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اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر احساس تنهایی  ،رفتارهای پرخطر و شکست
عشقی حاصل از روابط عاطفی در دختران دبیرستانی شهر اهواز
الدن وجدانی

1

 1کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز(نویسنده مسئول)

چکیده
هدف از این پژوهش ،تعيين اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر احساس تنهایی  ،رفتارهای پرخطر و شکست عشقی
حاصل از روابط عاطفی در دختران دبيرستانی شهر اهواز بود .طرح پژوهش ،نيمه آزمایشی از نوع پيش آزمون و پس آزمون با
گروه کنترل بود.حجم نمونه  30نفر بود که از جامعه مذکور ،به روش نمونه گيری خوشه ای انتخاب شدند 15.نفر به گروه
آزمایش و  15نفر به گروه کنترل تخصيص یافتند .ابزار های پژوهشی مورد استفاده احساس تنهایی راسل( ، )1978رفتارهای
پرخطر شجاعی ( )1387و روابط عاطفی تهرانی( )1388بود .گروه آزمایش در طول هشت جلسه ،هرجلسه به مدت  90دقيقه
آموزش مهارت های زندگی دریا فت کردند .برای تحليل داده ها از تحليل کواریانس چند متغيره و یك متغيره استفاده
شد.یافتهها نشان داد آموزش مهارت های زندگی موجب کاهش احساس تنهایی ،رفتارهای پرخطر و شکست عشقی حاصل از
روابط عاطفی در دختران دبيرستانی شده است.
واژههای كلیدی :آموزش مهارت های زندگی ،احساس تنهایی ،رفتارهای پرخطر ،شکست عشقی حاصل از روابط عاطفی
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مقدمه
رفتارهاي پرخطر مهمترین عامل به خطر افتادن سالمت جامعه اند .امروزه شیوع رفتارهاي پرخطر بخصوص در نوجوانان و
جوانان به یکی از مهمترین وگسترده ترین دل نگرانیهاي جوامع بشري تبدیل شده و علی رغم فعالیتهاي سه دهه گذشته
رفتارهاي مخاطره آمیز در سطح جهان داراي رشد تصاعدي بوده است .علت رشد شاید این باشد که هنوز جهان و کشورهاي
درحال توسعه به این نتیجه نرسیده اند که باید انرژي بی پایان و جاه طلبی نوجوانان را درک نمایند و به خلق فرصتهاي واقعی
براي جوانان بپردازند .برطبق آمارهاي مرکز کنترل پیشگیري بیماریها شیوع رفتارهایی که سالمتی را به خطر می اندازند در
جامعه جوانان و نوجوانان رو به افزایش است .مصرف سیگار ،مصرف تنباکو ،غذاهاي پرچرب و مصرف سیگار ،غذاهاي پرچرب و
مصرف کم فیبر ،عدم فعالیت بدنی ،م صرف الکل ،رفتارهاي پرخطر جنسی ،سوء مصرف مواد و ...رفتار پرخطر محسوب می
شوند(خویی نژاد.)1392،
تغییرات عمده و فراگیر دوران بلوغ در ابعاد گوناگون جسمی و روانی و تغییر در ساختارهاي شخصیتی نوجوانان در این دوران
سبب می شود که از بلوغ به عنوان ((تولدي دیگر)) یاد شود .شکل گیري خصوصیاتی همچون استقالل طلبی ،آرمان گرایی،
آینده نگري ،تمایل به ابراز وجود ،افزایش قدرت خطر پذیري و روحیه ي کنجکاوي و تالش براي ساماندهی باورها واندیشه ها
و تشکیل نظام باید ها و نبایدها ،همگام با گسست گره هاي عاطفی نوجوانان با والدین ،بروز تضاد با با باورهاي والدین ،فرایند
جامعه پذیري و جستجوي الگوها فکري وعملی در جامعه و نیز رشد سریع اندامهاي بدن و به طبع آن تشدید تکانه ها و
تمایالت جنسی وعاطفی همه وهمه سبب می شوند نوجوان دچار نوعی هیجان و حساسیت در بروز رفتار هاي کالمی و غیر
کالمی گردد و کنترلش بر هیجانات ،عواطف و رفتارهایش ،دچار دگرگونی گردد .به دنبال این دگرگونی هاست که نوجوان در
جستجوي پایگاه عاطفی جدیدي بیرون از محیط خانواده و عموما در جنس مخالف بر می آید .که این امر همواره در فرهنگ
ها وجوامع گوناگون مورد بحث واظهار نظر هاي فراوان وگوناگون قرار گرفته و هم اکنون نیز از دغدغه هاي اصلی در حوزه
تعلیم وتربیت است و هموار به عنوان موضوعی حساس مورد توجه کسانی است که یا به عنوان والدین ویا به عنوان مربیان در
