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Abstract 

The goal of this research was to determine the influence of social and 

communication skills training on high-risk behaviors, including suicide, among male 

teenagers in Kerman over the years 1399-1400. The study is quantitative and survey 

in nature. The statistical population for this study was male teenagers incarcerated at 

Kerman Correctional Center, a total of 43 individuals who were examined utilizing a 

quasi-sampling approach in conjunction with a quasi-experimental research method. 

All individuals completed a questionnaire assessing high-risk behaviors, and after 

teaching social and communication skills to the experimental group of 22, a post-test 

was administered. The Mankova index was used to examine the data with SPSS 21 

software. The hypothesis test revealed that social and communication skills training 

was beneficial in preventing suicide among teenagers at Kerman Correctional 

Center, with a ratio of F equal to 11.69 with a 95% confidence interval. 
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 های اجتماعی و ارتباطی آموزش مهارتتأثیر 

 نوجوانان بر کاهش خودکشی
 

 )مطالعه موردی: نوجوانان پسر کانون اصالح و تربیت شهر کرمان(
 

 نیا ، دکتر غالمرضا جعفریندا فدایی

 دکتر مولود کیخسروانی
 31/40/1044تاریخ دریافت: 

 42/42/1044تاریخ پذیرش: 

 چکیده
های اجتماعی و ارتباطی در کاهش رفتارهای پر خطر، به  هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارت

است. روش تحقیق کمی و پیمایشی است. جامعـة   1222ـ1044خصوص خودکشی نوجوانان پسر شهر کرمان در سال 
نفـر اسـت کـه بـا      02پسر کانون اصالح و تربیت شهر کرمان بوده که تعداد آنها برابر بـا  آماری این تحقیق، نوجوانان 

هـا بـا    تجربی مورد آزمـون قـرار گرفتنـد. تمـام آزمـودنی      شماری با روش تحقیق نیمه گیری همه استفاده از روش نمونه
های اجتماعی و ارتبـاطی   زش مهارتآزمون قرار گرفتند و بعد از آمو استفاده از پرسشنامة رفتارهای پرخطر مورد پیش

افزار اس پی اس  آزمون انجام شد. با استفاده از شاخص مانکوا در نرم شدند، پس نفر می 33به گروه آزمایش که شامل 
هـای اجتمـاعی و    مهـارت کـه آمـوزش   نتایج آزمون فرضیات نشان داد ها پرداخته شد.  ، به تجزیه و تحلیل داده31اس 

 29خودکشی نوجوانان کانون اصالح و تربیت شهر کرمان مؤثر بوده، یعنی نسـبت افف بـا اطمینـان    ارتباطی بر کاهش 
 بوده است. 92/11درصد برابر با 

 

 .های ارتباطی، خودکشی، نوجوانان کانون اصالح و تربیت کرمان های اجتماعی، مهارت مهارت ها: کلیدواژه
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 مقدمه
ت سـری  جسـمانی، روانـی، اجتمـاعی و فرهنگـی      ای از رشد است که با تغییرا دورهنوجوانی 

 تـأثیر تحـت   شـدت  بـه فرد را  آیندة، گیرند میهمراه است. الگوهای رفتاری که در این دوره شکل 
 یهای بعد برخی از مشکالت رفتاری ایجادشده در این برهه، در دوره ،به همین دلیل دهند. میقرار 

خدادادی سنگده، مالزمـانی،   )احمدی، دهد میی پایدار نشان ها یویژگ صورت بهخود را  ،زندگی
دلیل خودمحوری و عدم درک صـحی  نوجـوان    ه(. دوره نوجوانی ب0 :1220 ،منش خانزاده و امینی

، 3کیلـور  و 1)هـان  شـود  میاز رفتارهای خود، مرحله مهمی برای شروع رفتارهای پر خطر محسوب 
سـانن   نشینی بـا هـم   ین دوره ممکن است خطراتی همچون هم(. در ا3413، 9و دلوا 0کاستیلو ،2بارز

دوران نوجـوانی از ادوار پـر اهمیـت در    . نوجوانان را تهدید کند ،بزهکار و انجام رفتارهای پر خطر
 شـود  مـی بـا بلـوآ آزـاز     معمـونا  ،و قدم گـذاردن بـه ایـن دوره    شود میرشد آدمی محسوب  فرایند

(. شـکوفایی  3419، 13و دیمیدیان 11هابلی ،14، روو2مارتل، 8سکلورت ،7، گودماندسن9)مک کالی
زریـزه جنسـی، تیبیـت و تحکــیم عالمـق و منـاف  شـغلی و اجتمــاعی، میـل بـه آزادی و اســتقالل از         

زمینـه   ،(. در نتیجـه 3419، 19و تـونن  19، مـودی 10، ورگا12ی مهم این دوره است )هنبرگرها یویژگ
، 18، بنـوت 17)براون شود میاز جمله رفتارهای پرخطر در آنها فراهم  ،گرایش به انحرافات اجتماعی

 (.3419، 32و گرین شاو 33، دمتو31، مک کی34، لبل12یوهاس

 

1. Han 

2. Kaylor 

3. Bares 

4. Castillo 

5. Delva 

6. McCauley 

7. Gudmundsen 

8. Schloredt 

9. Martell 

10. Rhew 

11. Hubley 

12. Dimidjian 

13. Henneberger 

14. Verga 

15. Moudy 

16. Tolan 

17. Brown 

18. Benoit 

19. Juhas 

20. Lebel 

21. Mackay 

22. Dametto 

23. Greenshaw 



 نوجوانان بر کاهش خودکشی های اجتماعی و ارتباطی آموزش مهارتتأثیر 

210 

سـالگی آزـاز    18اند که ازلب رفتارهای پر خطر در سنین قبل از  های جهانی نشان داده مطالعه

، 1)آل مهامـدی  گیرنـد  می مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر را در بر :و رفتارهایی شامل شوند می

گویـد:   (. وجـدانی بـه نقـل از تومـاس مـی     3411، 9و سلطانی 0، سالم2، مهان3ولف کاریوس خیاری

مصـرف سـیگار، قلیـان،     :ماننـد  ،شده در ایران نیز بیانگر شیوع رفتارهای پرخطـر  انجام های پژوهش

مهم مورد ة (. مسئل1122: 1227سال هست )وجدانی،  18تا  10مواد مخدر در بین نوجوانان  و الکل

. اما باید این واقعیت را در نظر داشت کـه همیشـه   استشناسان، نظم و انسجام اجتماعی  توجه جامعه

ند و مرتکـب  شـو  نوا نمی افراد جامعه با هنجارهای اجتماعی که موجد نظم اجتماعی هستند، همة هم

که به لحاظ  شود مییک عمل زمانی انحراف تلقی . (92:1220رفتار انحرافی خواهند شد )احمدی،

 7ایـن عمـل را انحـراف    ،تعریف شده باشـد و فرهنـع عمـومی جامعـه     9انحرافی یرفتار ،اجتماعی

انحـراف   (.9:1229)احمـدی،  کنـد مجـازات   ،انـد  افرادی را که مرتکب چنـین عملـی شـده    ،دانسته

نـوایی بـا یـک     عه اسـت و آن را عـدم هـم   دانند که برخالف وفاق جام رفتاری می را زالباا 8اجتماعی

 ،نـد. بنـابراین  ا کردهای از هنجارهای مورد پذیرش اکیریت اعضای جامعه تعریف  هنجار یا مجموعه

پیوستاری از رفتار است که هم بـه تخلـف از    ،شناسی انحرافات، انحراف اجتماعی از دیدگاه جامعه

شـکنی   ی اجتمـاعی و فرهنگـی بـدون قـانون    نظیر قتل و اختالس و هم به تخلف از هنجارهـا  ،قانون

(. برخـی از رفتارهـای   34:1220)احمـدی،  شـود  مـی نظیر فرار جوانان از خانـه ارجـاع داده    ،رسمی

انـد   مربوط به گروه سنی خاصی است. به رفتار انحرافی نوجوانان که به سن قانونی نرسیده ،انحرافی

ن مرتکـب ایـن رفتارهـا، بزهکـاران جـوان نـام       گویند و نوجوانـا  می 2سال( رفتار بزهکارانه 18)زیر 

د و در همین زمان، اولین قانون شتدوین  1822دارند. این اصطالح به طور رسمی و قانونی در سال 

جمعیت  ساخت یِجوان (.19ـ19: 1227 ،14)شومیکر کار گرفته شد بزهکاری در شیکاگو آمریکا به

