سان  ساال  92نفر دارای  1ساله،  90نفر  9 ساله، 99

 سااله بودناد.   91نفار   0و  سن سال 92نفر دارای  1 ،ساله 90نفر  1، «گروه کنترل»کننده در  شرکت

نفار دبیرساتان    99نفر راهنمایی،  2گروه کنترل دارای تحصیالت ابتدایی،  کنندگان نفر از شرکت 0

دارای تحصایالت ابتادایی،    نفر 0نفر تحصیالت خود را اعالم نکرده بودند. در گروه آزمایش،  2و 

گروه کنتارل مجارد    کنندگان نفر از شرکت 91نفر دیپلم بودند.  2نفر دبیرستان و 1نفر راهنمایی،  2
 کننادگان  نفر از شارکت  99هل بودند. أنفر مت 2 و نفر مجرد 21هل و در گروه آزمایش، أنفر مت 9 و

نفر فاارس،   90ند. در گروه آزمایش، نفر بلوچ بود 0و  نفر کرد 9نفر ترک،  9گروه کنترل فارس، 

گروه کنترل باا   کنندگان نفر از شرکت 91نفر قومیت خود را مشخص نکرده بودند.  9نفر بلوچ و  9

 نفر با پدر 9نفر با والدین،  91نفر با مادر زندگی و در گروه آزمایش  2نفر با پدر و  9والدین خود، 

 کردند. نفر با مادر زندگی می 2و 

ر کاهش رفتارهاای  دی اجتماعی و ارتباطی ها مهارتکه آموزش  دهند مینشان  2 و 9جدول 
 بوده است. مؤثرپر خطر نوجوانان 

و هاا   آزماون باود، باه منظاور تحلیال داده      آزمون و پس با توجه به طرح حاضر که از نوع پیش

وع تحلیال  آزمون از تحلیل کوواریانس چناد متغیاره اساتفاده شاده اسات. در ایان نا        کنترل اثر پیش

آزماون  های  از مفروضهیکی  :ذیل برقرار باشد تا بتوان به نتایج آن اطمینان داشتهای  بایستی شرط

کاه   اسات کوواریاانس   ا  واریاانس هاای   تحلیل کوواریانس چند متغیری، بررسی همسانی مااتریس 
و  P ،99/9 =F= 299/1) اسااتفاده شاده اساات. مقادار ایاان آزمااون   9منظااور از آزماون باااکس  بادین 

112/1 =Box's M       اسات،   19/1( محاسبه شد و از آنجاایی کاه معنااداری آزماون بااکس بیشاتر از

. برای بررسی همگاونی  هستندکوواریانس همگن  اهای واریانس   توان نتیجه گرفت که ماتریس می

 آزمون از آزمون همگونی واریانس لوین استفاده شده است. های دو گروه در مرحله پس واریانس

 

1. Box Test 
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 خطا در متغیرهای وابسته تحقیق های  نتایج آزمون لوین تساوی واریانس. 9جدول 

 سطح معناداری 2درجه آزادی  9درجه آزادی  F متغیرها

 101/1 90 9 10/9 آمیز رفتارهای خشونت

 120/1 90 9 22/9 تمایل و اقدام به خودکشی

 120/1 90 9 29/9 مصرف سیگار و قلیان

 102/1 90 9 9/0 مصرف الکل و مواد مخدر

 111/1 90 9 19/2 نامطمئن جنسی رفتار

 122/1 90 9 12/9 رفتارهای مرتبط با فضای مجازی

 100/1 90 9 0 رانندگی خطرناک

 

کادام   شود، از آنجایی که نتایج آزمون لوین برای های   مشاهده می 9طور که در جدول  مانه

شاود. باا توجاه باه      ها نیز تأییاد مای   مفروضه همگنی واریانس (،P>19/1) ستین دار یمعناز متغیرها 

 های باال، مجاز به استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره هستیم. برقراری مفرضه

 
 ها  . نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره برای مقایسه گروه2جدول 

