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بررسى نقش آموزش مهارت هاى اوليه زند  گى بر پيشگيرى از بزهكارى 
(مطالعه مورد  ى د  انش آموزان د  وره د  وم متوسطه شهركرج)

عبد  الرحمن ميرزاخانى1، صياد   د  رويشى2 و حسين حسنى ساطحى3 

چكيد  ه
زمينه و هد  ف: هد  ف از اين پژوهش بررسى نقش آموزش مهارت هاى اوليه زند  گى بر پيشگيرى از بزهكارى 
است، مهارت هاى زند  گى توانايى هايى هستند   كه با تمرين مد  اوم پرورش مى يابند   و شخص را براى روبروشد  ن 

با مسايل روزانه زند  گى، افزايش توانايى هاى روانى، اجتماعى و بهد  اشتى آماد  ه مى كنند  .
تحليلى است كه به روش پيمايش  روش: پژوهش حاضر ازنظر هد  ف، كاربرد  ى و ازنظر روش، توصيفى – 
انجام شد  . جامعه آمارى پژوهش تمام د  انش آموزان د  وره د  وم متوسطه شهر كرج د  ر سال 1397 هستند   كه 
از حد  ود   2100 نفر از آنها، 155 نفر (پسر و د  ختر) به صورت نمونه گيرى تصاد  فى د  ر د  سترس انتخاب شد  ند   
آزمون  از  متغيرها  ارتباط  بررسى  براى  شد  .  جمع آورى  و  توزيع  زند  گى  مهارت هاى  سنجش  پرسشنامه  و 

همبستگى پيرسون استفاد  ه شد  . 
يافته ها و نتايج: نتايج حاكى از آن  است كه، r مشاهد  ه شد  ه د  ر سطح 0/05، همبستگى مثبت و معناد  ارى 
را بين آموزش  مهارت هاى تفكر خالق و تفكر نقاد  انه و ميزان بروز بزهكارى نشان مى د  هد  . بنابراين همه 
فرضيه هاى پژوهش شد  ند  . براساس جد  ول ضرايب رگرسيون، د  ر بتاى 0/65 د  ر سطح 0/50، همبستگى 
مثبت و معناد  ارى را نشان مى د  هد  . بنابراين تقويت صفت هاى مهارت تفكر خالق نظير استقالل، خود  تنظيمى، 
تحمل ابهام و د  اشتن پشتكار د  ر مواجهه با شكست، مى تواند   براى پيشگيرى از بزهكارى د  ر د  انش آموزان 

كمك موثرى محسوب شود  . 
كليد  واژه ها: مهارت هاى زند  گى، بزهكارى، پيشگيرى، آموزش و د  انش آموزش. 

1. استاد  يار گروه پيشگيرى انتظامى. د  انشگاه علوم انتظامى امين
      s49darvishi@gmail.com .(نويسند  ه مسئول) .2. استاد  يار د  انشگاه علوم انتظامى امين

 phd.hhspl@gmail.com:3. د  انشجوى د  كترى حقوق. رايانامه

 استناد        :  ميرزاخانى، عبد الرحمن؛ د رويشى، صياد ؛ حسنى ساطحى، حسين  (بهار، 1397). تحليل جغرافيايى عوامل چيد  مان فضا و ارتباط 
آن با وقوع جرايم شهرى (مطالعه مورد  ى: جرايم سرقت و مواد   مخد  ر د  ر شهر تهران). فصلنامة رهيافت پيشگيرى، 1(1)،  

 . 71-51
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مقد  مه
مد  رسه  د  ر  فرايند    اين  تد  ريج  به  اما  مى شود    آغاز  خانواد  ه  از  فرد    هر  جامعه پذيرى  فرآيند    چند    هر 
و جامعه تكميل مى شود  . د  ر واقع مثلث خانواد  ه، مد  رسه و جامعه را بايد   سه جزء تشكيل د  هند  ه 
رفتار فرد   د  انست. د  ر اين ميان مد  رسه از اهميت و جايگاه انكارناپذيرى برخورد  ار است، زيرا محيط 
مد  رسه افزون بر تعليم و آموزش وظيفه تربيت و پرورش را نيز بر عهد  ه د  ارد   و به همين جهت 
مد  رسه را بايد   جايگاه پيد  ايش بسيارى از رفتارهاى حال و آيند  ه كود  ك و نوجوان محسوب كرد   

(هند  رن، ارلى و بيرل1377،1).
سال هاى نوجوانى مرحله مهم و برجسته رشد   و تكامل اجتماعى و روانى فرد   به شمار مى رود  . د  ر 
اين د  وره نياز به تعاد  ل هيجانى و عاطفى به ويژه تعاد  ل بين عواطف و عقل، د  رك ارزش وجود  ى 
د  ر  واقعى  هد  ف هاى  انتخاب  ها)،  رغبت  و  توانايى ها  استعد  اد  ها،  خود  آگاهى (شناخت  خويشتن، 
زند  گى، استقالل عاطفى از خانواد  ه، حفظ تعاد  ل عاطفى و روانى خويش د  ر مقابل عوامل فشارزاى 
محيطى، برقرارى روابط سالم با د  يگران، كسب مهارت هاى اجتماعى الزم د  ر د  وست يابى، شناخت 
زند  گى سالم و موثر و چگونگى برخورد   با آنان، از مهم ترين نيازهاى نوجوانان به شمار مى رود  . 
بنابراين كمك به نوجوانان د  ر رشد   و گسترش مهارت هاى مورد   نياز براى زند  گى موثر، ايجاد   يا 
افزايش اعتماد   به نفس د  ر برخورد   با مشكالت و حل آنها و همچنين كمك به آنها د  ر رشد   و تكامل 
عواطف و مهارت هاى اجتماعى الزم جهت سازگارى موفق با محيط اجتماعى و زند  گى موثر و 

سازند  ه د  ر جامعه ، ضرورى به نظر مى رسد   (شعارى نژاد  ، 1377). 
تغييرات ناگهانى و گسترد  ه اى كه د  ر جنبه هاى جسمانى، روانى و اجتماعى زند  گى نوجوانان 
ايجاد   مى شود  ، مرحله اى بحرانى را ايجاد   مى كند   كه به د  نبال آن مشكالت و ناسازگارى هايى را به 
همراه خواهد   د  اشت. بنابراين با توجه به اهميت د  وران نوجوانى شناخت اصول علمى اين مرحله، 
جهت پيشگيرى از ناهنجارى ها و مشكالت ناشى از اين تغييرات توسط آنها، تلقى مى شود  . يكى 
مهارت هاى  است، آموزش  توجه  مورد    جهان  سطح  برنامه هاى پيشگيرانه د  ر اين زمينه كه د  ر  از 

زند  گى به نوجوانان است. 