در حال گذار ایران معاصر، منجـر  ة در جامع جهانیِپذیری نسبت به نظم نوین  جامعه فرایندر یخأو ت
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شناسـی انحرافـات بـه مطالعـه      بزهکاری جوانان و نوجوانان شـده اسـت. توجـه جامعـه    ة به رشد مسئل

مصرف داروهـای   :نظیر ،بهنجارنا یرفتارهااز وسی   طیفیاز زمانی آزاز شد که  ،بزهکاری جوانان

ری بعـد از مسـابقات فوتبـال، مصـرف بـیش از      مخدر، تخریب اموال عمومی و خصوصـی، اوباشـگ  

اندازه مشروبات الکلی، رفتار نامشروع و نامطمئن جنسی و فرار از خانه و مدرسه در بـین نوجوانـان   

پـذیری نسـبت بـه نظـم      جامعـه  فرایندر خّأجمعیت و ت جوانیِ (.132:1229 شیوع پیدا کرد )احمدی،

بزهکاری جوانان و نوجوانان ة ، منجر به رشد مسئلدر حال گذار ایران معاصرة نوین جهانی در جامع

]گـاه   ضـعف عملکـرد کـارگزاران و     علـت تواننـد بـه    جوانـانی کـه نمـی    ،شده است. در این زمینه

نـوا و   حاکم بر نظـام اجتمـاعی، تمـایالت خـود را بـه سـوی رفتارهـای هـم         ارنابسامانی فضای ساخت

 )محمـدی اصـل،   دهند میرفتارهای انحرافی و بزهکارانه از خود بروز  ند، ناگزیرکنبهنجار هدایت 

شدت و پیامدهای آن،  رفتارهای انحرافی جوانان انواع مختلفی دارد که بر حسب عمق،. (11:1289

نیـز  مصرف الکـل و مـواد مخـدر و      سوء تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، :به بزهکاری شدید مانند

هـای   ز خانـه و مدرسـه، تخریـب امـوال عمـومی و خصوصـی و دزدی      ا فـرار  :هـایی نظیـر   بزهکاری

رفتارهای پـر  »به بخشی از رفتارهای انحرافی با عنوان  ،که در این پژوهش شوند میکوچک تقسیم 

 شـناختی و  رفتارهای پر خطر احتمال نتایج منفـی و مخـرب جسـمی، روان    .شود میپرداخته  1«خطر

مرگ و بیماری در کشورهای صنعتی و در حـال  ة علل عمد .دهند میاجتماعی را برای فرد افزایش 

از سنین نوجوانی و جوانی  گردد که عمدتاا محدودی از رفتارهای پرخطر برمی توسعه به تعداد نسبتاا

افـراد در معـر    . (1229دنوری و رحمانیـان،   مرزبـان،  ایاسی، )مرزبان، برزگران، شود میشروع 

هـا، جامعـه،    با سایر انسـان  ارتباطآموزند که چگونه در  گی میزند های مهارتخطر از راه آموزش 

چگونـه   کننـد و  تأمینفرهنع و محیط خود میبت و سازگارانه عمل کنند و سالمت روانی خود را 

عبـارت اسـت از    3ند. مهـارت اجتمـاعی  شـو ده رویـاروی  کـر با مشکالت فعلی کـه آنهـا را احاطـه    

سازد با افراد مختلف روابـط متقابـل داشـته باشـد،      قادر می شده که فرد را رفتارهای انطباقی آموخته

 ،0نمیلبـر  و 2)کارتلج کنداجتناب  ،های میبت بروز دهد و از رفتارهایی که پیامد منفی دارد واکنش

 

1. High risk behavior 

2. Social skills 
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توانـد بـر روابـط بـین افـراد از       اجتماعی رفتارهایی هسـتند کـه تحـول آنهـا مـی      های مهارت(. 1229

باشـد. از   مـؤثر از سـوی دیگـر    ،نیـز عملکـرد مفیـد در اجتمـاع     سو و بهداشـت روانـی آنـان و    یک

هـم مـرتبط و    از رفتارهـای هدفمنـد، بـه    ای همجموع :ست ازا مهارت اجتماعی عبارت ،1یرجرهانظ

 ،2نو دیکسـو  3)هـارجی، سـاندرز   اسـت تحـت کنتـرل فـرد     ،متناسب با وضعیتی که آموختنی بـوده 

بزهکاری، ناسـازگاری،   :مانند ،بروز رفتارهاییاجتماعی موجب  های مهارتضعف در . (12:1223

اجتمـاعی و ارتبـاطی    های مهارتدارا بودن در مقابل، د. شو مصرف مواد و اعتیاد می افت تحصیلی،

وی در رویــارویی بــا  شـود  مــیو باعــ   کنـد  مــیمشــارکت فعـال فــرد را در اجتمــاع فـراهم   ة زمینـ 

 ،ی از خـود بـروز دهـد. در واقـ     مـؤثر های اجتمـاعی   های دشوار اجتماعی واقعی، واکنش وضعیت

 هـای  مهـارت کنـد. همچنـین    هـای بـالقوه فـرد را بالفعـل مـی      اجتمـاعی، توانـایی   های مهارتداشتن 

هـای بـین    تواننـد درگیـر تعامـل    آنها افراد میة واسط که به ستها شامل آن دسته از مهارت ،ارتباطی

هـای کالمـی و زیرکالمـی بـا      کـه افـراد طـی آن، پیـام    ی فراینـد یعنـی   ،ارتباط شوند فرایندفردی و 

تواند مان  روی آوردن جوانان و نوجوانـان بـه    ها می گذارند. وجود این مهارت یکدیگر در میان می

ــر خطــر   ــان    شــورفتارهــای پ ــه آنکــه نوجوان ــه ســاختار ســنی جــوان کشــور و نظــر ب ــا توجــه ب د. ب

بدیهی است کـه هرگونـه    ،دهند رخطر تشکیل میدر برابر رفتارهای پرا پذیرترین قشر جامعه  آسیب

 ،سـاز  حرکـت  کاهش توانـایی ایـن قشـرِ    ،ضایعه و نارسایی در بهداشت جسمی و روانی و در نتیجه

عـدم سـالمت    ،نجامـد و از طـرف دیگـر   ا میکندی در پیشرفت جامعه  زیرقابل اجتناب به ای هگون به

فـراد جامعـه اثـر منفـی بگـذارد و بـر       جسمی و روانی آنها ممکن اسـت در درازمـدت بـر سـالمت ا    

هـا بـه بررسـی رابطـه بـین       بسزایی دارد. برخی از پـژوهش  نیز تأثیر نوجوانانخود عملکرد تحصیلی 

نتـایج نشـان داد کـه زنـدگی در      .نـد ا ههای شـهری و رفتارهـای پـر خطـر پرداختـ      زندگی در محیط

با توجه به ساختار سـنی جـوان    های شهری توأم با رفتارهای پر خطر بیشتری است و همچنین محیط

، دهنـد  میدر برابر رفتارهای پر خطر تشکیل را پذیرترین قشر جامعه  کشور و اینکه نوجوانان آسیب

کاهش توانـایی   ،بدیهی است که هرگونه ضایعه و نارسایی در بهداشت جسمی و روانی و در نتیجه

نجامـد. از طـرف   ا مـی کندی در پیشرفت جامعـه   به ،زیرقابل اجتناب ای هگون ساز، به این قشر حرکت

 

1. Hargie 

2. Sanders 

3. Dikson  
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ممکن است در دراز مـدت بـر سـالمت افـراد جامعـه اثـر        عدم سالمت جسمی و روانی آنها ،دیگر

هـای   ی کـه در محـیط  ی(. از آنجا79: 1222 میری و کرامتکار، اسدی، زاده، )اسماعیل منفی بگذارد

تیم و تراکم و نـاهمگونی جمعیـت نیـز    ویژه شهرهای بزرگ با پدیده گمنامی مواجه هس هشهری و ب

هـای رسـمی نیـز     کنتـرل  ،دهشـ های اجتماعی زیررسـمی دچـار ضـعف     کند، کنترل افزایش پیدا می

وقوع رفتارهای بزهکارانه و پر خطر نیز احتمال لذا  .جوابگوی جمعیت زیاد شهرهای بزرگ نیستند

 .شود میبیشتر 

نفـر و قـرار    هفتصد هزار بانیکه با جمعیت  استشهر کرمان یکی از شهرهای بزرگ ایران 