 آزمون  در متغیرهای وابسته با کنترل پیش

 F مقدار نام آزمون متغیر
درجه آزادی 

 فرضیه

درجه آزادی 

 خطا

سطح 

 معناداری

اندازه 

 اثر

 91/1 192/1 21 2 991/2 092/1 الندای ویلکز 

 

شود، آماره چند متغیری مربوط یعنی الندای ویکاز، در   مشاهده می 2طور که در جدول  همان

شاود    ( معنادار است. بدین ترتیب، فرض صفر آماری رد و مشخص مای P <19/1درصد ) 19سطح 

آمیاز، تمایال و    آزمون متغیرهای رفتارهای خشاونت  که ترکیب خطی هفت متغیر وابسته، میزان پس

اقدام به خودکشی، مصرف سیگار و قلیان، مصرف الکل و مواد مخدر، رفتارهای جنسی، رفتارهای 

پاراش،   هاای هفات متغیار هام     خطرناک، پس از تعادیل تفااوت   مرتبط با فضای مجازی و رانندگی

آمیاز، تمایال و اقادام باه خودکشای، مصارف سایگار و قلیاان،          های رفتارهای خشاونت  آزمون پیش
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مصرف الکل و مواد مخدر، رفتارهای جنسی، رفتارهای مرتبط باا فضاای مجاازی از متغیار مساتقل      

 یرفته است. های اجتماعی و ارتباطی( تأثیر پذ )آموزش مهارت

های اجتماعی و ارتباطی در کاهش رفتارهاای   دهد که آموزش مهارت نشان می 0و  9جدول 

 آمیز مؤثر بوده است. خشونت

با توجه به اینکه آزمون چند متغیری مذکور، معناادار باوده و ترکیاب خطای متغیار وابساته از       

کاه آیاا هار کادام از متغیرهاای      پاردازیم   متغیر مستقل اثر پذیرفته است؛ به بررسی این موضوع مای 

وابسته از متغیر مستقل اثر پذیرفته است. بدین ترتیاب، از تحلیال کوواریاانس تاک متغیاره اساتفاده       

هاای همپاراش بایاد یاک      ها برای کوواریانس، این اسات کاه متغیار    شده است. از شرایط الزم داده

های گسسته، مانند جنسیت باه   ن متغیرکار برد رابطه خطی مشخص با متغیر وابسته داشته باشند و از به

شاود. از جملاه    عنوان متغیر همپراش اجتناب شود. ایان دو شارط، در پاژوهش حاضار رعایات مای      

شود، آزمون یکسانی شایب خاط رگرسایون     هایی که در ابتدای تحلیل کوواریانس اجرا می آزمون

آزماون(   متغیر همپراش )پایش آزمایشی و  برای شرایط آزمایشی است. به عبارتی، تعامل بین شرایط

 نبایستی معنادار باشد.

 
 آمیز( . آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون برای شرایط آزمایشی )متغیر رفتارهای خشونت3جدول 

 F سطح معناداری
میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات
 منبع

 آزمون پیش 99/921 9 99/921 92/29 119/1

 آزمون گروه و پیش 99/22 9 92/21 09/9 2/1

 خطا 12/091 91 90/90  

 کل 9221 09   

 

اسات، شایب    19/1و بیشاتر از   2/1آمده برابر باا   از آنجایی که مقدار سطح معناداری به دست

 آمده است. 0نتیجه تحلیل کوواریانس در جدول  .ستین معنادارخط رگرسیون 
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 در دو گروه آزمایش و کنترل آمیز . نتایج تحلیل کوواریانس رفتارهای خشونت2جدول 

سطح 

 معناداری
F 

میانگین 

 مجذورات
 منبع مجموع مجذورات درجه آزادی

 آزمون پیش 12/20 9 12/20 09/0 102/1

 گروه 10/999 9 10/999 29/1 101/1

 خطا 91/009 01 09/90  

 کل 9221 09   

 

(، بین p <19/1و  F =29/1آزمون ) ، بعد از حذف اثر پیش0طبق اطالعات جدول 

داری وجود دارد و فرض صفر رد شده، فرض خالف  آمیز دو گروه تفاوت معنی رفتارهای خشونت

آمیز در گروه آزمایش نسبت به  شود. با توجه به پایین بودن میانگین رفتارهای خشونت تأیید می

ر بوده آمیز مؤث های اجتماعی و ارتباطی در کاهش رفتارهای خشونت گروه کنترل، آموزش مهارت

 است.