حوزه هاي گوناگون علمی وهنري وفکري با نوجوانان سرو کار دارند (شعاري نژاد.)1392،
شروع روابط عاطفی –جنسی از اوایل سن بلوغ ( 12الی  1۴سالگی) و میانگین سن ازدواج در جامعه ( 2۵سالگی وباالتر) نشان
دهنده وجود فاصله ي زمانی بیش از ده سال در این میان بوده که خود نشانگر این امر می باشد که به احتمال فراوان در صد
بسیار کمی ازاین روابط به ازدواج ختم می ش ود .از سوي دیگر به علت عدم آگاهی نوجوانان از پیامدهاي روانی واجتماعی این
گونه روابط ،آنان دست به سرمایه گذاریهاي عاطفی در این زمینه می زنند که غالبا با به پایان رسیدن یا به بن بست رسیدن
روابط اثرات روانی نامطلوبی بر روح وروان نوجوانان بر جاي خواهند گذاشت .بررسیها نشان داده اند که نوجوانان بعد از شکست
هاي عاطفی بارها دوباره پاي در این مسیر گذاشته و با به کار گیري تجارب قبلی تالش می کنند روابط فعلی را مدیریت
نمایند ،اما غالبا با توجه به روحیه ي تنوع طلبی ،دگرگونی در معیارها وارزش ها ،غلبه ي احساسات وعواطف ،آرمان گرایی و
وسعت دایره توقعات ،غالبا این روابط به شکست می انجامند ودر نهایت نگرش بدبینانه اي نسبت به جنس مخالف در جوانان
شکل خواهد گرفت ،بطوریکه به عنوان مثال پسري به این نتیجه خواهد رسید که اصوال هیچ دختري قابل اعتماد نیست و بر
عکس (خویی نژاد.)1392،
یکی از عواملی که می تواند روابط عاطفی نوجوانان را تحت تاثیر قرار دهد احساس تنهایی است .احساس تنهایی نیز حالت
ناراحت کنندهاي است که زمانی به وجود میآید که بین روابط بین فردي که فرد تمایل دارد آنرا داشته باشد و روابطی کهه وي
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درحال حاضر دارد فاصله وجود داشته باشد .احساس تنهایی یک تجربه عاطفی ناراحت کننده است ،اما بر عنصهر شهناختی نیهز
تاکید دارد به این صورت که احساس تنهایی ناشی از این ادراک اسهت کهه ارتباطهات اجتمهاعی فهرد ،برخهی از انتظهارات او را
برآورده نمیکند (بحیرانی.)1398 ،
یکی از رویکردهاي که می تواند بر بسیاري از مشکالت روحی و روانی نوجوانان را کاهش دهد آموزش مهارت هاي زندگی
است .سازمان جهانی بهداشت مهارتهاي زندگی1را چنین تعریف نموده است :توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه اي
که فرد بتواند با چالشها و ضروریات زندگی روزمره خود کنار بیاد .بطور کلی مهارتهاي زندگی عبارتند از توانایی هایی که منجر
به ارتقاي بهداشت روانی افراد جامعه ،غناي روابط انسانی ،افزایش سالمت و رفتارهاي سالمتی در سطح جامعه می گردند.
مهارتهاي زندگی هم به صورت یک راهکار ارتقاي سالمت و عزت نفس و هم به صورت ابزاري در پیشگیري از آسیب هاي روانی
– اجتماعی مبتال به جامعه نظیر اعتیاد ،خشونت هاي خانگی و اجتماعی ،آزار کودکان ،خودکشی ،ایدز و طالق موارد مشابه
قابل استفاده است به طور کلی مهارتهاي زندگی ابزاري قوي در دست متولیان بهداشت روانی جامعه در جهت توانمندسازي
جوانان در ابعاد روانی – اجتماعی است  .این مهارتها به افرادکمک می کنند تا مثبت عمل کرده ،هم خودشان و هم جامعه را از
آسیب هاي روانی – اجتماعی حفظ کرده و سطح بهداشت روانی خویش و جامعه را ارتقاء بخشند (قاسم زاده.)139۵،
قدرت سازگاري افراد در جامعه ي انسانی برابر نیست .در یک محیط مشابه اجتماعی ،برخی ها ،توان مقابله با مشکالت و
انتظارات را در اندک زمانی از دست می دهند و خیلی زود در دام انزوا و افسردگی یا عملکرد نا مناسب (رفتار ضد اجتماعی،
تخریبی و  )...گرفتار می شوند .در مقابل عده اي با اندیشه و تحلیل موقعیت ،به رفتاري سازگارانه و همراه با تحمل روي می
آورند .آنان همواره به راه هاي مؤثر و مفید می اندیشند و به درستی می دانند که راهی براي حل مسئله وجود دارد .ظرفیت
روان شناختی یک فرد عبارت است از « توانایی شخص در مواجه با انتظارات و دشواري هاي زندگی روز مره» .باال بردن ظرفیت