تـرین اسـتان کشـور، سـیل مهـاجرت از       گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص به عنوان مرکز بـزرگ 

ده اسـت. بیشـتر ایـن مهـاجران     کـر به دلیل زلزله بم و زرند را به سـوی خـود روانـه     ،شهرهای دیگر

آنـان را فـراهم   ة تمـایالت بزهکارانـ   ةهمـین عامـل خـود زمینـ     ،دارای تنوع فرهنگـی و قـومی بـوده   

 . کند می

 بـا  درگیـر  نوجوانـان  و جوانـان  بـه  ها مهارت این آموزش ،تحقیق این انجام از پژوهشگر قصد

 رفتارهـا  این خطر از را آنها بتوان تا است آمیز خشونت رفتارهای یعنی ،پرخطر رفتارهای از گروهی

 اصـلی  الؤسـ  بـه پاسـخ   و اجتمـاعی  معضـل  ایـن  رف  و کاهش جهت در تالش همچنین ؛دکر آگاه

 :پژوهش

 مـؤثر  نوجوانـان  خطـر  پـر  رفتارهـای  کاهش رد ارتباطی و اجتماعی های مهارت آموزش آیاـ 

 است؟ بوده
 

 ادبیات تحقیق
 تعریف مفاهیم

 بحـران  بـا  بایـد  فـرد  کـه  اسـت  ای هدور نوجـوانی  کـه  کند می بیان اریکسون دوره نوجوانی:

 دربـاره  و خـود ة دربـار  عقاید ادزام به فرد که زمانی یعنی کند، حل را آن ،شده مواجه خود هویت

 خـود  از ثبـات  بـا  و منسـجم  تصویری ،نتیجه در و پردازد می دارند، او از تصوری چه دیگران اینکه

 .(397: 1228 شولتز، و شولتز) سازد می

 خودکشی عنوان با کتابی 1827 سال در که است شناسانی جامعه از یکی دورکیم :خودکشی
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ــه در خودکشــی مباحــ  وقــت آن از و نوشــت ــا شناســی جامع ــت شــهرت وی دیــدگاه ب  وی. یاف

 نتیجـه  کـه  شـود  مـی  اطالق مرگ از حالتی هر به خودکشی: »کند می تعریف گونه این را خودکشی

 و بـوده  آگاه عملش نتیجه از و داده انجام را آن قربانی شخصِ که باشد عملی زیرمستقیم یا مستقیم

 (.221ـ272: 1281)آرون،  برسد نتیجه همین به بایست می که است دانسته می

 همکـاری،  حـس  پـرورش  بـه  مربـوط  ورزی، تأجـر » هـای  مهـارت  های اجتمااعی:  مهارت

 مربـوط  جامعـه،  های ارزش شناسایی و اجتماعی درک خودگردانی، دوستی، نوع و پذیری مسئولیت

 «ارتباطی های مهارت و ای همقابل ،فرازت اوقات گذران شغل، حفظ و یابی شغل اجتماعی، قوانین به

 ،پـژوهش  ایـن  در امـا  .انـد  شده قلمداد اجتماعی های ة مهارتزیرمجموع ها بندی تقسیم از برخی در

 توانـایی  و هستند زندگی های مهارت از بخشی ارتباطی های مهارت. اند شده گرفته نظر در جداگانه

 های مهارت (.1220 معینی، و احمدی) شود منجر می زندگی در موفقیت به ،ارتباط ایجاد ظرفیت و

 مجموعـه  بـه  واسـت   نفـر  دو حـداقل  میـان  ارتبـاط  برقـراری  فراینـد  بـه  مربـوط  کلیرطو به ارتباطی

 برقـرار  ارتباط خود نیازهای و عواطف میان تا کنند می کمک انسان به که شود می اطالق رفتارهایی

 گـوش  توانـایی » :شامل ،1ارتباطی های مهارت .کند پیدا دسترسی اش اجتماعی و فردی اهداف به و

 فعـال  ،ارتبـاطی  واضـ   یها مپیا ارسال و دریافت توانایی ،ها نهیجا به دهی نظم و مهار فعاننه، دادن

 ارتباط، برقراری فرازبانی، های مهارت زیرکالمی، و کالمی های مهارت ارتباط، در قاطعیت و بودن

 هـای  مهـارت  و مخـالف  جـنس  بـا  ارتبـاط  دوستی، برقراری های مهارت ها، زریبه با ارتباط برقراری

 (.1220 معینی، و احمدی)شوند  می« اجتماعی تعامالت گسترش

 

 پیشینه تحقیق
با توجه به موضوع مهم رفتارهای پرخطر نوجوانـان، تحقیقـات متعـددی در ایـن زمینـه انجـام       

  .شده است

اثربخشـی آمـوزش   »عنـوان   ا( در پژوهشـی بـ  1222) زاده میرزایی و حسینعلیزاده و راهب،  -

روزی بهزیستی  ر گرایش به رفتارهای پر خطر نوجوانان پسر مراکز شبانهدکفایت اجتماعی 

. نتایج تحقیق نشـان داد  موضوع مورد نظر پرداختند به بررسی «در شهرهای مشهد و سبزوار

 

1. Communication Skills  
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گـرایش بـه    درصـد  9بـا خطـای    ،هـا  مقیـاس  ردهآزمـون خـ   که اثر معناداری بر نمرات پـس 

گرایش به »های  مقیاس آزمون خرده تغییرات نمرات پس . همچنینرفتارهای پر خطر داشت

رانندگی خطرناک، گرایش به خشونت، گرایش به مصـرف سـیگار، مـواد مخـدر، الکـل،      

ین همچنـ  .کنـد  را تبیـین مـی   «گرایش به رابطه و رفتار جنسی و گرایش بـه جـنس مخـالف   

آموزش کفایت اجتماعی بر گرایش به رفتارهای پرخطـر  تأثیر »یعنی  ،فرضیه اصلی تحقیق

 .(1222 )علیزاده و همکاران، تأیید شد «روزی بهزیستی نوجوانان پسر مراکز شبانه

رابطه اوقات فرازـت و بزهکـاری،   »( در پژوهشی با عنوان 1228) نیا خواجه نوری و هاشمی -

هـای   کـه بـین فعالیـت    نـد نشـان داد  «آموزان دبیرستانی شهر شـیراز  دانشنمونه مورد مطالعه: 

یافتــه و رفتارهـای بزهکارانــه رابطــه منفـی وجــود داشـت. امــا بــین     اوقـات فرازــت سـازمان  

ــادار میبــت   هــای فرازتــی ســازمان فعالیــت ــه و بزهکــاری رابطــه معن ــده شــدنیافت ــایج دی . نت

پـذیری   وقت تلف کـردن، جنسـیت، جامعـه   »آمده از مدل رگرسیونی با چهار متغیر  دست به

درصد تغییرات متغیر بزهکـاری  32 ،بر روی هم «یافته بدون نظارت و اوقات فرازت سازمان

 .(1228)خواجه نوری و هاشمی،  را تبیین کرده بود

بررسی نقش هوش اخالقـی  »نام  ا( در پژوهشی ب1229) شهبازیان خونیق، حسنی و سلیمانی -

های پـر خطـر دانشـجویان دانشـگاه علـوم پزشـکی کردسـتان در سـال         و اجتماعی در رفتار

به بررسی پرداختنـد. نتـایج تحقیـق نشـان داد کـه بـر اسـاس ضـرایب          «1229-29تحصیلی 

گویی و بخشش  های راست لفهؤلفه دلسوزی با مصرف الکل و مؤجز روابط م به ،همبستگی

هوش اخالقی  های مؤلفهبین سایر با گرایش به رفتارهای پر خطر جنسی که معنادار نبودند، 

نتـایج تحلیـل    .%(1رفتارهـای پـر خطـر روابـط منفـی وجـود دارد ) بـا خطـای          های مؤلفهو 

هـوش اخالقـی و هـوش اجتمـاعی توانسـتند       های مؤلفهرگرسیون چندگانه نیز نشان داد که 

خونیـق و  )شـهبازیان   کننـد رفتارهای پر خطر را پیش بینـی   های مؤلفهطور معناداری تمام  به

 .(1229همکاران، 

خشـونت در مدرسـه:   »( در پژوهشـی بـا عنـوان    1229) کردنوقابی، مرادی و دلفـان بیرانونـد   -