1. Hendren, Early and Birl
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سطح  ارتقاى  همچنين  و  اوليه  پيشگيرى  به منظور   1993 سال  د  ر  بهد  اشت  جهانى  سازمان 
آن  از  هد  ف  كه  كرد    آماد  ه  زند  گى»  مهارت هاى  عنوان «آموزش  با  مد  ونى  برنامه  روان  بهد  اشت 
افزايش توانايى روانى اجتماعى فرد   است. به د  نبال اين طرح، سازمان بهزيستى كشور پيش قد  م 
اجراى اين آموزش ها د  ر سطوح مختلف و به ويژه با همكارى د  فتر پيشگيرى معاونت تربيت بد  نى 

و تند  رستى وزارت آموزش و پرورش د  ر مد  ارس شد   (سازمان بهد  اشت جهانى، 1388).
رفتار  انجام  توانايى  مى كند  :  تعريف  چنين  را  زند  گى  مهارت هاى  بهد  اشت،  جهانى  سازمان 
سازگارانه و مثبت به گونه اى كه فرد   بتواند   با چالش ها و ضروريات زند  گى روزمره كنار آيد   به طور 
كلى مهارت هاى زند  گى، توانائى هايى هستند   كه منجر به ارتقاى بهد  اشت روانى افراد   جامعه، غناى 
به صورت  همچنين  مى شوند  .  جامعه  سطح  د  ر  سالم  رفتارهاى  و  سالمت  افزايش  انسانى،  روابط 
ابزارى د  ر پيشگيرى از آسيب هاى روانى- اجتماعى مبتال به جامعه، نظير اعتياد  ، خشونت، آزار 

كود  كان، خود  كشى و مانند   اينها نيز قابل استفاد  ه هستند  . 
بهد  اشت روانى از جمله مهم ترين نيازهاى انسان امروزى است كه براى تامين آن الزم است فرد   
به د  قت خود   را بشناسد  ، د  يگران را د  رك كند   و روابط موثرى با آن ها برقرار كند  ، هيجان هاى منفى 
و استرس هاى روزمره خود   را شناسائى كند   و آنها را كنترل كند  ، به شيوه اى موثر مشكالت خود   
را حل كرد  ه و تصميم  گيرى مناسبى د  اشته باشد  ، كليشه اى فكر نكرد  ه و اطالعات را بد  ون پرد  ازش 
و تفكر نقاد  انه نپذيرد  . مهارت هاى زند  گى عبارت اند   از: مجموعه اى از توانايى ها كه زمينه  و بستر 
مقابله موثر با فشارهاى روانى و ارايه رفتارهاى مثبت و مفيد   را فراهم مى آورند  . بنابراين هد  ف از 
آموزش مهارت هاى زند  گى  ارتقاء سازگارى فرد   ابتد  ا با خود  ش و سپس با د  يگران و محيطى  است 
كه د  ر آن زند  گى مى كنند  . اين مهارت ها به ما مى آموزند   كه  د  ر طول زند  گى به ويژه موقعيت هاى 
برابر  انسانى   قد  رت سازگارى افراد   د  ر جامعه  كنيم، زيرا  رفتار  صحيح  و  چگونه عاقالنه  پرخطر 
نيست. د  ر يك محيط مشابه اجتماعى، برخى انسان ها، توان  مقابله با مشكالت و انتظارات را د  ر 
اند  ك زمانى از د  ست مى د  هند   و خيلى زود   د  ر د  ام انزوا و افسرد  گى با عملكرد   نامناسب (رفتار ضد   
اجتماعى، تخريبى و مانند   اينها)، گرفتار مى شوند  . د  ر مقابل عد  ه اى با اند  يشه  و تحليل موقعيت، به 
رفتارى سازگارانه و همراه با تحمل رو مى آورند  . آنان همواره به راه هاى موثر و مفيد   مى اند  يشند   و 
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به د  رستى  مى د  انند   كه راهى براى حل مسئله وجود   د  ارد  . بنابراين پرسش اصلى پژوهش اين است 
د  وم  د  وره  د  انش آموزان  بين  د  ر  بزهكارى  از  پيشگيرى  بر  زند  گى  اوليه  مهارت هاى  كه «آموزش 

متوسطه شهر كرج به  چه ميزان موثر است؟».

مبانى نظرى
مهارت هاى زند  گى

مهارت هاى زند  گى عبارت اند   از مجموعه اى از توانايى ها كه زمينه سازگارى و رفتار مثبت و مفيد   
را  خود    اجتماعى  نقش  مسئوليت هاى  تا  مى سازد    قاد  ر  را  فرد    توانايى ها  اين  مى آورند  ،  فراهم  را 
بپذيرد   و بد  ون لطمه به خود   و د  يگران با خواست  ها، انتظارات و مشكالت روزانه، به ويژه د  ر روابط 
بين فرد  ى به شكل موثرى روبه رو شود   (خنيفر و پورحسينى، 1386، ص 26). مهارت هاى زند  گى، 
مهارت هايى هستند   كه براى افزايش توانايى روانى – اجتماعى افراد   آموزش د  اد  ه مى شوند   و فرد   را 
قاد  ر مى سازند   كه به طور موثر با مقتضيات و كشمكش هاى زند  گى روبرو شود   . هد  ف از آموزش 
مهارت هاى زند  گى، افزايش توانايى هاى روانى اجتماعى و د  ر نهايت پيشگيرى از ايجاد   رفتارهاى 
آسيب زنند  ه به بهد  اشت و سالمت، و ارتقاى سطح سالمت روان افراد   است (سازمان جهانى بهد  اشت، 

1998، ص 16). 
مهارت هاى زند  گى، توانايى هاى اجتماعى براى رفتار انطباقى موثر هستند   كه افراد   را قاد  ر مى سازد   
تا با متقضيات چالش هاى زند  گى روزمره مقابله كنند  . منظور از مهارت هاى زند  گى اين است كه هر 
كود  ك د  ر كنار آموزش خواند  ن و نوشتن، به مهارت هايى د  ست يابد   كه بتواند   ابتد  ا به شناخت د  رستى 
از خود   د  ست پيد  ا كند   و سپس به خوبى با افراد   و محيط اطراف ارتباط برقرار سازد   و به حل مشكالت 
خود   و جامعه و محيط زيست يارى د  هد   (ولى زاد  ه، 1381). مهارت هاى زند  گى يعنى ايجاد   روابط 
فرد  ى مناسب و موثر انجام مسئوليت هاى اجتماعى، انجام تصميم گيرى هاى صحيح، حل تعارض ها و 
كشمكش ها بد  ون توسل به اعمالى كه به خود   يا د  يگران صد  مه مى زنند  . كود  كان و نوجوانان بايد   اين 
مهارت هاى شخصى و اجتماعى را ياد   بگيرند   تا بتوانند   د  ر مورد   خود  ، انسان هاى د  يگر و كل اجتماع 
به طور موثر شايسته و مطمئن عمل كنند   (كمالوند  ، 1385). آموزش مهارت هاى زند  گى، سالمت 
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روانى د  انش آموزان د  ختر د  بيرستانى را افزايش مى د  هد   (آقاجانى، 1395). نتايج پژوهش ها نشان 
د  اد  ه است كه كود  كان و نوجوانان د  اراى مهارت هاى ارتباطى ضعيف، با احتمال كمترى از سوى 

همساالنشان مورد   پذيرش واقع مى شوند   (هد  ايتى، 1389، ص 126). 
انواع مهارت هاى زند  گى از نظر سازمان جهانى بهد  اشت به شرح زير است:

توانايى تصميم گيرى: اين توانايى به فرد   كمك مى كند   تا به نحو موثرى د  ر مورد   مسائل زند  گى   -1
تصميم گيرى  اعمالشان  مورد    د  ر  فعاالنه  بتوانند    نوجوانان  و  كود  كان  اگر  كند  .  تصميم گيرى 
كنند  ، جوانب مختلف انتخاب ها را بررسى و پيامد   هر انتخاب را ارزيابى مى كنند  ، د  ر سطوح 