هاای اجتمااعی و ارتبااطی و کااهش      نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین آموزش مهاارت 

داری وجاود داشاته و آماوزش    آمیاز ارتبااط معنای    هاای خشاونت   رفتارهای پرخطار، ازجملاه رفتاار   

 تاوان اساتنتاک کارد    ها توانسته است اثر این رفتارها را کاهش دهد.آنچه از نتایج تحقیاق مای   مهارت

های اجتماعی و ارتباطی در کاهش رفتارهاای   این است که همچون تحقیقات قبل، آموزش مهارت

پر خطر به طور کلی مؤثر بوده و این تحقیق با تحقیقات پیشین همسو بوده است؛ البتاه در فرضایات   

آمیز، با تحقیق علیزاده و همکاران و کردنوقابی و همکاران همسو  فرعی همچون رفتارهای خشونت

نیا، شهبازیان خونیق و همکاران، رحیمی و همکاران،  بوده، ولی با تحقیقات خواجه نوری و هاشمی

 رضایی و صاحبدل، احمدی و معینی ناهمسو بوده است.

طور که قباًل اشااره شاد، چاارچوب نظاری ایان تحقیاق در ابتادا مبتنای بار نظریاه فشاار             همان

ایان فشاار را ناشای از عادم تواناایی      « رابارت مارتن  »پاردازان آن از جملاه    اجتماعی بوده،که نظریه

ناکاامی در رسایدن باه    « آلبارت کاوهن  »دانناد.   شخص در دستیابی به اهداف مقباول اجتمااعی مای   

اشاخا  از   یعادم برخاوردار   نیو الا  کلاوارد شامارد و   جایگاه باال در جامعه را عامل فشاار برمای  
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 یفشاار باار افاراد و رانادن آناان باه سااو      واردکنناده  را هادف  باه  لیاان یبارا  نامشاروع  یهاا فرصات 

شاوند کاه    رفتار مای  . ساترلند در پیوند افتراقی معتقد است افراد به این علت کجدانند یم یرفتار کج

شاان اسات و ارتبااط زیااد آناان باا        هاای غیرانحرافای   های انحرافی آنان بیشتر از ارتباط تعداد ارتباط

شناسان مکتاب   رفتاری آنهاست. همچنین جامعه اصلی کجرفتاری، علت  های کج رفتاران یا ایده کج

شیکاگو در دو سطح خرد وکالن به بررسی مساائل شاهری پرداختناد. تحقیقاات آنهاا، هام شاامل        

دهد چگونه ارقام جرم و جنایات در میاان اجتماعاات گونااگون      های کالن است که نشان می نظریه

شناسای اجتمااعی    هاای روان  که به جریاان شود  متفاوت است و هم نظریات سطح خرد را شامل می

ساازمانی اجتمااعی کاه     ها در ساطح کاالن هساتند. در نظریاه بای      توجه دارد که زیربنای این جریان

کای مطارح شاد و توساعه      های شاو و مکتوسط پارک و دو تن از شاگردان مکتب شیکاگو به نام

نشده مهااجرت   الگوهای کنترل پیدا کرد؛ معتقد بودند که مشکالت اجتماعی شهر شیکاگو به علت

اناد.   های طبیعی است؛ لذا در این مناطق، اهاالی از فرهناگ کلای جامعاه جادا افتااده       و ایجاد منطقه

زنی این است: تعریفی ]برداشتی[ که جامعه از برخی رفتارهای  فرض اساسی در نظریه برچسب پیش

کاه اهاداف در رشاد بهنجاار      کند، اسااس و مبناای انحاراف اجتمااعی اسات. از آنجاایی       انسان می

 اهدافشاان باه   یابیو جواناان را در دسات   نوجواناان سو،  یک ازپرخطر،  یرفتارهانوجوان مهم هستند، 

تواناد بسایاری از اماور     رفتارهاای پرخطار مای    یمنف   یامدهایپ؛ اما از سوی دیگر، کنند یمکمک 

های اجتماعی مطلوب و گاذر ساالم و    مربوط به رشد را به مخاطره بیندازد و شایستگی، بلوغ، نقش

 صحیح به بزرگسالی را مان  شود.