ــا  ــش توان ــارت ینق ــدلی، مه ــای      ی هم ــاهش رفتاره ــار  در ک ــل تع ــاطی و ح ــای ارتب ه

به بررسی پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که ماتریس کوواریـانس   «آمیز نوجوانان خشونت
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های مربوط به تحلیل کوواریانس چند متغیری برای بررسی اثـر   همگون است و یافته ها داده

و  مـؤثر ی وابسته ) همدلی، ارتباط رهای ارتباطی( بر متغیها تعمل آزمایشی )آموزش مهار

کـارترین( و ویلکـس نمبـدا     های اثر پیالمی )محافظه حل تعار ( ارامه شده است و ارزش

با توجه به معنادار بـودن   ،آزمون و گروه ارامه شده است. بنابراین ترین( برای هر پیش )رایج

معنـادار بـودن آمـوزش     تـأثیر اثر پیالمـی و ویلکـس نمبـدا )درصـد خطـای یـک هـزارم(        

 .(1229)کردنوقابی و همکاران،  شود ید میأیی ارتباطی تها تمهار

 تـأثیر رسـی میـزان   بر» ( در پژوهشـی بـا عنـوان   1229) آبـادی، نـوابی و معـین    خـرم  رحیمی، -

آموزان پسر دوره متوسطه  ر کاهش رفتارهای خطرساز دانشدی زندگی ها تآموزش مهار

 هـای  مهـارت اند. نتـایج تحقیـق نشـان داد کـه آمـوزش       به بررسی پرداخته «در معر  خطر

آموزان در معـر  خطـر نسـبت بـه مصـرف       زندگی موجب شده است تا نوع نگرش دانش

آموزان پسر در زمینه  افسردگی آنها و همچنین مشکالت دانش مواد مخدر و میزان احساس

)رحیمـی و   شـود   طور معناداری کاسته خواهی به مندی و خودکنترلی و میزان هیجان جرأت

 .(1229همکاران، 

ی هـوش  هـا  تاثربخشـی آمـوزش مهـار   »( در پژوهشی با عنـوان  1229) ی و صاحبدلیرضا -

بـه بررسـی    «آمـوزان پسـر دوره متوسـطه دوم    خطـر دانـش   ر کاهش رفتارهـای پـر  دمعنوی 

درصد، با استفاده از روش آماری  29پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که با سط  معناداری 

مستقل آموزش خودآگاهی باع  کاهش میزان رفتارهای پر خطـر    Tتحلیل کوواریانس و

 .(1229ده است )رضایی و صاحبدل، شدر گروه آزمایش 

اجتمـاعی و   هـای  مهـارت بررسـی رابطـه   »در پژوهشـی بـا عنـوان     (1220)احمدی و معینـی   -

بـه بررسـی پرداختنـد. نتـایج تحقیـق       «رفتارهای پر خطر جوانان: مطالعه موردی شهر شیراز

نشان داد که بین درآمد، دلبستگی به خانواده و دوستان، تعهد به هنجارها، مشـارکت، بـاور   

رفتارهـای پرخطـر رابطـه معنـاداری وجـود دارد.      ی اجتماعی و ها تبه اصول اخالقی، مهار

همچنین به لحاظ رفتارهای پرخطر بـین جـنس، وضـعیت تأهـل، طبقـه اجتمـاعی، سـاختار        

خانواده تفاوت معناداری وجود داشت. اما بین سن، تحصیالت و رفتارهای پر خطـر رابطـه   

متغیرهـای مسـتقل   معناداری مشاهده نشد و معادله رگرسیونی مربوط به تحلیل چند متغیـره،  
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چهار متغیر تعهـد   ،بینی متغیر وابسته رفتارهای پرخطر نیز نشان داد که در مجموع برای پیش

درصد  02ی اجتماعی توانستند ها تبه هنجارها، جنس )مرد(، باور به اصول اخالقی و مهار

 .(1220)احمدی و معینی، کنند از تغییرات متغیر وابسته را تبیین 

 

 مبانی نظری
پردازد که برخی مـردم را تحـت فشـار قـرار      به عواملی در جامعه می های فشار اجتماعی هنظری

رابرت مـرتن ایـن فشـار را ناشـی از عـدم توانـایی        .کنند رفتاری می و آنان را مجبور به کج دهند می

آلبرت کوهن ناکامی در رسیدن بـه جایگـاه    داند. شخص در دستیابی به اهداف مقبول اجتماعی می

هـای   شمارد و کلوارد و الین عدم برخورداری اشخاص از فرصـت  میبربان در جامعه را عامل فشار 

داننـد   رفتـاری مـی   فشار بر افراد و راندن آنان به سوی کـج ة نامشروع برای نیل به هدف را واردکنند

 (پیونـد افتراقـی  )تـوان بـه سـاترلند     یری اجتمـاعی مـی  پردازان یادگ (. از جمله نظریه17: 1،3441)تیو

هـای انحرافـی    کـه تعـداد ارتبـاط    شوند میرفتار  افراد به این علت کجکه معتقد است  اشاره کرد. او

هـای   رفتـاران یـا ایـده    و ارتبـاط بیشـتر آنـان بـا کـج      شـان اسـت   های زیرانحرافی آنان بیشتر از ارتباط

معتقـد   «پـذیری افتراقـی   هویت»ة آنهاست. دانیل گلیزر در نظریرفتاری  علت اصلی کج ،رفتاری کج

مگـر اینکـه بـه حـدی      ،رفتاران واقعی و مجازی به خودی خود ضرری نـدارد  است که تعامل با کج

بـر   «تقویت افتراقی»ة رفتاران یکی بداند و از آنها هویت بگیرد. در نظری برسد که فرد خود را با کج

بستگی بـه تشـویق یـا     ،گویند ادامه یا توقف هر نوع رفتاری شناسی می تقویت در روانة اساس نظری

یعنی تشویق موجب ادامه رفتاری خاص  و مجازات باع  توقف آن خواهـد شـد و    ؛مجازات دارد

(. همچنین در مکتب 94: 1288 رفتاری است )صدیق سروستانی، علت اصلی کج «تقویت» ،در واق 

د کـر شناسی شهری، بزهکاری جوانان را تبیـین   رویکرد جامعه شناختی پارک با شیکاگو، نظریه بوم

 ماننـد زبـان،   ،هـای شهرنشـینی   فر  استوار است کـه بزهکـاری بـا برخـی از ویژگـی      و بر این پیش

پارک معتقد بود که نواحی  های سکونتگاهی و تراکم جمعیت رابطه دارد. مهاجرت، حوزه قومیت،

 )احمـدی، شود  میکند و موجب انحرافات اجتماعی  نعت میها و زرایز ساکنان مما شهری از انگیزه

متمـایزی اسـت کـه بـر روی نقـش       شـناختی کـامالا   زنی رویکـرد جامعـه   برچسبة در نظری .(1220

 

1. Thio  
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ــی اجتمــاعی در گســترش جــرم و  برچســب ــد داردأانحــراف ت زن ــیش .کی ــه   پ ــر  اساســی نظری ف

کنـد، اسـاس و مبنـای     ان ارامـه مـی  تعریفی که جامعه از برخی رفتارهای انس :زنی این است برچسب

 .(1220 ،ی)احمد استانحراف اجتماعی 

دو دسـته نظریـه اصـلی وجـود دارد:      ،عنوان متغیر مسـتقل  هاجتماعی ب های مهارتبا  ارتباطدر 

 .«نظریات اجتماعی»و  «شناختی نظریات روان»

هسـتند. در نظریـه    «مراتبـی  نظریـات انتظـار، اسـنادی و سلسـله    »شامل:  شناختیروان نظریات ـ

که چه چیزی از ارتباط انتظارات مرتبط با رفتـار کالمـی و    شود میکید أاین نکته ت انتظار بر

هـا   (. در نظریه اسنادی افراد در مورد موقعیت11: 3442زیرکالمی هستند )ویلسون و سابی، 

ر دهنـد. د  بین هستند. آنها شکست یا موفقیت خـود را بـه عوامـل مختلـف نسـبت مـی       خوش

واکنش افـراد   «وینر». استنسبت دادن یک نوع قضاوت علّی درباره رفتار یا حوادث  ،واق 

فردی کـه در آزمـون نمـره خـوب      ،کند. برای میال نسبت به موفقیت یا شکست را تبیین می

ممکن است عدم موفقیت خود را به عدم آمـادگی یـا سـخت بـودن آزمـون نسـبت        ،نگرفته