روان شناختی ،این امکان را به شخص می دهد که زندگی خود را در سطح مطلوب روانی نگه دارد و این توانایی را به صورت
رفتارسازگارانه و عمل موثر و مثبت متبلور سازد (سلیمانیان .)139۴،
رشد انسان در زمینه هاي روانی ،اجتماعی ،جسمانی ،جنسی ،شغلی ،شناختی ،الگو (خود) اخالقهی و عهاطفی صهورت مهی
گیرد هر یک از زمینه ها نیازمند مهارت و توانایی می باشد .در واقهع مهی تهوان گفهت کهه تکامهل مراحهل رشهدي وابسهته بهه
مهارتهاي زندگی است .زمانی که افراد مهارت هاي زندگی اساسی را کسب نمایند در عملکرد بهینه خهود پیشهرفت مهی کننهد.
آموزش مهارتهاي زندگی نقش اساسی را در بهداشت روانی ایفا می کند و البته زمانی که در یک مقطهع رشهدي مناسهب اراههه
شود نقش برجسته تري خواهد داشت .به طور تعیین می توان گفت که بسیاري از نوروزها و سایکوزها ناشهی از نقهص در رشهد
مهارت هاي زندگی اساسی است .با توجه به مطالب گفته شده محقق درصدد است که اثربخشی آموزش مهارت هاي زندگی بهر
احساس تنهایی  ،رفتارهاي پرخطر و شکست عشقی حاصل از روابط عاطفی در دختران دبیرستانی شهر اههواز را مهورد بررسهی
قرار دهد.
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روش پژوهش
با توجه به ماهیت موضوع و هدف پژوهش ،روش پژوهش حاضر از نوع کاربردي و شیوه ي انجام گرفتن آن نیمه آزمایشی است
که از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است.جامعه آماري کلیه دانش آموزان دختر مقطهع متوسهطه
دوم شهر اهواز بودند که در سال تحصیلی  98-99مشغول به تحصیل می باشند.نمونه این پژوهش مشتمل بر  30نفر از جامعهه
مذکور ( 1۵نفر گروه آزمایش و  1۵نفر گروه گواه) بودند که براي انتخاب آنها از روش نمونه گیري خوشهه اي چنهد مرحلهه اي
استفاده شد .براي این کار ابتدا از بین مدارس موجود به صورت تصادفی  ،یک مدرسه انتخاب و از بهین آن مدرسهه ،تعهداد 30
نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم برگزیده شد.مالک ورود و خروج آزمودنی ها کسانی بودنهد کهه شهرایط ورود بهه
کالس هاي آموزشی را دارا بودند و وقت کافی را صرف این کالسها را گذارند و در ساعاتی غیر از ساعات کالسی در این مداخلهه
شرکت داشتند.
ابزارهای پژوهش:
در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد شده استفاده شد.
 )1مقیاس احساس تنهایی :پرسشنامه احساس تنهایی به عنوان اولین آزمون احساس تنهایی درسال  19۷8توسط راسل،
پپال و فرگوسن در دانشگاه کالیفرنیا ساخته شد .علیرغم اعتبار و پایایی مناسبی که براي این مقیاس گزارش شده بود ،براي
رفع برخی نواقص ،راسل و همکاران در سال  ،1980نسخه تجدیدنظر شدهاي از فرم اولیه را ارهه دادند .این مقیاس ،بار دیگر
توسط راسل در سال  199۶مورد تجدیدنظر قرارگرفت .او در نسخه سوم عبارتهاي آزمون و نحوه پاسخگویی به آن را سادهتر
کرد و محتواي ماده چهارم آزمون را از منفی به مثبت تغییر داد .همچنین مواد آزمون را به گونهاي طراحی کرد که بتوان آن را
از طریق مصاحبه نیز اجرا و گزارش نمود .این مقیاس شامل  20سوال است که در طیف لیکرت  ۴درجهاي (هرگز تا همیشه)
پاسخ داده میشود .و به صورت  ۴گزینه اي 10 ،جمله منفی و  10جمله مثبت است .این پرسشنامه براي یافتن راهی ،جهت
حل مشکالت نوجوانان طرح شده است .در این پرسشنامه هرگز امتیاز ( ،)1به ندرت امتیاز ( ،)2گاهی امتیاز ( )3وهمیشه
امتیاز ( )۴دارد .ولی امتیاز سواالت  20 ،19 ،1۶ ،1۵ ،10 ،9 ،۶ ،۵ ،1برعکس است .یعنی هرگز ( ،)۴به ندرت ( ،)3گاهی ( )2و
همیشه امتیاز ( )1را دارد .دامنه نمره ها بین ( 20حداقل) و ( 80حداکثر) است دامنه نمرات این پرسشنامه بین  20تا  80قرار
دارد .پایایی این آزمون درنسخه جدید تجدید نظر شده  %۷8گزارش شد .پایایی آزمون به روش باز آزمایی توسط راسل ،پیلوا
و فرگوسن ( 89% )19۷8گزارش شده است.