باالتر بهد  اشت روانى قرار خواهند   گرفت. 
توانايى حل مسئله: اين توانايى فرد   را قاد  ر مى سازد   تا به طور موثرى مسائل زند  گى را حل   -2
كند  . مسائل مهم زند  گى چنانچه حل نشد  ه باقى بماند  ، استرس روانى ايجاد   مى كنند   كه به فشار 

جسمانى منجر مى شود  . 
توانايى تفكر خالق: اين نوع تفكر، هم به حل مسئله و هم به تصميم گيرى هاى مناسب كمك   -3
آنها  از  هريك  پيامد   هاى  و  مسئله  مختلف  راهكارهاى  تفكر،  نوع  اين  از  استفاد  ه  با  مى كند  . 
بررسى مى شوند  . اين مهارت، فرد   را قاد  ر مى سازد   تا مسائل را از وراى تجارب مستقيم خود   
د  ريابد   و حتى زمانى كه مشكلى وجود   ند  ارد   و تصميم گيرى خاصى مطرح نيست، با سازگارى 

و انعطاف بيشتر به زند  گى روزمره بپرد  ازد  . 
اين  آموزش  است.  تجارب  و  اطالعات  تحليل  توانايى  نقاد  انه،  تفكر  نقاد  انه:  تفكر  توانايى   -4
مهارت، نوجوانان را قاد  ر مى سازد   تا د  ر برخورد   با ارزش ها، فشار گروه و رسانه هاى گروهى 

مقاومت كنند   و از آسيب هاى ناشى از آن د  ر امان بمانند  . 
توانايى ارتباط موثر: اين توانايى به فرد   كمك مى كند   تا بتواند   كالمى يا غيركالمى و مناسب   -5
عقايد  ،  نظرها،  بتواند    فرد    كه  معنى  بد  ين  كند  .  بيان  را  خود    موقعيت،  و  جامعه  فرهنگ،  با 
خواسته ها، نيازها و هيجان هاى خود   را ابراز و به هنگام نياز بتواند   از د  يگران د  رخواست كمك 
و راهنمايى كند  . مهارت تقاضاى كمك و راهنمايى از د  يگران، د  ر مواقع ضرورى، از علل مهم 

يك رابطه سالم است. 
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با  فرد    موثر  و  مثبت  فرد  ى  بين  روابط  ايجاد    به  توانايى  اين  فرد  ى:  بين  روابط  توانايى   -6
انسان هاى د  يگر كمك مى كند  . يكى از اين موارد  ، توانايى ايجاد   و ابقاى روابط د  وستانه است 
كه د  ر سالمت روانى و اجتماعى، روابط گرم خانواد  گى به عنوان يك منبع مهم حيات اجتماعى، 

و قطع روابط اجتماعى ناسالم نقش بسيار مهمى د  ارد  . 
قد  رت،  و  ضعف  نقاط  ويژگى ها،  از  آگاهى  و  خود    شناخت  توانايى  خود  آگاهى:  توانايى   -7
تحت  د  ريابد    تا  مى كند    كمك  فرد    به  خود  آگاهى  رشد    انزجارهاست.  و  ترس ها  خواسته ها، 
استرس قرارد  ارد   يا نه و اين پيش شرط و شرط ضرورى روابط اجتماعى و روابط بين فرد  ى 

موثر و همد  النه است. 
بتواند   زند  گى د  يگران راحتى زمانى كه د  ر آن شرايط قرار  توانايى همد  لى: يعنى اينكه فرد     -8
ند  ارد  ، د  رك كند  . همد  لى به فرد   كمك مى كند   تا بتواند   انسان هاى د  يگر را حتى وقتى با آنها 
بسيار متفاوت است بپذيرد   و به آنها احترام بگذارد  . همد  لى روابط اجتماعى را بهبود   مى بخشد   

و به ايجاد   رفتارهاى حمايت كنند  ه و  پذيرند  ه، نسبت به انسان هاى د  يگر، منجر مى شود  . 
توانايى مقابله با هيجان ها: اين توانايى فرد   را قاد  ر مى سازد   تا هيجان ها را د  ر خود   و د  يگران   -9
تشخيص د  هد  . نحوه تاثير هيجان ها بر رفتار را بد  اند   و بتواند   واكنش مناسبى به هيجان هاى 
مختلف نشان د  هد  . اگر با حالت هاى هيجانى، مثل غم و خشم يا اضطراب د  رست برخورد   نشود   
اين هيجان ها تاثير منفى بر سالمت جسمى و روانى خواهند   گذاشت و براى سالمت پيامد  هاى 

منفى به د  نبال خواهند   د  اشت. 
10-توانايى مقابله با استرس: اين توانايى، شامل شناخت استرس هاى مختلف زند  گى و تاثير آنها 
بر فرد   است. شناسايى منابع استرس و نحوه تاثير آن بر انسان، فرد   را قاد  ر مى سازد   تا با اعمال 
و موضع گيرى هاى خود   فشار و استرس را كاهش د  هد   (سازمان جهانى بهد  اشت، 1998 به نقل 

از نورى و محمد  خانى، ص 21-18). 
بزهكارى

همواره بزهكارى د  ر بين كود  كان و نوجوانان وجود   د  اشته، اما از اواخر قرن نوزد  هم تخلف 
و قانون شكنى اين گروه د  ر كشورهاى بزرگ صنعتى جلب توجه كرد  ه است. هرگاه خانواد  ه و 
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جامعه نسبت به كود  كان و نوجوانان بى توجه و سهل انگار باشند   و كود  كى به بزهكارى روى آورد   
و به زند  گى ناسالم عاد  ت كند  ، د  ر بزرگ سالى احتمال بازگشت به اجتماع و اصالح وى تاحد  ود  ى 
جامعه شناسان،  و  جرم شناسان  حقوق د  انان،  تالش  تمام  كه  است  جهت  به همين  است.  غيرممكن 
يافتن نظام قضايى و تربيتى ويژه اى براى بزهكارى خرد  ساالن و نوجوانان است و اين تالش ها ارايه 
راهكارها و الگوهاى خاصى براى تربيت و جايگزينى مجازات است كه منجر به تصويب مقررات 
خاصى د  ر قوانين كشورها و قوانين بين المللى شد  ه است (نجفى توانا، 1382، ص 21). بزهكارى 
ازجمله رفتارهاى ناسازگارانه اى است كه از نوجوان سر مى زند  . اگرچه د  ر نگاه اول، بزه پد  يد  ه اى 
فرد  ى به نظر مى رسد   ولى با توجه به پيامد  هاى سوء آن براى جامعه، بايد   آن را ازجمله آسيب هاى 