احسـاس   دهنـد،  مـی موفقیـت خـود را بـه عوامـل درونـی نسـبت        دهد. البته افراد زمـانی کـه  

(. در نظریه سلسله مراتبی، افـراد  19-19: 3442کنند )ویلسون و سابی،  سربلندی و زرور می

. بـا ارجـاع بـه نظریـه کنتـرل      دهنـد  مـی هـای کـنش را ماهرانـه انجـام      درگیر ارتبـاط، برنامـه  

افـراد بـا توجـه بـه      ،. بـر ایـن اسـاس   شـود  مـی گـر تأکیـد    هـای خـودتنظیم   سیبرنتیک بر نظـام 

سعی در تنظیم رفتار و ارتباطـات   ،بینند با رفتار خود می ارتباطبازخوردی که از دیگران در 

 .(30: 3442خود دارند )ویلسون و سابی، 

هـای اجتمـاعی    روی گـروه  کید بر فرد به عنوان واحد تحلیل، برأبه جای ت اجتماعی نظریاتـ 

، باکستر و مونتگمری یکی از نظریـات اجتمـاعی   ای هدیالکتیک رابط کنند. نظریه تمرکز می

هـا حسـاس هسـتند. ایـن نظریـه بـر        ها نسبت بـه نیازهـا و تنـاقص    کند کنش است که بیان می

زمـانی کـه در کـنش    ـ کند که حول فعل و انفعال پویای تمایالت متضـاد    کید میأروابطی ت

ة و برای ایجـاد، حفـظ و سـازماندهی یـک رابطـ      یابند سازمان می ـ  متقابل به نمایش درآیند

  (.32-24: 3442، 1)ویلسون و سابی اند انسانی ضروری

 

1. Wilson, Sabby  
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 مدل تبیینی پژوهش
زیـر  توان چـارچوب نظـری تحقیـق را در قالـب مـدل تبیینـی        با توجه به نظریات ذکرشده می

 .ریزی کرد طرح

 

 
 

 های زیر تدوین شدند: فرضیه ،بر اساس مدل تبیینی تحقیق
 

 فرضیه اصلی

ی اجتماعی و ارتباطی بر کاهش رفتارهای پـر خطـر نوجوانـان اثـربخش     ها تآموزش مهار -

 است.

 

 فرضیات فرعی

آمیـز نوجوانـان    ی اجتمـاعی و ارتبـاطی بـر کـاهش رفتارهـای خشـونت      هـا  تآموزش مهـار  -

 ؛اثربخش است
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خودکشـی نوجوانـان   ی اجتماعی و ارتباطی بر کاهش تمایـل و اقـدام بـه    ها تآموزش مهار -

  ؛اثربخش است

کـاهش مصـرف سـیگار و قلیـان نوجوانـان       ی اجتمـاعی و ارتبـاطی بـر   هـا  تآموزش مهـار  -

 ؛اثربخش است

کاهش مصرف الکـل و مـواد مخـدر نوجوانـان      ی اجتماعی و ارتباطی برها تآموزش مهار -

 ؛اثربخش است

نامطمئن جنسی نوجوانان اثربخش کاهش رفتار  ی اجتماعی و ارتباطی برها تآموزش مهار -

 ؛است

ی اجتماعی و ارتبـاطی بـر کـاهش رفتارهـای مـرتبط بـا فضـای مجـازی         ها تآموزش مهار -

 ؛نوجوانان اثربخش است های پورن( )دیدن فیلم

ی اجتماعی و ارتباطی بر کاهش رانندگی خطرنـاک نوجوانـان اثـربخش    ها تآموزش مهار -

 است.

 اجتمـاعی و ارتبـاطی بـر    هـای  مهـارت ثربخشـی آمـوزش   بررسـی ا  ،هدف اصلی این پژوهش

آمیـز،   رفتارهای خشونت شامل:کاهش رفتارهای پر خطر نوجوانان و همچنین اهداف فرعی تحقیق 

دنیای مجازی و اسـتفاده از   جنسی نامطمئن، استفاده ناصحی  ازة رانندگی پرخطر، خودکشی، رابط

 -1222کانون اصالح و تربیت شهر کرمـان در سـال   مواد مخدر، الکل، سیگار و قلیان در نوجوانان 

ر کاهش میـزان  داجتماعی و ارتباطی  های مهارتآموزش  تأثیربه  ،که در این پژوهش است 1044

 خودکشی این نوجوانان پرداخته شده است.

 

 روش تحقیق
 جامعه آماری ایـن تحقیـق، نوجوانـان   . تجربی استفاده شده است در این پژوهش از روش نیمه

با توجـه بـه تعـداد     ست.بوده ا 1044نفر در سال  02کانون اصالح و تربیت شهر کرمان برابر با  پسر

از روش  ،مورد آزمـون قـرار گرفتنـد. در ایـن تحقیـق      نفر 02هر  ،ها در این تحقیق اندک آزمودنی

 .ها مورد سنجش قرار گرفتند آزمودنیة یعنی هم ،شماری استفاده شده است تمام

زیـرا   شـده اسـت؛  آزمون( اسـتفاده   پس ـآزمون  هش از ابزار پرسشنامه )تست پیشاین پژو در
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و از هر پاسخگو مجموعه یکسانی از  ستها پرسشنامه ابزار بسیار ساختارمندی برای گردآوری داده

حـوزه   7گویـه در   04رفتارهـای پرخطـر در قالـب     .(87: 1220، 1)دواس شـود  میانت پرسیده ؤس

آمیز، تمایل و اقدام بـه خودکشـی، مصـرف سـیگار و      شامل رانندگی خطرناک، رفتارهای خشونت

 جنسـی و رفتارهـای مـرتبط بـا فضـای مجـازی      نـامطمئن  قلیان، مصرف الکل و مواد مخـدر، رفتـار   

و بیشـتر   گاهیهرگز، یک یا دوبار، »ی ها در قالب پاسخ یبه شکل طیف های پورن( )استفاده از فیلم

روایی پژوهش به شیوه اعتبار صوری و با مراجعه و تبادل نظـر  گیرند.  میمورد سنجش قرار  «اوقات

گیـری،   د. در این پژوهش برای سنجش پایایی ابزار اندازهشنظر تضمین  با افراد متخصص و صاحب

نباخ برای متغیرهای پژوهش در سط  قابل از آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرو

دهـد   که نشـان مـی   است 21/4یعنی رفتارهای پرخطر برابر با  ،قبول و برای متغیرهای اصلی پژوهش

.شده برای سنجش رفتارهای پرخطر از پایایی بانیی برخوردار است مقیاس طراحی
 

بـه دلیـل اینکـه    

 ،ست، یک جمعیت مرجـ  یـا بخشـی از آن   ا ای هپژوهش مورد نظر یک نوع مطالعه تحلیلی مشاهد

نشده شکل  اجهه با عامل خطر یا موشد ی این جمعیت، دو گروه مواجهها یانتخاب و با بررسی ویژگ

 ها(.  ها و گروه بدون آموزش مهارت گیرند )گروه تحت آموزش مهارت می

آموزشـی  ةاجتمـاعی و ارتبـاطی کمـک گرفتـه و برنام     های مهارتاز آموزش  ،در این تحقیق

 د.شارامه 

 :برنامه و مراحل اجرای آموزش مهارت اجتماعی و ارتباطی به شرح زیر بوده است

روش آموزش به این ترتیب است که ابتدا پژوهشگر موضـوع هـر جلسـه و هـدف آن را بیـان      

هـا در قالـب میـال بـرای      پـردازد. سـ س مهـارت    مـی دقیقـه بـه ارامـه موضـوع      34کنـد و حـدود    می

شده در کالس  ی عملی ارامهها تبه انجام فعالیباید  ها یآزمودن ،بعد از آن .دوش رامه میها ا آزمودنی

ی نزم را ارامـه  ها یو بح  گروهی ب ردازند و پژوهشگر در مباح  گروهی شرکت کند و راهنمای

آموزشـی در  ةد. ایـن دور وشـ  مـی زم توسط پژوهشگر به گـروه ارامـه   ندهد. همچنین بازخوردهای 

و یــک مــاه پــس از آخــرین جلســه آمــوزش   شــود مــییــک جلســه ارامــه  ای هفتــه و هفتــدوازده ه

مـورد آزمـون پیگیـری قـرار      )متغیـر مسـتقل(، هـر گـروه مجـدداا      اجتمـاعی و ارتبـاطی   های مهارت