شاده در ادبیاات تحقیاق درباارة رفتارهاای پار        رسد با توجه به نظریات متعدد مطرح به نظر می

وح مختل  جرایم، ایان رفتارهاا متاأثر از محایط و وضاعیت اجتمااعی و نیاز        خطر نوجوانان در سط

توان جلوی خیلای   دوستان و همساالن آنهاست و اگر موقعیت مطلوب برای نوجوانان مهیا باشد، می

 از خطرات را در سنین بعدی آنها گرفت.

 

 گیری نتیجه
کننادگان   اداره ،مسائوالن  ،دیرانمای،  ههر جامع با توجه به این واقعیت که نوجوانان و جوانانِ

کاهش رفتارهای پار خطار در    برای ییتوجه به راهکارها ،جامعه هستندآن فردای  کنندگان و تولید
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ی ها مهارتموزش گفت آتوان  نتایج تحقیق حاضر می بر اساس مهم و حیاتی است.بسیار  ،این سن

باوده و   ماؤثر ر کااهش رفتارهاای پار خطار نوجواناان      توجاه د قابال   یاجتماعی و ارتباطی به شاکل 

 ریا هفات متغ  یخطا  بیا کاه ترک  شاود  یما  معلاوم اسات،  طور که از آزمون فرضیات مشخص  همان

مصارف   ،یو اقادام باه خودکشا    لیا تما ز،یآم خشونت یرفتارها یرهایآزمون متغ پس زانیوابسته، م

 یمارتبط باا فضاا    یرفتارهاا  ،یمصرف الکل و ماواد مخادر، رفتاار ناامطمئن جنسا      ان،یو قل گاریس

 ریا متغ هفات  یهاا  تفااوت  لیتعاد  از پس خطرناک، یرانندگ و( پورن یهالمی)استفاده از ف یمجاز

 و یاجتمااع  یها مهارت)آموزش  مستقل ریمتغ از زیآمخشونت یرفتارها یها آزمونشیپ همپراش،

  .است رفتهیپذ ریتأث( یارتباط

های اجتماعی و ارتباطی به نوجوانان کانون اصالح  هدف اصلی این پژوهش، آموزش مهارت

داد که چگونه با  برنامه آموزشی به نوجوانان یاد میو تربیت با هدف کاهش رفتارهای پر خطر بود. 

 گیری و تفکر نقااد در مقابال وسوساه یاا پیشانهاد      مندانه، تصمیم تأهای رفتار جر استفاده از مهارت

پیشاگیری  برای طراحی یک برنامه واحد  سوءمصرف مواد از سوی همساالن مقاومت کنند. هدف،

 آمیز، از متغیر مساتقل  رفتارهای خشونت که نشان داد رفتارهای پر خطر نوجوانان، از جمله اولیه بود

برای توان  های اجتماعی و ارتباطی تأثیر پذیرفته است. یکی از عواملی که می یعنی آموزش مهارت

ها نام برد، شرایط اقتصادی یا محل سکونت این  ها در برخی رفتار عدم تأثیرگذاری آموزش مهارت

 یگار ید عاملافراد است؛ زیرا خیلی از نوجوانان کانون اصالح و تربیت دارای درآمد پایین بودند. 

 اسات  قیتحق ینمونه آمار تیموقع باشد، نداشته ریتأثرفتارها  یبرخ در ها آموزش شود یم سببکه 

 ایا  یجنسا  یازجملاه رفتارهاا   نداشاتند،  یدسترس رفتارها از یبرخ به نوجوانان از گروه نیا نکهیا و

 .یمجاز یایبه دن یمصرف الکل و عدم دسترس
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