اجتماعى به حساب آورد   (اشرف، 1393، ص 176).
از آن جا كه د  اليل و عوامل بروز جرم د  ر ميان اطفال با افراد   بزرگسال متفاوت بود  ه و ازسوى 
د  يگر اين طبقه از جامعه د  اراى وضع روانى و اجتماعى حساس تر و به مراتب آسيب پذيرترى نسبت 
به سايرين هستند   بنابراين بايد   روشى متناسب با شرايط و موقعيت اين افراد   به كار گرفته شود  . 
اين روش باعنوان سياست كيفرى مربوط به كود  كان و نوجوانان بزهكار، اهميت فراوانى د  ارد  . 
برخورد  ارى از يك سياست جنائى و كيفرى متناسب با شرايط و وضعيت صغار و نوجوانان مى تواند   
به جامعه مد  نى براى پيشبرد   يكى از اهد  افش كه پيشگيرى از وقوع جرائم د  ر آيند  ه است، كمك 
فراوانى كند   (عباچى، 1388، ص 12). سه د  سته بزهكاران عبارت اند   از: «بزهكاران روان رنجور»، 

«بزهكاران د  اراى اختالالت منش و بزهكاران جامعه ستيز ذاتى» و «بزهكاران روان پريش».
محرك هاى  به وسيله  كه  هستند    عملى  فكرى-  وسواس  به  مبتال  افراد    روان رنجور:  بزهكاران 
ناخود  آگاه، مثل محرك هاى جنسى سركوب شد  ه به سمت ارتكاب عمل مجرمانه سوق د  اد  ه مى شوند  . 
اين افراد   قاد  ر به تحمل اضطراب نيستند  . گروه د  يگرى از افراد   روان رنجور، به واسطه احساسات 
متعاقب  گناهكارانه  احساسات  و  آنان  عميق  تنفر  و  خشونت  از  ناشى  كه  ناخود  آگاه  گناهكارانه 
بيمارگونه،  د  زد  ى  از:  است  عبارت  بزهكاران  اين  مجرمانه  اعمال  مى شوند  .  جرم  مرتكب  است،  آن 

آتش افروزى، الكليسم، قماربازى و ولگرد  ى.
د  اراى  كه  هستند    مجرمانى  شامل  جامعه ستيز:  بزهكاران  و  منش  اختالالت  د  اراى  بزهكاران 



13
97 

هار
ل، ب

ة او
مار

، ش
ول
ل  ا

 سا
ى  /

گير
پيش

ت 
هياف

ه ر
لنام

فص

58 

اختالالت منش بود  ه و به خود  ى خود  ، نشانه هاى روان رنجورى را از خود   نشان نمى د  هند  . اين افراد   
ستيزه جو، ضد  اجتماعى، تحريك پذير، خود  شيفته، ناپايد  ار، لذت جو و از نظر احساسات، بى تفاوت اند  . 
اين اشخاص بيشتر د  ر خانواد  ه هاى بى ثباتى پرورش يافته اند   كه روابط عاطفى ضعيف و طرد   و 
مسامحه شد  يد   خانواد  ه، آنها را از همسان سازى با مد  ل هاى نقشى صحيح باز د  اشته است. افراد   اين 

گروه ممكن است به تمام جرايم د  ست بزنند  .
نقص  به واسطه  كه  هستند    مجرمانى  شامل  عقلى:  نقايص  به  مبتال  يا  و  روان پريش  بزهكاران 
افراد    شامل  گروه  اين  عاجزند  .  است،  خالف  آنها  مجرمانه  اعمال  اينكه  د  رك  از  منطق،  و  استد  الل 
مبتال به اسكيزوفرنى و نقص عقلى و كسانى كه د  چار آسيب مغزى شد  ه اند   و همچنين افراد   مبتال 
به اختالل د  وقطبى است. جرايم اين گروه، ظاهرا بى معنا و عجيب هستند   و شامل ارتكاب به انواع 
گوناگونى از جرايم ساد  ه، زد   و خورد  ، آتش افروزى، تجاوز جنسى و قتل عمد   است (معظمى، 1388، 

ص 109 و 110). 
ميزان  بر  زند  گى  مهارت هاى  آموزش  تاثير  «بررسى  باعنوان  پژوهشى  د  ر   (1389) جواد  ى 
قصد    حاضر  پژوهش  است:  نوشته  خانه د  ار»  زنان  د  ر  مسئله  حل  سبك هاى  و  زناشويى  رضايت 
د  ارد   به بررسى اثربخشى آموزش مهارت هاى زند  گى بر رضايت زناشويى و شيوه هاى حل مسئله 
زنان خانه د  ار بپرد  ازد  . د  ر اين پژوهش كه از نوع آزمايشى و با طرح پيش آزمون – پس آزمون د  و 
گروهى است، 38 نفر (19 نفر گروه آزمايش و 19 نفر گروه كنترل)، د  ر د  ورة آموزشى مهارت هاى 
پژوهش،  د  ر  استفاد  ه  مورد    آزمون هاى  كرد  ند  .  شركت  بود  ،  متوالى  جلسه   10 شامل  كه  زند  گى 
مقياس رضايت زناشويى انريچ1 (فرم كوتاه) و مقياس حل مسئله كيسد  ى و النگ2 بود  ه است كه 
به صورت گروهى اجرا شد  . نتايج تحليل د  اد  ه ها، با استفاد  ه از آزمون تى مستقل براى مقايسه نمرات 
اخذ شد  ه د  ر پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش نشان د  اد   كه آموزش مهارت هاى زند  گى د  ر 
افزايش ميزان رضايت زناشويى و ارتقاى مهارت هاى حل مسئله د  ر 4 سبك اجتناب، د  رماند  گى، 
تقرب و خالقيت موثر است و د  ر 2 سبك د  يگر (كنترل مسئله و اعتماد   د  ر حل مسئله)، تفاوت ها 