)2پرسشنامه رفتارهای پرخطر :این پرسشنامه توسط شجاعی باغینی( ،)138۷ساخته شده و اطالعاتی درباره فرد (سن،
تحصیالت ،شمار رفتارهاي پرخطر که شامل فرار از منزل ،سوء مصرف مواد و رابطه جنسی زودرس است) را در برمی گیرد .این
پرسشنامه شامل  13سوال است که در نهایت تعداد رفتارهاي پرخطر فرد را نشان می دهد .هر ماده داراي  ۵گزینه است که بر
مبناي  0تا  ۴نمره گذاري می شود و درجات مختلفی از افسردگی را از خفیف تا شدید تعیین می کند .حداکثر نمره در این
تست  ۵2و حداقل آن  0می باشد .ضریب پایایی پرسشنامه سنجش رفتارهاي پرخطر شجاعی باغینی( 0/۷1 ،)138۷بدست
آمده است.
 )3پرسشنامه روابط عاطفی :این پرسشنامه توسط تهرانی ( )139۵ساخته و شامل  ۴3سوال با طیف کامال موافقم،
موافقم ،نظري ندارم ،مخالفم و کامال مخالفم میباشد .مولفههاي این پرسشنامه شامل عزت نفس ،اتکا و وابستگی به دیگران،
عدم ثبات عاطفی یا عدم اعتماد به خود و اعتماد به خود میباشد که  1۴سوال آن به عزت نفس 1۷ ،سوال آن به اتکا و
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وابستگی به دیگران ۵ ،سوال آن به عدم اعتماد به خود یا عدم ثبات عاطفی و  ۷سوال به اعتماد به خود اختصاص داده شده
است .براي سنجش عزت نفس آزمودنیها  12سوال از آزمون عزت نفس کوپر اسمیت ( )19۶۷و دو سوال آن از آزمون
وابستگی به دیگران گنجی ( )1380استفاده شد .سوالهاي انتخاب شده مربوط به عزت نفس اجتماعی و مواردي بود که عزت
نفس افراد را در ارتباط فرد با گروه همسن مورد سنجش قرار میدهد و  29سوال پرسشنامه مربوط به پرسشنامه وابستگی به
دیگران گنجی ( )1380است .این سوالها براي سنجیدن افکار و احساس_هاي مربوط به نیاز به مراودهي نزدیک با اشخاص
ارزشمند است .عبارتهاي  12تا  2۵عزت نفس ،عبارتهاي  1تا  11و  3۵ ،30 ،28 ،2۷و  3۶اتکا به دیگران ،عبارتهاي ،2۶
 33 ،32 ،29و  38عدم ثبات عاطفی و عباراتهاي  ۴2 ،۴1 ،۴0 ،3۷ ،3۴ ،31و  ۴3اعتماد به خود یا ثبات عاطفی را می-
سنجند.
روش اجرای پژوهش:
بعد از مشخص کردن نمونه به روشی که ذکر شد به تعداد آزمودنی هاي گروه آزمایشی و گروه کنترل برگه سؤال و پاسخ نامه
آماده کرده و با هماهنگی به عمل آمده در موعد مقرر در یکی از مدارس دبیرستان دخترانه شهر اهواز ،با تشریح کلی کار و
توجیه افراد جهت شرکت در این آزمون و تحقیق ،از آنها خواسته شد که نهایت همکاري را با پژوهشگر داشته و تا پایان دوره
انصراف ندهند سپس به تعداد آنها که  30نفر بودند برگه سؤاالت پیش آزمون احساس تنهایی  ،رفتارهاي پرخطر و شکست
عشقی حاصل از روابط عاطفی توز یع گردید .پس از اتمام پیش آزمون برنامه کالسهاي آموزش مهارتهاي زندگی به گروه
آزمایشی که شامل  1۵نفر هستند داده شد .این آموزشها  8جلسه  2ساعته طول کشید براي این آموزش از پکیج آموزشی
مهارتهاي زندگی ،کتابهاي معتبر آموزش مهارتهاي زندگی ،جزوه ها و سی دي ها و سخنرانی هاي مختلف در زمینه مهارتهاي
زندگی استفاده شد .در این آموزشها شش مهارت (جرات ورزي ،خود آگاهی ،مهارت تصمیم گیري ،مهارت مقابله با استرس و
فشار روانی) اکثر از همه مورد تأکید قرار گرفت .هرکدام از این مهارتها دو یاسه جلسه را به خود اختصاص دادند .بعد از اتمام
جلسات آموزش ،دوباره از هر دو گروه دعوت به عمل آمد و در همان شرایط آزمون اولی دوباره آزمون احساس تنهایی ،
رفتارهاي پرخطر و شکست عشقی حاصل از روابط عاطفی از افراد به عمل آمد (پس آزمون) .این آزمون نیز مانند آزمون اولی
یعنی پیش آزمون ،تفسیر و نتیجه و نمرات آن نیز ثبت گردید تا پژوهشگر تأثیرات متغیر پیش بین بر متغیرمالک را ارزیابی
کند .از آنجایی که پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ه پس آزمون با گروه کنترل بود لذا اکثر متغیر هاي
مزاحم آن کنترل شدند.
جدول1خالصه جلسات آموزش مهارت هاي زندگی
مهارت