 .گیرد می

 

1. De Vaus 
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 های اجتماعی و ارتباطی پروتکل آموزش مهارت

بحـ  در مـورد اهمیـت     و معارفه و آشنایی با اعضای گروه، بیان مقـررات گـروه   :اول جلسه

  .اجتماعی های مهارت

گـو، ادامـه مناسـب و    و شـروع گفـت   ،های مبادلـه تعارفـات روزمـره    آموزش شیوه :دوم جلسه

  .گوش دادن همراه با تمرین و خاتمه دادن آن

مربـوط بـه ابـراز احساسـات      هـای  مهارت و آموزش نحوه تقاضا کردن از دیگران :سوم جلسه

  .میبت و منفی

اندوه و تشری  خودکنترلی با  و آموزش نحوه ابراز احساسات خاص مانند خشم :هارمچ جلسه

 .استفاده از الگو و تمرین کردن

 .طرز نه گفتن با تمرین و ارامه تکالیف و های مناسب گیری تصمیم :پنجم جلسه

 .خواهی با تمرین معذرت های مهارت و نحوه انتقادپذیری :ششم جلسه

در  هـا  نآموزش و تمرین مشارکت و همکاری و کنار آمدن با مشـکالت و بحـرا   :هفتم جلسه

 .روابط با همسانن و اعضای خانواده

  .خود با تمرین دربارةابراز نظر میبت  و پذیری ولیتئمس :هشتم جلسه

  .گشایی لهئچگونگی مواجهه و مس :نهم جلسه

  .و مقررات در خانه، مدرسه یا جامعهتشری  نحوه پذیرفتن و کنار آمدن با قوانین  :دهم جلسه

 .ابراز وجود :یازدهم جلسه

 .بندی و ارزشیابی نتایج جلسات جم  :دوازدهم جلسه

 .دشآزمون اجرا  پس ،یک ماه پس از اتمام جلسات ،در ضمن
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 های تحقیق و تحلیل آنها یافته
 

 تحقیق شناختی جمعیت های یافته .0 جدول

 آزمایش گروه کنترل گروه متغیر

 سن
19-11 12-19 19-11 12-19 

4 31 1 31 

 تحصیالت
 دی لم دی لم از کمتر دی لم کمتر از دی لم

12 4 34 3 

 تأهل وضعیت
 متأهل مجرد متأهل مجرد

18 2 34 3 

 قومیت
 زیرفارس فارس زیرفارس فارس

12 8 19 9 

 خانواده ساختار
 زندگی با والدین

 از یکی با زندگی

 والدین
 والدین با زندگی

 از یکی با زندگی

 والدین

18 2 12 2 

 

 شناختی جمعیت های یافته

 کننـده در گـروه آزمـایش،    نفر شـرکت  33از شناختی پژوهش نشان داد که  های جمعیت یافته

نفر  31ساله و از  12نفر  9ساله و  18نفر  9، سن سال 17نفر دارای  8ساله،  19نفر  2ساله،   11نفر  1

 سـاله بودنـد.   12نفـر   0و  سـن  سـال  17نفـر دارای   8 ،ساله 19نفر  2کننده در گروه کنترل،  شرکت

نفـر دبیرسـتان    12نفر راهنمایی،  3کنندگان گروه کنترل دارای تحصیالت ابتدایی،  نفر از شرکت 0

 نفر دارای تحصـیالت ابتـدایی،   0نفر تحصیالت خود را اعالم نکرده بودند. در گروه آزمایش،  3و 

کنندگان گروه کنتـرل مجـرد    نفر از شرکت 18نفر دی لم بودند.  3نفر دبیرستان و 2نفر راهنمایی،  7

کننـدگان   نفـر از شـرکت   12هل بودند. أنفر مت 3نفر مجرد و 34هل و در گروه آزمایش، أنفر مت 2و 

فر فارس، ن 19نفر بلوچ بودند. در گروه آزمایش،  9نفر کرد  و  1نفر ترک،  1گروه کنترل فارس، 

کنندگان گروه کنترل بـا   نفر از شرکت 18نفر قومیت خود را مشخص نکرده بودند.  2نفر بلوچ و  2
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نفر با پدر  1نفر با والدین،  12نفر با مادر زندگی و در گروه آزمایش  3نفر با پدر و  1والدین خود، 

 ت.آمده اس 1کردند که به صورت خالصه در جدول  نفر با مادر زندگی می 3و 

 

 آمار استنباطی

ر کاهش رفتارهـای  داجتماعی و ارتباطی  های مهارتکه آموزش  دهند مینشان  2و  3جدول 

آزمون بـود،   آزمون و پس با توجه به طرح حاضر که از نوع پیش بوده است. مؤثرپر خطر نوجوانان 

متغیـره اسـتفاده شـده    آزمـون از تحلیـل کوواریـانس چنـد      ها و کنترل اثر پـیش  به منظور تحلیل داده

های ذیل برقرار باشد تا بتـوان بـه نتـایج آن اطمینـان داشـت.       بایستی شرط ،است. در این نوع تحلیل

هــای  هـای آزمــون تحلیـل کوواریــانس چنـد متغیــری، بررسـی همســانی مـاتریس      از مفروضـه یکی 

 ار این آزمـون ستفاده شده است. مقدا که بدین منظور از آزمون باکس استکوواریانس  ـ  واریانس

«319/4 =P ،29/1 =F  843/8و =Box's M»    محاسبه شد و از آنجایی که معناداری آزمـون بـاکس

ند. هسـت کوواریـانس همگـن    -های واریانس  توان نتیجه گرفت که ماتریس است، می 49/4بیشتر از 

انس از آزمـون همگـونی واریـ    ،آزمون های دو گروه در مرحله پس برای بررسی همگونی واریانس

 لوین استفاده شده است.

 
 قیتحق وابسته یرهایمتغ در خطا یهاانسیوار یتساو نیلو آزمون جینتا .3 جدول

 F متغیرها
 آزادی درجه

0 

 آزادی درجه

3 
 معناداری سطح

 498/4 20 1 20/2 آمیز خشونت رفتارهای

 479/4 20 1 33/2 خودکشی به اقدام و تمایل

 470/4 20 1 39/2 قلیان و سیگار مصرف

 493/4 20 1 ¼ مخدر مواد و الکل مصرف

 482/4 20 1 21/3 جنسی رفتارنامطمئن

 یمرتبط با فضا رفتارهای

 یمجاز
87/2 1 20 473/4 

 499/4 20 1 0 خطرناک رانندگی
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شود، از آنجایی که نتایج آزمون لوین برای هیچ کـدام   مشاهده می 3طور که در جدول  همان

. بـا توجـه بـه    شـود  مـی یـد  أیها نیز ت (، مفروضه همگنی واریانسP>49/4)یست دار ن از متغیرها معنی

 یم.  هستمجاز به استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره  ،های بان ضهوبرقراری مفر

 
 ها گروه سهیمقا یبرا رهیمتغ چند انسیکووار لیتحل جینتا .2 جدول

 آزمون شیپ کنترل با وابسته یرهایمتغ در

 F مقدار آزمون نام متغیر
درجه آزادی 

 فرضیه

درجه 

آزادی 

 خطا

سطح 

 معناداری

اندازه 

 اثر

 28/4 427/4 38 7 922/3 913/4 ویلکز نندای 

 

کز، در ل، آماره چند متغیری مربوط یعنی نندای ویشود میمشاهده  2 ور که در جدولط همان

د شـو  فر  صفر آماری رد و مشخص مـی  ،. بدین ترتیباست( معنادار P <49/4) درصد 29سط  

آمیـز، تمایـل و    آزمون متغیرهای رفتارهای خشـونت  که ترکیب خطی هفت متغیر وابسته، میزان پس

مصرف الکل و مـواد مخـدر، رفتـار جنسـی، رفتارهـای       ،اقدام به خودکشی، مصرف سیگار و قلیان

پـراش،   هفـت متغیـر هـم    هـای  مرتبط با فضای مجازی و رانندگی خطرناک، پس از تعـدیل تفـاوت  

 ،آمیـز، تمایـل و اقـدام بـه خودکشـی، مصـرف سـیگار و قلیـان         های رفتارهای خشـونت  آزمون پیش

 رفتارهـای مـرتبط بـا فضـای مجـازی از متغیـر مسـتقل        و مصرف الکل و مواد مخدر، رفتـار جنسـی  