1. Enrique

2. Kissidy and Long
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معناد  ار نبود  . مقايسه نمرات به د  ست آمد  ه از آزمون ها د  رپس آزمون گروه آزمايش و گروه كنترل 
نيز نشان د  اد   كه تـاثيرآموزش مهارت هاى زند  گى بر رضايت زناشويى تفاوت معناد  ار نبود   اما د  ر 
ارتباط با متغير حل مسئله د  ر 4 سبك (د  رماند  گى، تقرب، خالقيت و اعتماد   د  ر حل مسئله)، د  ر 
سطح 0/05 معناد  ار بود  ه اما د  ر 2 سبك د  يگر (اجتناب و كنترل مسئله)، تفاوت، معناد  ار نبود  . د  ر 
مجموع نتايج به د  ست آمد  ه از پژوهش حاضر نشان د  اد   كه آموزش مهارت هاى زند  گى موجب بهبود   
نسبى متغيرهاى مورد   نظر د  ر گروه هاى شركت كنند  ه شد  ه است. با توجه به نتايج پژوهش، پيشنهاد   
برخورد    و  زوج ها  زناشويى  رضايت  افزايش  به منظور  زند  گى  مهارت هاى  آموزش  كه  است  شد  ه 
موثر با مسائل براى جلوگيرى از بروز مشكالت د  ر سطوح فرد  ى، خانواد  گى و اجتماعى، به صورت 
جد  ى تر و سازمان يافته تر د  ر همه موسسه ها و سازمان ها به اجرا د  رآيد  . رزمگه (1390) د  ر پژوهشى 
باعنوان «اثربخشى آموزش مهارت هاى زند  گى بر افزايش اميد   به زند  گى زند  انيان شهرستان بانه د  ر 
سال 89-90 (1390) جامعه آمارى حاضر پژوهش ياد  شد  ه عبارت بود   از كليه زند  انيان شهرستان 
بانه به تعد  اد   80 نفر كه د  ر سال 89-90 د  ر زند  ان به سر مى برد  ند  . نمونه گيرى د  ر اين پژوهش 
به شكل تصاد  فى ساد  ه صورت گرفت. به اين ترتيب كه پس ازاجراى آزمون، ازبين زند  انيانى كه 
اميد   به زند  گى پايين د  اشتند  ، 40 نفر به طور تصاد  فى انتخاب و د  ر د  و گروه (20 نفر گروه گواه و 
20 نفر گروه آزمايش)، قرار گرفتند  . پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاى نيمه آزمايشى با گروه 
گواه و آزمايش و پيش آزمون و پس آزمون است. ابزار مورد   استفاد  ه د  ر پژوهش ياد  شد  ه براى 
اند  ازه گيرى اميد   به زند  گى زند  انيان، پرسشنامه 20 سوالى نااميد  ى بك1 (1986) است كه د  ر پيش 
آزمون و پس آزمون مورد   استفاد  ه قرار گرفته است. پس از انتخاب گروه گواه وآزمايش، گروه 
مهارت هاى  ساعته  نيم  و  يك  جلسه  آزمايش 10  گروه  به  و  گرفته  قرار  انتظار  فهرست  د  ر  گواه 
زند  گى آموزش د  اد  ه شد  . پس از اتمام آموزش از تمام اعضاى گواه وآزمايش پس آزمون به عمل 
آمد  ه و د  اد  ه ها با استفاد  ه از تحليل كوواريانس مورد   تجزيه و تحليل قرار گرفت كه نتايج به د  ست 
آمد  ه با توجه به فرضيه پژوهش حكايت از معناد  ارى افزايش اميد   به زند  گى زند  انيانى د  ارد   كه د  ر 
آموزش مهارت هاى زند  گى شركت كرد  ه اند  . صد  رمحمد  ى (1389) د  ر پژوهشى با عنوان «بررسى 

 1. back
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اثربخشى آموزش مهارت هاى زند  گى بر سالمت ذهنى د  ختران د  بيرستانى شهر رفسنجان» نوشته 
و  آزمون  پس  پيش-  به صورت  طرح  نوع  و  است  نيمه تجربى  مطالعه  ياد  شد  ه  پژوهش  كه  است 
پيگيرى گروه گواه است. جامعه آمارى اين مطالعه متشكل از همه د  ختران د  انش آموز د  ر مقطع 
آن،  نمونه گيرى  روش  است.  تحصيلى 1389-1388  سال  د  ر  رفسنجان  شهرستان  د  ر  د  بيرستان 
خوشه اى چند   مرحله اى است و از بين 148 نفرى كه پرسشنامه را پر كرد  ند  ، 30 نفر كه پايين ترين 
نمره را د  ر پرسشنامه سالمت ذهن كسب كرد  ند  ، انتخاب و به شكل تصاد  فى د  ر د  و گروه آزمايش 
15 نفر و گروه گواه 15 نفر جايگزين شد  ند  . اطالعات توسط پرسشنامه تجد  يد   نظرشد  ه سالمت 
و  است   5 تا   1 ليكرت  د  رجه اى  پنج  مقياس  د  ر  عبارت،   39 د  اراى  كه   ،(1387) مولوى  ذهن 
همچنين توسط پرسشنامه محقق ساخته شامل اطالعات جمعيت شناختى جمع آورى شد  . افراد   گروه 
مد  اخله د  ر يك برنامه آموزشى 90 د  قيقه اى به مد  ت 8 جلسه شركت كرد  ند   و نمرات پس آزمون 
د  ر جلسه آخر و نمرات پيگيرى بعد   از 1 ماه جمع آورى شد  . د  اد  ه ها با آزمون كوواريانس مورد   
تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان مى د  هد   كه نمرات سالمت ذهن د  ر گروه مد  اخله و گواه د  ر 
پيش آزمون تفاوت معناد  ارى ند  اشت اما با ارائه آموزش مهارت هاى زند  گى نمرات پس آزمون 
نيز  پيگيرى  نمرات  د  ر  تفاوت  اين  و  بود    گواه  گروه  از  بيشتر  معناد  ارى  به طور  مد  اخله  گروه  د  ر 
قابل مشاهد  ه بود  . نتايج پژوهش ياد  شد  ه نشان مى د  هد   كه آموزش مهارت هاى زند  گى مى تواند   د  ر 

افزايش احساس شاد  ى و رضايت از زند  گى موثر باشد  . 
افزايش  و  روانى  بيمارى  تفهيم  برنامه  كه  د  ريافتند    پژوهشى  د  ر   (  2004  ) متى1  و  پيتمن 
مهارت هاى زند  گى، د  انش بچه هاى د  اراى والد  ين مبتال به بيماريهاى روانى را د  رباره اين بيمارى ها 
خانواد  ه هايى  چنين  با  آمد  ن  كنار  براى  كه  را  زند  گى  مهارت هاى  از  د  سته  آن  و  مى د  هد    افزايش 
مفيد   به نظر مى رسد  ، د  ر آنها پرورش مى د  هد  . پيك، گيود  ان و پورتينگا2 (2003) د  ر پژوهش هاى 
د  ختران  نفس  عزت  و  خود  كارآمد  ى  زند  گى  مهارت هاى  آموزش  كه  رسيد  ند    نتيجه  اين  به  خود   

1. Pitman , A. ,& Matthey

2. Pick ,Givaudan  & poortinga
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نوجوان مكزيكى را افزايش مى د  هد  . ايزن، زلمن، ماست و موراى1 (2004) د  ر پژوهشى باعنوان 
«آموزش مهارت هاى مقابله اى به نوجوانان موثرتر از مراقبت هاى معمول د  ر منصرف كرد  ن و به 
تاخير اند  اختن مصرف مواد   مخد  ر د  ر مد  ارس»، نشان د  اد  ند   كه اطالعات پس از آزمون از 6293 
د  انش آموز پايه هفتم تفاوت معناد  ارى با نمرات پيش آزمون آنها د  اشت. بد  ين معنى كه د  ر گروه 
آزمايش نسبت به گروه شاهد   ميزان مصرف مواد   به طور معنى د  ارى از خط پايه پايين تر آمد  ه بود  . 
بوتوين، گريفين، پول و ماكوالى2 (2003) اثربخشى پيشگيرى از سوء مصرف مواد   بر پيشگيرى 
برنامه پيشگيرى شامل  ابتد  ايى آزمون كرد  ند  .  د  انش آموزان  بين  د  ر  را  الكل  و  تنباكو  مصرف  از 
آموزش مهارت هاى مقاومت اجتماعى و مهارت هاى صالحيت فرد  ى و اجتماعى عمومى بود  ، كه 
متغيرهايى مانند   ميزان مصرف مواد   و نگرش نسبت به مواد   د  ر بين 1090 نفر از د  انش آموزان 
مورد   آزمون قرار گرفت. نتايج نشان د  اد   كه نگرش ضد   مصرف مواد   به طور معنى د  ارى د  ر گروه 
آزمايش باال رفته است. بوتوين، باكر، د  اسنبرى و بوتوين3 (2006)، 4466 د  انش آموز مد  ارس 
نيويورك را طى سه سال تحت بررسى اثربخشى برنامه شناختى-رفتارى پيشگيرى از سوء مصرف 
قرار د  اد  ند  . د  ر اين مطالعه د  انش آموزانى كه 60 د  رصد   برنامه مد  اخله را د  ريافت كرد  ند  ، كاهش 
معناد  ارى د  ر مصرف مواد   نشان د  اد  ند   و برنامه پيشگيرى بر انتظارات هنجارى نسبت به مواد   و 
د  انش و نگرش مربوط به مواد  ، اثر معناد  ارى د  اشت. مهتا و وايتبريد  4 (2005) نتيجه گرفتند   كه 
برنامه آموزش فلسفه براى كود  كان، تأثير مثبت بر ايجاد   روابط اجتماعى و عاطفى كود  كان د  اشته 
و باعث پيشرفت آنان د  ر زمينه رفتارهاى اخالقى مقبول د  ر اجتماع شد  ه است. تاپينگ (2003) 
امتيازات  به  تا  مى كند    كمك  كود  كان  به  مهارت آموزى،  برنامه هاى  اجراى  كه  است  معتقد    نيز 
از  و  يافته  د  ست  اجتماعى  رفتارهاى  د  ر  مشاركت  و  ارتباطى  مهارت هاى  بهبود    قبيل  از  ويژ  ه اى 
اين طريق مى توان مهارت هاى اجتماعى، شناختى، كالمى و ارتباطى كود  ك را رشد   د  اد   (تاپينگ، 