مهارت شناخت

جلسه

اول و دوم

اهداف

اهداف یادگیري در این مهارت به شرح زیر می باشد.

خود (جرات

-1رفتارهاي جراتمندانه ،پرخاشگرانه و منفعالنه

ورزي)

-2تعریف جراتمندي
-3معایب عدم جراتمندي
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-۴در چه مواقعی به جراتمندي نیاز داریم؟

مهارت شناخت

دوم و سوم

اهداف یادگیري در این مهارت به شرح زیر می باشد.

خود (خود

 1ه آگاهی از ویژگی هاي مثبت خود.

اگاهی)

 2ه شناخت ویژگی هاي قابل تغییر خود.
 3ه شناخت استعدادها و توانمندي ها .و آشنایی با نظرات دیگران در مورد خود.
 ۴ه آگاهی از ویژگی هاي منفی خود.

مهارت ،تصمیم

چهارم و پنجم

گیري

اهداف یادگیري در این مهارت به شرح زیر می باشد.
مهارت هاي ذهنی شامل:
 1ه آشنایی با مفهوم تصمیم گیري.
2ه آشنایی با فرایند و روش تصمیم گیري.
 3هآشنایی با عوامل مؤثر در تصمیم گیري.
 ۴ه درک اهمیت پیامد هاي هر تصمیم پیش از اتخاذ آن.

مهارت مقابله با

ششم ،هفتم و

اهداف یادگیري این مهارت به شرح زیر می باشد.

استرس و فشار

هشتم

 1ه آشنایی با مفهوم استرس.

روانی

 2ه آشنایی با فواید اضطراب و فشار روانی
 3ه درک اهمیت تأثیر افکار بر احساسات.
 ۴ه آشنایی با روش آرام سازي عضالت.

یافتهها
یافتههاي توصیفی این پژوهش شامل شاخصهاي آماري مانند میانگین ،انحراف معیار و تعداد آزمودنیهاي نمونه براي کلیه
متغیرهاي در این پژوهش در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  :2میانگین و انحراف معیار نمره ا احساس تنهایی  ،رفتارهاي پرخطر و شکست عشقی حاصل از روابط عاطفی در
دختران دبیرستانی گروههاي آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون
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متغیر

شاخص آماري

مرحله

انحراف معیار

میانگین

تعداد

گروه
پیش آزمون
احساس تنهایی
پس آزمون
پیش آزمون
رفتارهاي پرخطر
پس آزمون

شکست عشقی
حاصل از روابط
عاطفی

پیش آزمون
پس آزمون

آزمایش

3۷/۶۷

۴/39

1۵

گواه

3۶/33

3/1۴

1۵

آزمایش

33/۶۷

۴/۷1

1۵

گواه

3۵/۵0

3/۴۷

1۵

آزمایش

19/۵0

3/92

1۵

گواه

20/1۷

۴/10

1۵

آزمایش

19/83

۴/32

1۵

گواه

2۴/0

۵/۵۴

1۵

آزمایش

139/2۶

1۴/02

1۵

گواه

13۷/20

13/0۶

1۵

آزمایش

111/۶3

11/8۴

1۵

گواه

13۵/8۷

13/8۴

1۵

جدول  2میانگین و انحراف معیار نمره ا احساس تنهایی  ،رفتارهاي پرخطر و شکست عشقی حاصل از روابط عاطفی در
دختران دبیرستانی گروههاي آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون را نشان می دهد.

جدول  3نتایج تحلیل کواریانس چند متغیري (مانکوا) بر روي میانگین نمرات پس آزمون احساس تنهایی  ،رفتارهاي پرخطر و
شکست عشقی حاصل از روابط عاطفی در دختران دبیرستانی گروههاي آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون
نام
آزمون

مقدار

فرضیه
DF

خطا
DF

آزمون اثر پیالیی

0/۵3۵

3

2۶

آزمون المبداي ویلکز

0/۴۶۵

3

2۶

آزمون اثر هتلینگ

1/1۵0

3

2۶

آزمون بزرگترین ریشه روي

1/1۵0

3

2۶
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F
/38
1۷
/38
1۷
/38
1۷
/38
1۷

سطح معنی داري
()p

مجذور
اتا

توان
آماري

0/0001

0/۵3

1/00

0/0001

0/۵3

1/00

0/0001

0/۵3

1/00

0/0001

0/۵3

1/00
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همان طوري که در جدول  3مشاهده میشود با کنترل پیش آزمون سطوح معنی داري همه آزمونها ،بیهانگر آن
هستند که بین دختران دبیرستانی گروههاي آزمایش و گواه حداقل از لحاظ یکی از متغیرهاي وابسهته (احسهاس تنههایی ،