 پذیرفته است.  تأثیر «اجتماعی و ارتباطی های مهارتآموزش »

ر کاهش خودکشی داجتماعی و ارتباطی  های مهارتکه آموزش  دهند مینشان  9و  0جدول 

 بوده است. مؤثر

با توجه به اینکه آزمون چند متغیری مذکور، معنـادار بـوده و ترکیـب خطـی متغیـر وابسـته از       

پـردازیم کـه آیـا هـر کـدام از متغیرهـای        متغیر مستقل اثر پذیرفته است؛ به بررسی این موضوع مـی 

از تحلیـل کوواریـانس تـک متغیـره اسـتفاده       ،غیر مستقل اثر پذیرفته است. بدین ترتیباز مت ،وابسته

ی هم ـراش بایـد یـک    رهـا ها برای کوواریانس، ایـن اسـت کـه متغی    شده است. از شرایط نزم داده
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مانند جنسیت بـه   ،ی گسستهرهاکار بردن متغی هرابطه خطی مشخص با متغیر وابسته داشته باشند و از ب

. از شـود  مـی ایـن شـرایط در پـژوهش حاضـر رعایـت       ید. هر دوننپراش اجتناب ک تغیر همعنوان م

شـود، آزمـون یکسـانی شـیب خـط       هایی که در ابتدای تحلیـل کوواریـانس اجـرا مـی     جمله آزمون

 پـراش  آزمایشـی و متغیـر هـم    تعامل بـین شـرایط   ،رگرسیون برای شرایط آزمایشی است. به عبارتی

 معنادار باشد.آزمون(، نبایستی  )پیش

 
 (یخودکش ری)متغ یشیآزما طیشرا یبرا ونیرگرس خط بیش یکسانی آزمون .0 جدول

 آزادی درجه مجذورات میانگین F معناداری سط 
 مجموع

 مجذورات
 منب 

 آزمونپیش 90/24 1 90/24 72/9 472/4

 گروه 37/2 1 37/2 11/9 498/4

 خطا 82/934 22 29/19  

 کل 978/793 02   

 

اسـت، شـیب    49/4و بیشـتر از   3/4 آمده برابر بـا  آنجایی که مقدار سط  معناداری به دست از

 آمده است.  9 نتیجه تحلیل کوواریانس، در جدول ،. در ادامهیستخط رگرسیون معنادار ن

 
 کنترل و شیآزما گروه دو در زیآم خشونت یرفتارها انسیکووار لیتحل جینتا .3 جدول

 سطح

 معناداری
F 

 میانگین

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 مجموع

 مجذورات
 منبع

499/4 72/7 170/92 1 170/92 
  پیش

 آزمون

 گروه 792/20 1 792/20 92/11 433/4

 خطا 17/230 04 1/8  

 کل 978/793 02   
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(، بـین  p <49/4و  F= 92/11آزمـون )  ، بعد از حذف اثر پـیش 9 طبق اطالعات جدول شماره

د. شـو  ید مـی أیداری وجود دارد و فر  صفر رد و فر  خالف ت تفاوت معنیخودکشی دو گروه 

تـوان گفـت    مـی با توجه به پایین بودن میانگین خودکشی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنتـرل،  

 اجتماعی و ارتباطی بر کاهش خودکشی مؤثر بوده است. های مهارتآموزش 

 

 گیری نتیجه
پـذیرترین قشـر جامعـه در     و نظر به آنکه نوجوانان آسیببا توجه به ساختار سنی جوان کشور 

برابر رفتارهای پرخطر هستند، بدیهی است کـه هرگونـه ضـایعه و نارسـایی در بهداشـت جسـمی و       

و از طـرف   شـود  مـی ساز، باع  کاهش پیشرفت جامعه  کاهش توانایی این قشر حرکتنیز  روانی و

اثـر  نیـز  در درازمدت بر سالمت افراد جامعـه  عدم سالمت جسمی و روانی آنها ممکن است  ،دیگر

 بسزایی داشته باشد. نیز تأثیرهای ایشان  نوجوانان و خانوادهسایر منفی بگذارد و بر عملکرد 

اجتمـاعی و ارتبـاطی و کـاهش     هـای  مهـارت نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین آموزش 

هـا توانسـته    اشته و آمـوزش مهـارت  داری وجود د ازجمله خودکشی ارتباط معنی ،رفتارهای پرخطر

توان اسـتنتا  کـرد ایـن اسـت کـه       آنچه از نتایج تحقیق می. که اثر این رفتارها را کاهش دهداست 

اجتماعی و ارتباطی در کاهش رفتارهـای پـر خطـر بـه      های مهارتآموزش  ،همچون تحقیقات قبل

در فرضـیات فرعـی    البته است؛ این تحقیق با تحقیقات پیشین همسو بوده .بوده است مؤثرطور کلی 

همچون خودکشی با تحقیق علیزاده و همکاران و کردنوقابی و همکاران همسو بوده و با تحقیقـات  

نیا، شهبازیان خونیق و همکاران، رحیمی و همکاران، رضایی و صـاحبدل،   خواجه نوری و هاشمی

 احمدی و معینی ناهمسو بوده است.

فشـار  ة اشـاره شـد، چـارچوب نظـری ایـن تحقیـق در ابتـدا مبتنـی بـر نظریـ           طور که قبالا همان

شـخص در   نـاتوانی این فشار را ناشی از  «رابرت مرتن»از جمله  ،پردازان آن که نظریهبود اجتماعی 

آلبرت کـوهن ناکـامی در رسـیدن بـه جایگـاه بـان در        د.ندان دستیابی به اهداف مقبول اجتماعی می

افـراد بـه ایـن علـت     کـه  سـاترلند در پیونـد افتراقـی معتقـد اسـت       .شـمارد  میبرجامعه را عامل فشار 

و  شـان اسـت   هـای زیرانحرافـی   های انحرافی آنان بیشتر از ارتباط که تعداد ارتباط شوند میرفتار  کج

همچنـین   رفتـاری آنهاسـت.   رفتاری علت اصلی کـج  های کج رفتاران یا ایده ارتباط بیشتر آنان با کج
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ان مکتب شیکاگو در دو سط  خرد وکالن به بررسی مسامل شهری پرداختند. تحقیقات شناس جامعه

چگونـه ارقـام جـرم و جنایـت در میـان       دهـد  مـی کـه نشـان    اسـت هـای کـالن    آنها هم شامل نظریه

هـای   کـه بـه جریـان    شـود  مـی هم نظریات سط  خرد را شامل  و اجتماعات گوناگون متفاوت است

ــ. هــا در ســط  کــالن هســتند  ارد کــه زیربنــای ایــن جریــان شناســی اجتمــاعی توجــه د روان ة نظری

هـای شـاو و    توسط پارک و دو تن از شـاگردان مکتـب شـیکاگو بـه نـام      نیز «اجتماعی سازمانی بی»

آنها معتقد بودند که مشکالت اجتماعی شهر شیکاگو به علت الگوهـای   .کی مطرح شده است مک

طبیعـی اسـت کـه در ایـن منـاطق، اهـالی از فرهنـع کلـی         های  مهاجرت و ایجاد منطقهة نشد کنترل

تعریفی که جامعه  :زنی این است فر  اساسی در نظریه برچسب همچنین پیش اند. جامعه جدا افتاده

. از آنجـایی کـه ایـن    اسـت کند، اساس و مبنای انحراف اجتماعی  از برخی رفتارهای انسان ارامه می

، رفتارهای پرخطر، نوجوانان و جوانان را در دستیابی بـه  اهداف در رشد بهنجار نوجوان مهم هستند

توانـد بسـیاری از امـور     پیامدهای منفی رفتارهای پرخطـر مـی   ،کنند. برعکس این اهداف کمک می

های اجتماعی مطلوب و گـذر سـالم و    شایستگی، بلوآ، نقش و رشد را به مخاطره بیندازد همربوط ب

 صحی  به بزرگسالی را مان  شود.