2003، ص 34).

1. Eisen, Zellman, Masset, & murray

2. Botvin, Griffin, Paul, & Macaulay

3. Botvin,Baker,Dusenbury,Tortu,&  Botvin

4. Mehta & Whitebeard
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د  ر اين پژوهش با توجه به بررسى پيشينه و مبانى نظرى تحقيق، مد  ل نظرى پژوهش به شكل 
زير ترسيم شد  .

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هد  ف، كاربرد  ى و ازنظر نحوه گرد  آورى د  اد  ه ها، د  ر زمره پژوهش هاى توصيفى 
پژوهش هايى  برخالف  توصيفى  پژوهش هاى  د  ر  شد  .  انجام  پيمايشى  به روش  كه  است  تحليلى 
ويژه  موقعيتى  مد  ون  و  منظم  توصيف  هد  ف  است،  معلولى  و  علت  روابط  كشف  هد  فشان  كه 
به صورت واقعى و عينى يعنى (آنچه هست)، است (ناد  رى و سيف نراقى، 1385، ص 62). اين 
پژوهش ازآنجايى كه به بررسى وضع موجود   مى پرد  ازد   د  ر قلمرو پژوهش هاى توصيفى قرار د  ارد   و 
از آنجايى كه به بررسى و جايگاه نقش مهارت هاى زند  گى د  ر پيشگيرى اوليه از بزهكارى د  ر بين 
نوجوانان د  انش آموز شهركرج مى پرد  ازد   پژوهش از نوع پيمايشى است. جامعه آمارى پژوهش تمام 
د  انش آموزان د  وره د  وم متوسطه شهر كرج د  ر سال 1397 هستند   كه از حد  ود   2100 نفر از آنها، 155 
نفر (پسر و د  ختر) به صورت نمونه گيرى تصاد  فى د  ر د  سترس انتخاب شد  ند   و پرسشنامه سنجش 
مهارت هاى زند  گى توزيع و جمع آورى شد  . براى بررسى ارتباط متغيرها از آزمون همبستگى پيرسون 

استفاد  ه شد  . 
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يافته ها
الف. توصيف د  اد  ه ها: شاخص هاى توصيفى گروه نمونه به شرح جد  ول 1 ارائه شد  ه است.

جد  ول 1. شاخص هاى توصيفى گروه نمونه

انحرافميانگينمولفه ها
انحراف نماميانه ميانگين

بيشترينكمترينكشيد  گىواريانساستاند  ارد  

0/5192/895-3/910/0834/0040/8310/478مهارت  خود  آگاهى
مهارت  مد  يريت 

0/7432/915-4/350/0615/0040/5830/671هيجان ها

0/5832/935-4/100/0794/0040/7630/582مهارت  حل مسئله
مهارت هاى تفكر خالق 

0/49735-3/970/0594/0040/6320/717و نقاد  انه

0/6372/975-4/690/0754/0040/6910/639مهارت زند  گى

يافته هاى پژوهش براساس فرضيه هاى پژوهش ارائه شد  ه است. براى تجزيه و تحليل د  اد  ه ها 
افزون بر استفاد  ه از آمار توصيفى، از روش هاى آمار استنباطى رگرسيون خطى و آزمون ضريب 

همبستگى پيرسون استفاد  ه شد  . 
آزمون  از  استفاد  ه  با  د  اد  ه ها  نرمال بود  ن  بررسى  نتايج  ابتد  ا  قسمت  اين  د  ر  استنباطى:  آمار 

كولموگروف- اسميرنوف گزارش مى شود  .

جد  ول 2. نتايج آزمون كولموگروف – اسميرنوف براى بررسى فرض نرمال بود  ن توزيع جامعه

پرسشنامه
K-S-Zسطح معناد  ارى
0/750/09

با توجه به نتايج به د  ست آمد  ه با ضريب 0/75 مى توان فرض نرمال بود  ن د  اد  ه ها را  پذيرفت. 
فرضيه اول پژوهش: آموزش مهارت  خود  آگاهى بر ميزان بروز بزهكارى د  ر بين د  انش آموزان 

د  وره د  وم متوسطه شهر كرج موثر است. 
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جد  ول 3. نتايج ضريب همبستگى پيرسون فرضيه اول
سطح معناد  ارىrفراوانىفرضيه

1550/520/001فرضيه اول

را  معناد  ارى  و  مثبت  همبستگى   p0/05 سطح  د  ر  شد  ه  مشاهد  ه   r حاصله،  نتايج  بنابر 
بين آموزش مهارت  خود  آگاهى بر ميزان بروز بزهكارى د  ر بين د  انش آموزان د  وره د  وم متوسطه 

شهركرج نشان مى د  هد  ، بنابراين فرض صفر رد   شد  ه و فرضيه اول مورد   تاييد   است. 

جد  ول 4. ضريب تعيين رگرسيون براى فرضيه اول
خطاى ارزيابىضريب تعد يلR2مد ل
10/280/0070/074179

ضريب تعيين 0/28 بد  ست آمد  ، يعنى آموزش مهارت  خود  آگاهى 28 د  رصد   بر ميزان بروز 
بزهكارى تاثيرگذار است. 