رفتارهاي پرخطر و شکست عشقی حاصل از روابط عاطفی) تفاوت معنهی داري مشهاهده میشهود ( p<0/0001و 1۷/38
 .)Fبراي پی بردن به این نک ته که از لحاظ کدام متغیر بین دو گروه تفاوت وجود دارد ،سه تحلیل کواریهانس یهک راههه در
متن مانکوا انجام گرفت که نتایج حاصل در جداول زیراراهه شده است .میزان تهأثیر یها تفهاوت برابهر بها  0/۵3میباشهد ،بهه
عبارت دیگر ۵3 ،درصد تفاوتهاي فردي در نمرات پس آزمون احساس تنهایی  ،رفتارهاي پرخطر و شکست عشقی حاصهل
از روابط عاطفی مربوط به تأثیر آموزش مهارت هاي زندگی میباشد .توان آماري برابر با  1/00است ،به عبارت دیگر ،امکهان
خطاي نوع دوم وجود نداشته است.
جدول  :۴نتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روي میانگین نمرات پس آزمون احساس تنهایی  ،رفتارهاي پرخطر
و شکست عشقی حاصل از روابط عاطفی در دختران دبیرستانی گروههاي آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون

متغیر

سطح

احساس تنهایی

معنی داريp

مجذور
اتا

توان
آماري

منبع
تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

میانگین
مجذورات

F

0/۶2

1/00

پیش آزمون

1۴۷0/۵2

1

1۴۷0/۵2

3۵/۴9

0/0001

0/۴۴

0/992

گروه

380/92

1

380/92

18/19

0/0001

خطا

8۷0/0۶

2۷

۴1/۴3

رفتارهای پرخطر

پیش آزمون

10۷۷/0۶

1

10۷۷/0۶

1۴/18

0/001

0/۴0

0/992

گروه

13۵0/93

1

13۵0/93

1۷/۷9

0/0001

0/۴۶

0/999

خطا

1۵9۴/18

2۷

۷۵/91

روابط عاطفی

شکست عشقی حاصل از

پیش
آزمون

۵1۷/۴۴

1

۵1۷/۴۴

1۵/0۵

0/0001

0/۵2

1/00

گروه

100۶/10

1

100۶/10

1۴/82

0/0001

0/۴9

1/00

خطا

21۵1/22

2۷

102/۴3

همان طوري که در جدول  ۴نشان داده شده است با کنترل پیش آزمون بین دختران دبیرستانی گروه آزمایش و گروه گواه از
لحاظ احساس تنهایی تفاوت معنی داري وجود دارد ( p<0/0001و  .)F=18/19به عبارت دیگر ،آموزش مهارت هاي زندگی با
توجه به میانگین احساس تنهایی دختران دبیرستانی گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب کاهش احساس
تنهایی گروه آزمایش شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  0/۴۴میباشد ،به عبارت دیگر ۴۴ ،درصد تفاوتهاي فردي در
نمرات پس آزمون احساس تنهایی مربوط به تأثیر آموزش مهارت هاي زندگی میباشد.با کنترل پیش آزمون بین دختران
دبیرستانی گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ رفتارهاي پرخطر تفاوت معنی داري وجود دارد ( p<0/0001و  .)F=1۷/۷9به
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عبارت دیگر ،آموزش مهارت هاي زندگی با توجه به میانگین رفتارهاي پرخطر دختران دبیرستانی گروه آزمایش نسبت به
میانگین گروه گواه ،موجب کاهش رفتارهاي پرخطر گروه آزمایش شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  0/۴۶میباشد ،به
عبارت دیگر ۴۶ ،درصد تفاوتها ي فردي در نمرات پس آزمون رفتارهاي پرخطر مربوط به تأثیر آموزش مهارت هاي زندگی
میباشد.با کنترل پیش آزمون بین دختران دبیرستانی گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ شکست عشقی حاصل از روابط
عاطفی تفاوت معنی داري وجود دارد ( p<0/0001و  .)F= 1۴/82به عبارت دیگر ،آموزش مهارت هاي زندگی با توجه به
میانگین شکست عشقی حاصل از روابط عاطفی دختران دبیرستانی گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب بهبود
شکست عشقی حاصل از روابط عاطفی گروه آزمایش شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  0/۴9میباشد ،به عبارت دیگر،
 ۴9درصد تفاوتها ي فردي در نمرات پس آزمون شکست عشقی حاصل از روابط عاطفی مربوط به تأثیر آموزش مهارت هاي
زندگی میباشد.

بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان داد با کنترل پیش آزمون بین دختران دبیرستانی گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ احساس تنهایی تفاوت معنی
داري وجود دارد .به عبارت دیگر ،آموزش مهارت هاي زندگی با توجه به میانگین احساس تنهایی دختران دبیرستانی گروه
آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب بهبود احساس تنهایی گروه آزمایش شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با
 0/۴۴میباشد ،به عبارت دیگر ۴۴ ،درصد تفاوتهاي فر دي در نمرات پس آزمون احساس تنهایی مربوط به تأثیر آموزش
مهارت هاي زندگی میباشد .در تبیین این نتیجه می توان گفت که که هر یک از ما براي تغییر و آموختن روشهاي مختلف
کنار آمدن بک محیطهاي جدید ،آستانه تحمل خاصی داریم .بعضی از افراد براي روبرو شدن بک محیط تازه دچار اندوه و غم
میشوند  ،بعضی دچار از دست دادن معنا ،ترس از تغییر ،پیش بینی نومیدي و یا باالخره احساسات تنهایی میگردند .براي آنکه
بتوانیم بک چنین احساساتی مقابله کنیم ابتدا باید آنرا بپذیریم؛ یعنی بپذیریم که احساس تنهایی میکنیم که این خود در
بعضی از موارد کاریست دشوار ،پس از پذیرش باید آن را به گونهاي ابراز کنیم که این طرق مختلفی را شامل میشود مانند درد
دل با دوست ،نوشتن خاطرات ،کشیدن عکس ،نواختن ساز ،خواندن آواز و یا نوشتن نامه تنها در این مواقع است که میتوانیم
به امور مهمی در این راستا پی بریم بعنوان مثال :غمگینی ما باعث احساس تنهاهیمان گردیده و پس از آن دریابیم که این
احساس از کجا آمده و با زندگیمان ارتباط یافته شاید این غم بر اثر ترک خانواده و گام گذاشتن در محیط جدید با افراد جدید
و نقاط فکري مختلف ،باشد .پس به موازات توانایی ما در یهافتن این ارتبهاط ،قهدرت تغیهیر آن نیهز افزایش مییابد .یک تغییر
آنکه میتوانیم براي تسکین با والدین خود تماس بگیریم .ازطریق تلفن ،نامه و … پس از آن میتوانیم این احساس خود را با
کسی در میان گذاشته مثل دوست ،معلم ،مشاور …؛ که میتواند نقطه شروعی باشد براي ختم تنهایی؛ اول از هرچیز باید این
احساس را شناخت و باید آنرا پذیرفت و همچنین اراده کرد تا آن را از بین برد (پیمانفر.) 139۷،
یادگیري مهارت هاي زندگی موجب افزایش ظرفیت روان شناختی اشخاص می شود .قدرت سازگاري اشخاص در مقابل
فشارها و مشکالت زندگی و اجتماع برابر نیست .در یک محیط مشابه اجتماعی بعضی از اشخاص توانایی مقابلهه بها مشهکالت و
موقعیت هاي چالش انگیز را خیلی زود از دست می دهند و در دام انزوا ،افسردگی ،رفتارهاي ضد یا غیهر اجتمهاعی و بهه ویهژه
وابستگی دارویی گرفتار می شوند .در حالی که عده اي دیگر به راحتی قادرند از پهس ایهن موقعیتهها بهر آینهد و بهدون عارضهه
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خاصی مشکل را برطرف نمایند و یا آن را پشت سر بگذارند .این تفاوت در واکنش هاي مقابله اي و دفاعی افهراد بهه تفهاوت در
ظرفیت روان شناختی آنها نسبت داده می شود .ظرفیت روان شناختی یک فرد عبارت اسهت از توانهایی شهخص در مواجههه بها
انتظارات و سختی هاي زندگی روزمره .به همین ترتیب ،نتایج نشان دهنهده ي اثربخشهی فنهون بهه کهار بهرده شهده در بهبهود
احساس تنهایی موثر بود.
نتایج نشان داد با کنترل پیش آزمون بین دختران دبیرستانی گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ رفتارهاي پرخطر تفاوت معنی
داري وجود دارد .به عبارت دیگر ،آموزش مهارت هاي زندگی با توجه به میانگین رفتارهاي پرخطر دختران دبیرستانی گروه
آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب افزایش رفتارهاي پرخطر گروه آزمایش شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با
 0/۴۶میباشد ،به عبارت دیگر ۴۶ ،درصد تفاوتهاي فردي در نمرات پس آزمون رفتارهاي پرخطر مربوط به تأثیر آموزش
مهارت هاي زندگی میباشد .در تبیین این نتیجه می توان گفت که آموزش مهارت هاي زندگی سبب کاهش رفتارهاي