شـده در ادبیـات تحقیـق رفتارهـای پـر خطـر        رسد با توجه به نظریـات متعـدد آورده   ظر میبه ن

همسـانن   نوجوانان در سطوح مختلف جرایم برگرفته از محـیط و وضـعیت اجتمـاعی و دوسـتان و    

 تواند جلـوی خیلـی از خطـرات را در    می ،آنهاست و اگر موقعیت مطلوب برای نوجوانان مهیا باشد

 بگیرد.سنین بعدی آنها 

کننـدگان و   مـدیران، مسـئونن، اداره   ای هتوان گفت نوجوانان و جوانان هر جامعـ  همچنین می

مهم  ،توجه به راهکارهای کاهش رفتارهای پر خطر در این سن .تولیدکنندگان فردای جامعه هستند

توانـد بـه    هـای درمـانی مناسـب مـی     که مداخلـه  دهند میمطالعات نشان  ،و حیاتی است. در این میان

میزان بانیی رفتارهای پرخطر از جمله اعتیاد، خودکشی و فـرار نوجوانـان را پـیش و پـس از اقـدام      

ی زیادی ها یها، بررس تدوین مداخالت درمانی مناسب همچون آموزش مهارت برای کاهش دهد.

 گونـه افـراد و نیـز عوامـل خطرسـاز محیطـی       ی شخصیتی و شناختی اینها یدر مورد شناخت ویژگ

ویـژه خصوصـیات    هانجام شده است. در بیشتر این مطالعات، مشـخص شـده اسـت کـه ایـن افـراد بـ       

ی آنـان باشـد. از جملـه ایـن     هـا  مبـرای اقـدا   یتوانـد عامـل خطرسـاز مهمـ     ای دارند که مـی  شناختی
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له، تحجر شناختی، ناامیدی، نظر ئی حل مسها تمهار نداشتنیی، روعدم رویا» بهتوان  می ها یویژگ

نتایج آزمـون فرضـیات    د.اشاره کرنسبت به خود و محیط، عدم ارتباط صحی  با دیگران و... منفی 

اقدام و تمایل به خودکشـی   و رفتارهای پرخطر ارتباطی بر مهارت اجتماعی وکه آموزش نشان داد 

 .رددا تأثیردر بین نوجوانان پسر کانون اصالح و تربیت 

اجتمـاعی و   هـای  مهـارت توان نتیجه گرفت این است کـه آمـوزش    آنچه از تحقیق حاضر می

طـور کـه از    بـوده و همـان   مـؤثر کاهش رفتارهای پر خطر نوجوانان  بر چشمگیریارتباطی به شکل 

آزمـون متغیرهـای    ترکیب خطـی هفـت متغیـر وابسـته، میـزان پـس       ،آزمون فرضیات مشخص است

مصـرف الکـل و مـواد     ،مصرف سیگار و قلیان آمیز، تمایل و اقدام به خودکشی، رفتارهای خشونت

هـای پـورن( و    مخدر، رفتار نامطمئن جنسی، رفتارهای مـرتبط بـا فضـای مجـازی )اسـتفاده از فـیلم      

هـای رفتارهـای    آزمـون  پـراش، پـیش   های هفت متغیر هـم  رانندگی خطرناک، پس از تعدیل تفاوت

 پذیرفته است.  تأثیر «رتباطیاجتماعی و ا های مهارتآموزش » آمیز از متغیر مستقل خشونت

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

داد که چگونـه   برنامه آموزشی به نوجوانان یاد می .تربیت در جهت کاهش رفتارهای پر خطر بود و

نقاد در مقابل وسوسه یـا پیشـنهاد   گیری و تفکر  مندانه، تصمیم تأرفتار جر های مهارتبا استفاده از 

طراحی یک برنامه واحد پیشگیری اولیـه  ، سوءمصرف مواد از سوی همسانن مقاومت کنند. هدف

خودکشی از متغیـر   از جمله ،ها در جهت کاهش رفتارهای پر خطر نوجوانان و آموزش مهارتبود 

تـوان   یکی از عواملی که مـی  پذیرفته است.  تأثیر «اجتماعی و ارتباطی های مهارتآموزش » مستقل

توانـد شـرایط اقتصـادی یـا      مـی  ،نام بـرد  رهاها بر برخی رفتا گذاری آموزش مهارتتأثیربرای عدم 

زیرا خیلی از نوجوانان کانون اصـالح و تربیـت دارای درآمـد پـایین      باشد؛محل سکونت این افراد 

بـه دلیـل    ،داشـته باشـد   تـأثیر  توانسـت  ها بـر  برخـی رفتارهـا نمـی     بودند و عامل دیگری که آموزش

آماری تحقیـق بـود و اینکـه ایـن گـروه از نوجوانـان بـه برخـی از رفتارهـا دسترسـی           ة موقعیت نمون

 ازجمله رفتارهای جنسی یا مصرف الکل و عدم دسترسی به دنیای مجازی. ،نداشتند

یـا نبـود   بـه عنـوان یـک متغیـر اصـلی در بـود        «خانواده»از بین نهادهای مختلف،  ،به طورکلی

. شـود  مـی بـزرگ   ،رو و در آن هزیرا اولـین جـایی اسـت کـه فـرد بـا آن روبـ        ؛بزهکاری نقش دارد

و اجتمـاعی   هـای  مهـارت در درونی کردن هنجارهـای جامعـه و آمـوزش صـحی      خانواده بنابراین، 
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نقش بسیار مهمی برعهده دارد. با این حـال، اگـر خـانواده نتوانـد کارکردهـای خـود را بـه        ارتباطی 

 ،ها فراهم خواهد شد. ساختار خانوادهخوبی انجام دهد، زمینه بروز بسیاری از انحرافات و بزهکاری

گسیخته که یک یا هر دوی والدین به علت رویدادهایی مانند مرگ، طالق و  ازهم ةاز جمله خانواد

هرچه میزان  رود. ر رفتار جوانان به شمار میدگذار تأثیرموارد دیگر حضور ندارند، یکی از عوامل 

رابطـه والـدین بـا فرزندانشـان و      و اختالف بین والدین بیشتر بوده و محـیط خانـه دچـار تـنش باشـد     

باشد، میـزان بزهکـاری و رفتارهـای پرخطـر      تر ضعیف ،کنند الگوهای نظارتی که والدین اعمال می

و احترام والدین بـا  یابد. احساس یگانگی عاطفی با والدین، رفتار توأم با عشق  جوانان افزایش مینو

کـه نوجوانـان و جوانـان بـه طـور       شـود  مـی فرزندان و وجود سازگاری در زندگی زناشویی باعـ   

 هـای  مهـارت مبود ک.گرایش کمتری به انجام رفتارهای بزهکارانه و پرخطر داشته باشند چشمگیری

ارهـای پرخطـر   برای انجام رفتار صحی  موجب ارتکاب اعمال بزهکارانه و رفتو ارتباطی اجتماعی 

رابطــه معکـوس بــین   ،طــور کـه در آزمــون فرضـیات مشــاهده شـد    د. همـان شــو از سـوی افــراد مـی  

درصـد،   29یعنی با میزان اطمینـان   ؛و رفتارهای پرخطر وجود داردو ارتباطی اجتماعی  های مهارت

انان پسر ها بر رفتارهای پرخطر نوجو آموزش ة تأثیردهند شده است که نشان 922/3 برابر با  Fنسبت

طور کـه در   همچنین همان. بوده است 1222-1044های  کانون اصالح و تربیت شهر کرمان در سال

کـانون   ربر اقدام و تمایل نوجوانـان پسـ   ،ها به طور اخص های تحقیق آمد، آموزش این مهارت یافته

ایــن ة دهنــد نشــان 92/11درصــد اطمینــان برابــر بــا  29بــا   Fنســبت  بــود و مــؤثراصــالح و تربیــت 

 .ستها آموزش

های در موقعیتکه سازد  آنان را قادر می ،و ارتباطی اجتماعی های مهارتمجهز بودن افراد به 

پیامـدهای   بـا و از وقـوع رفتارهـایی    نـد هـای مناسـب و منطقـی از خـود بـروز ده     مختلـف، واکـنش  

 .کنندخطرناک و مضر، جلوگیری 

-روشکنـد تـا    به جوانان در معر  خطر کمک میو ارتباطی اجتماعی  های مهارتآموزش 

هایی برای ایجاد یا نگهداری روابط اجتماعی میبت با اعضای خانواده، همسانن و معلمان به وجود 

مدت در ارتباط با  تواند دارای اثربخشی طوننی میو ارتباطی اجتماعی  های مهارتآورند. آموزش 

 های مهارتبنابراین، توجه به مقوله  .ین جوانان باشدجلوگیری از وقوع رفتارهای ضداجتماعی در ب

 تواند در کاهش رفتارهای پرخطر بسیار مؤثر باشد. میو ارتباطی اجتماعی 
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