جد  ول 5. معاد  له خط رگرسيون

سطح معناد  ارىمقد  ار تىضرايب استاند  ارد  ضرايب غير استاند  ارد  مد  ل
Bبتاخطا

1/8260/1959/3820/000عرض از مبد  ا  1
0/1560/1310/524/2010/001خود  آگاهى

و  مثبت  همبستگى   p0/05 براساس جد  ول ضرايب رگرسيون، د  ر بتاى 0/52 د  ر سطح
معناد  ارى را نشان مى د  هد  . براساس ضرايب اين جد  ول مى توان معاد  له خط رگرسيون را به صورت 

بزهكارى =1/826+0/156(خود  آگاهى) زير نوشت:      
فرضيه د  وم پژوهش: آموزش مهارت  مد  يريت هيجان ها شامل خشم، اضطراب و افسرد  گى و مقابله 

با استرس بر ميزان بروز بزهكارى د  ر بين د  انش آموزان د  وره د  وم متوسطه شهر كرج موثراست. 
جد  ول 6. نتايج ضريب همبستگى پيرسون فرضيه د  وم

سطح معناد  ارىrفراوانىفرضيه
1550/360/001فرضيه د  وم
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بنابر نتايج حاصله، r مشاهد  ه شد  ه د  ر سطح p0/05 همبستگى مثبت و معناد  ارى را بين 
آموزش مهارت  مد  يريت هيجان ها شامل خشم، اضطراب و افسرد  گى و مقابله با استرس و ميزان 
بروز بزهكارى د  ر بين د  انش آموزان د  وره د  وم متوسطه شهر كرج نشان مى د  هد  ، بنابراين فرض صفر 

رد   شد  ه و فرضيه د  وم تاييد   شد  . 

جد  ول 7. ضريب تعيين رگرسيون براى فرضيه د  وم
خطاى ارزيابىضريب تعد يلR2مد ل
10/170/010/04112

ضريب تعيين 0/17 بد  ست آمد   يعنى آموزش مهارت  مد  يريت هيجان ها 17 د  رصد   بر ميزان 
بروز بزهكارى د  ر بين د  انش آموزان د  وره د  وم متوسطه شهر كرج تاثيرگذار است.

جد  ول 8. معاد  له خط رگرسيون

سطح معناد  ارىمقد  ار تىضرايب استاند  ارد  ضرايب غير استاند  ارد  مد  ل
Bبتاخطا

2/260/2198/7310/002عرض از مبد  ا  1
0/1510/0410/364/5400/001مد يريت هيجان

و  مثبت  همبستگى   p0/05 براساس جد  ول ضرايب رگرسيون، د  ر بتاى 0/36 د  ر سطح
معناد  ارى را نشان مى د  هد  . براساس ضرايب اين جد  ول مى توان معاد  له خط رگرسيون را به صورت 

زير نوشت:           بزهكارى =2/26+0/151(مد  يريت هيجان)
فرضيه سوم پژوهش: آموزش مهارت  حل مسئله بر ميزان بروز بزهكارى د  ر بين د  انشآموزان د  وره 

د  وم متوسطه شهر كرج موثر است. 

جد  ول 9. نتايج ضريب همبستگى پيرسون فرضيه سوم
سطح معناد  ارىrفراوانىفرضيه

1550/460/001فرضيه سوم

را  معناد  ارى  و  مثبت  همبستگى   p0/05 سطح  د  ر  شد  ه  مشاهد  ه   r حاصله،  نتايج  بنابر 
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آموزش مهارت  حل مسئله و ميزان بروز بزهكارى د  ر بين د  انش آموزان د  وره د  وم متوسطه شهر 
كرج نشان مى د  هد  ، بنابراين فرض صفر رد   شد  ه و فرضيه سوم مورد   تاييد   است. 

جد  ول 10. ضريب تعيين رگرسيون براى فرضيه سوم
خطاى ارزيابىضريب تعد يلR2مد ل
10/210/0050/06345

ضريب تعيين براى اين متغير 0/21 به د  ست آمد  ، يعنى آموزش مهارت  حل مسئله 21 د  رصد   
بر روى ميزان بروز بزهكارى د  ر بين د  انش آموزان د  وره د  وم متوسطه شهر كرج تاثيرگذار است. 

جد  ول 11. معاد  له خط رگرسيون

سطح معناد  ارىمقد  ار تىضرايب استاند  ارد  ضرايب غير استاند  ارد  مد  ل
Bبتاخطا

1/7300/1518/2080/000عرض از مبد  ا  1
0/520/0910/465/3300/003حل مسئله

و  مثبت  همبستگى   p0/05 براساس جد  ول ضرايب رگرسيون، د  ر بتاى 0/46 د  ر سطح
معناد  ارى را نشان مى د  هد  . براساس ضرايب اين جد  ول مى توان معاد  له خط رگرسيون را به صورت 

بزهكارى =1/73 + 0/25 (حل مسئله) زير نوشت:  
فرضيه چهارم پژوهش: آموزش مهارت هاى تفكر خالق و تفكر نقاد  انه بر ميزان بروز بزهكارى د  ر 

بين د  انش آموزان د  وره د  وم متوسطه شهر كرج موثراست. 

جد  ول 12. نتايج ضريب همبستگى پيرسون فرضيه چهارم
سطح معناد  ارىrفراوانىفرضيه

1550/650/001فرضيه چهارم

بنابر نتايج حاصله، r مشاهد  ه شد  ه د  ر سطح p0/05 همبستگى مثبت و معناد  ارى را بين 
آموزش مهارت هاى تفكر خالق و تفكر نقاد  انه و ميزان بروز بزهكارى د  ر بين د  انش آموزان د  وره 
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د  وم متوسطه شهر كرج نشان مى د  هد  ، بنابراين فرضيه چهارم مورد   تاييد   است. 

جد  ول 13. ضريب تعيين رگرسيون براى فرضيه چهارم
خطاى ارزيابىضريب تعد يلR2مد ل
10/380/010/087417

ضريب تعيين براى اين متغير 0/38 بد  ست آمد   يعنى كميت و كيفيت قوانين 38 د  رصد   بر 
روى ميزان بروز بزهكارى د  ر بين د  انش آموزان د  وره د  وم متوسطه شهر كرج تاثيرگذار است. 

جد  ول 14. معاد  له خط رگرسيون

سطح معناد  ارىمقد  ار تىضرايب استاند  ارد  ضرايب غير استاند  ارد  مد  ل
Bبتاخطا

2/7860/2177/8200/005عرض از مبد  ا  1
0/310/0970/694/1110/008مد يريت تفكر اخالق

و  مثبت  همبستگى   p0/05 براساس جد  ول ضرايب رگرسيون، د  ر بتاى 0/69 د  ر سطح
معناد  ارى را نشان مى د  هد  . براساس ضرايب اين جد  ول مى توان معاد  له خط رگرسيون را به صورت 

بزهكارى = 2/786+ 0/31 (مد  يريت تفكر خالق) زير نوشت:  
فرضيه اصلى پژوهش: آموزش مهارت هاى اوليه زند  گى بر ميزان بروز بزهكارى د  ر بين د  انش آموزان 

د  وره د  وم متوسطه شهر كرج موثر است. 

جد  ول 15. نتايج ضريب همبستگى پيرسون فرضيه اصلى
سطح معناد  ارىrفراوانىفرضيه

1550/610/001فرضيه اصلى

بنابر نتايج حاصله، r مشاهد  ه شد  ه د  ر سطح p0/05 همبستگى مثبت و معناد  ارى را بين 
آموزش مهارت هاى اوليه زند  گى و ميزان بروز بزهكارى د  ر بين د  انش آموزان د  وره د  وم متوسطه 

شهر كرج نشان مى د  هد  ، بنابراين فرضيه اصلى مورد   تاييد   است. 
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جد  ول 16. ضريب تعيين رگرسيون براى فرضيه اصلى
خطاى ارزيابىضريب تعد يلR2مد ل
10/350/010/05163

ضريب تعيين براى اين متغير 0/35 بد  ست آمد   يعنى كميت و كيفيت قوانين 35 د  رصد   بر 
روى ميزان بروز بزهكارى د  ر بين د  انش آموزان د  وره د  وم متوسطه شهر كرج تاثيرگذار است. 

جد  ول 17. معاد  له خط رگرسيون

سطح معناد  ارىمقد  ار تىضرايب استاند  ارد  ضرايب غير استاند  ارد  مد  ل
Bبتاخطا

2/2360/1158/3150/002عرض از مبد  ا  1
0/4730/1100/654/9310/004مهارت هاى اوليه زند گى

و  مثبت  همبستگى   p0/05 براساس جد  ول ضرايب رگرسيون، د  ر بتاى 0/65 د  ر سطح
معناد  ارى را نشان مى د  هد  . براساس ضرايب اين جد  ول مى توان معاد  له خط رگرسيون را به صورت 

بزهكارى = 2/236+ 0/473 (مهارت هاى اوليه زند  گى) زير نوشت:  

بحث و نتيجه گيرى
د  ر اين قسمت ابتد  ا نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آمارى و آزمون پژوهش بيان مى شود   و د  رنهايت 
بر همين اساس پيشنهاد  اتى ارائه مى شود  . باتوجه به نتايج آزمون فرضيه اول مبنى بر همبستگى 
مثبت و معناد  ار آموزش مهارت  خود  آگاهى با ميزان بروز بزهكارى د  ر بين د  انش آموزان، بنابراين 
با آموزش توانايى شناخت خود   و آگاهى از ويژگى ها، نقاط ضعف و قوت، خواسته ها، ترس ها و 
انزجارها به افراد   مى توان از بروز بزهكارى ها پيشگيرى كرد  . براساس نتايج آزمون فرضيه د  وم مبنى 
و  افسرد  گى  و  اضطراب  خشم،  شامل  هيجان ها  مد  يريت  مهارت  معناد  ار  و  مثبت  همبستگى  بر 
مقابله با استرس با ميزان بروز بزهكارى د  ر بين د  انش آموزان، بنابراين با آموزش افراد   د  رخصوص 
ناخواسته  هيجانى  د  چار  بيرونى  عوامل  تاثير  تحت  افراد    كه  لحظاتى  د  ر  مد  يريت  و  كنترل  نحوه 
بر  مبنى  سوم  فرضيه  آزمون  نتايج  براساس  كرد  .  جلوگيرى  بزهكارى  انجام  از  مى توان  مى شوند  ، 
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همبستگى مثبت و معناد  ار آموزش مهارت  حل مسئله و ميزان بروز بزهكارى د  ر بين د  انش آموزان، 
شناخت  و  صحيح  تشخيص  مثبت اند  يشى،  به  تشويق  و  ترويج  به منظور  افراد    آموزش  بنابراين 
فرمول هاى عمومى حل مسائل، آزمايش راهكارهاى مسئله براى كشف راه حل مؤثر و همچنين 
يارى طلبى از د  يگران مى تواند   د  ر جلوگيرى از بروز بزهكارى كمك بسزايى كند  . براساس نتايج 
آزمون فرضيه چهارم پژوهش مبنى بر همبستگى مثبت و معناد  ار آموزش مهارت هاى تفكر خالق 
و تفكر نقاد  انه بر ميزان بروز بزهكارى د  ر بين د  انش آموزان د  وره د  وم متوسطه شهر كرج، بنابراين 
تقويت ويژگى هاى مهارت تفكر خالق نظير استقالل، خود  تنظيمى، تحمل ابهام و د  اشتن پشتكار 
د  ر مواجهه با شكست، مى تواند   براى پيشگيرى از بزهكارى د  ر د  انش آموزان كمك موثرى محسوب 
شود  . نتايج اين پژوهش با يافته هاى پژوهش پيك و همكاران (2003) و ايزن و همكاران (2004) 
هماهنگى و همسويى د  ارد  . يافته هاى آنان نشان د  اد  ، آموزش مهارت هاى زند  گى خود  كارآمد  ى و 
عزت نفس د  ختران نوجوان را افزايش مى د  هد   و همچنين آموزش مهارت هاى مقابله اى به نوجوانان 
موثرتر از مراقبت هاى معمول د  ر منصرف كرد  ن و به تاخير اند  اختن مصرف مواد   مخد  ر د  ر مد  ارس 
است، د  ر اين پژوهش نيز تاثير معناد  ار ابعاد   مهارت هاى اوليه زند  گى د  ر پيشگيرى از بزهكارى 
نوجوانان تاييد   شد  . همچنين نتايج اين پژوهش با يافته هاى بوتوين و همكاران (2006) كه نشان 
د  اد  ند  ، آموزش مهارت هاى زند  گى موجب كاهش مصرف مواد   مخد  ر د  ر بين د  انش آموزان شد  ه بود  ، 
تفكر  و  مسئله  حل  هيجان ها،  خود  آگاهى،مد  يريت  مهارت هاى  شد  ،  مشخص  نيز  مطالعه  اين  د  ر 

خالق بر پيشگيرى از بزهكارى نوجوانان تاثير مثبت و معناد  ارى د  ارد  .
پيشنهاد  ها: براى پيشگيرى اوليه از بزهكارى بر اساس آموزش مهارت هاى زند  گى، بر طبق نتايج 

اين پژوهش، پيشنهاد  ات زير ارائه مى گرد  د  :
 1- توليد   و ترويج برنامه هاى آموزشى و پرورشى توسط نهاد  هاى مسئول و متوالى، نظير وزارت 
و  نوجوانان  و  كود  كان  با  متناسب  و  مناسب  آموزشى  محتواى  ارائه  با  سيما  و  صد  ا  و  ارشاد   
استفاد  ه مناسب از ظرفيت هاى تمام رسانه هاى حقيقى و مجازى د  ر جهت توسعه و نهاد  ينه سازى 

مهارت هاى اوليه زند  گى؛
2- توليد   و ساخت ابزارهاى سرگرمى براى نوجوانان نظير فيلم، بازى هاى رايانه اى، كتاب و مانند   
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اينها كه منطبق و پرورش د  هند  ه اصول آموزش مهارت هاى زند  گى باشند   و بتواند   سطح مهارت 
ميزان  و  كرد  ه  نهاد  ينه  نوجوانى  و  كود  كى  سنين  د  ر  هيجان ها  مهارت  مد  يريت  و   خود  آگاهى 

خود  پايى و تاب آورى فرد   را افزايش د  هد  ؛
3- برنامه ريزان آموزش و پرورش، آموزش مهارت هاى زند  گى را به عنوان يك د  رس اجبارى د  ر 
فهرست د  روس مد  ارس قرار د  هند   و شاخص هاى مهارت اوليه زند  گى را د  ر همان سنين اوليه 

د  ر كود  كان فرهنگ سازى و پايد  ار كنند  ؛
4- اجراى كارگاه هاى آموزش مهارت هاى زند  گى براى والد  ين و د  انش آموزان براى آشنايى با 
ضرورت و اهميت موضوع و كمك د  ر ياد  گيرى، آموزش و نهاد  ينه سازى اين مهارت ها د  ر 

كود  كان و نوجوانان.
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