پرخطر شده است  .هر قدر این ظرفیت روان شناختی باالتر و بیشتر باشد به همان اندازه شخص قادر خواهد
بود سالمت روانی – رفتا ري خود را در سطح بهتري نگه دارد و به شیوه اي مثبت سازگارانه و کار آمد به
حل و فصل مشکالت بپرداز د .ظرفیت روان شناختی افراد در ارتقاي بهداشت روان و هر سه جنبه جسمانی،
روانی و اجتماعی از اهمیت فوق العاده اي بر خوردار است .به ویژه زمانی که مشکالت شکل روانی –
ا جتماعی به خود بگیرد  :یعنی زمانی که شخص در مواجهه با فشارهاي روانی – اجتماعی و چالش هاي
زندگ ی به الگوهایی از رفتار (غیر انطباقی) روي می آورد که حاصل آن فراهم کردن مشکالت براي خود
شخص از یک طرف و جامعه از طرف دیگر می باشد .در چنین مواقعی مداخله روان شناختی گ ریز نا پذیر
خواهد بود .وقتی از مداخله در سطح اول پیشگیري صحبت می شود ،در این شرایط بهترین مداخله عبارت
خواهد بود ار افزایش قدرت سازگاري و ظرفیت هاي مقابله اي فردي و اجتماعی آنها .این هدف را آموزش
مهارت هاي زندگی بر آورده می سازد  .نظریه مبناي این رویکرد می گوید برخی از افراد مستعد آن هستند
که به برخی از موقعیت هاي هیجانی به شیوه اي شدید و نا معمول واکنش نشان دهند .موقعیت هایی که
بیشتر در روابط عاطفی ،خانوادگی یا دوستانه یافت می شوند .همچنین با توجه به ماهیت آموزش مهارت
هاي زندگی به دلیل توجه به مفاهیمی مانند پذیرش احساسات و هیجانات خود ،افزایش آگاهی ،حضور در
لحظه ،مشاهده گري بدون داوري ،آموزش تحمل پریشانی؛ کنترل رفتارهاي تکانه اي ،شناسایی رفتارهاي
خود تخریبی و افزایش کارآمدي بین فردي ضمن کاهش عالهم و پیامدهاي مرتبط با مشکالت زندگی ،می
تواند نقش مهمی در کاهش ر فتارهاي پرخطر داشته باشد.
نتایج نشان داد با کنترل پیش آزمون بین دختران دبیرستانی گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ شکست عشقی حاصل از
روابط عاطفی تفاوت معنی داري وجود دارد .به عبارت دیگر ،آموزش مهارت هاي زندگی با توجه به میانگین شکست عشقی
حاصل از روابط عاطفی دختران دبیرستانی گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب بهبود شکست عشقی حاصل از
روابط عاطفی گروه آزمایش شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  0/۴9میباشد ،به عبارت دیگر ۴9 ،درصد تفاوتهاي فردي
در نمرات پس آزمون شکست عشقی حاصل از روابط عاطفی مربوط به تأثیر آموزش مهارت هاي زندگی میباشد .در تبیین این
نتیجه می توان گفت که یکی از مهمترین عواملی که با وجود رشد نیروهاي جسمی ،فکري و روحی نوجوان ،مانع از به جریان
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افتادن صحیح و اصولی آنها و تأمین سعادت آینده او میشود ،تسلّط میل جنسی بر وجودش میباشد .عدم کنترل این میل،
سبب می شود که تمام حواسّ و توجّهات انسان و تمام قواي جسمی و مغزي او معطوف هوسبازيها شود و اگر عمالً هم موفق
به هوس بازي نگردد ،تمام فکر و ذهن او به وسیله این خیاالت و افکار ،اشغال شده و او مجالی براي انجام کار دیگري و
شکوفایی اندیشه و استعدادش پیدا نمیکند .این شعلهاي که در سراسر وجودش زبانه میکشد ،تمام تر و خشک را با هم می-
سوزاند و شکوفههاي تازه دمیده در گلزار شخصیت معنوياش را طعمه آتش سوزان میکند.
در دوستی هاي موجود بین دختران و پسران ،از آن جا که مقاومتی بسیار قوي از طرف پدر و مادر یا جامعه براي ممانعت
از برقراري این دوستیها وجود دارد ،این گونه دوستی ها ،با مخاطرات روانی گوناگونی ،مانند اضطراب و تشویش همراه است.
وجود افکار دیگري چون احساس گناه ،نگرانی از تهدیداتی که توسط پسر ،براي فاش کردن روابطش با دختر صورت میگیرد،
یک تعارض درونی و اضطراب مستمر را به دنبال دارد .بنابراین ،وجود چنین دلهرهها و اضطرابهایی که گاهی لطمههاي
جبرانناپذیري بر جسم و روان انسان وارد میکند ،از آسیبهاي جدي این گونه روابط است .همچنین هیجانات کاذب ،مثل
خیال ازدواج ،خوشبختی و در نتیجه ،شکست ر وحی ،قربانی شدن دختران به خاطر از بین رفتن آبروي آنها و خانوادهشان و
حتی اقدام به خودکشی از دیگر آسیبهاي این نوع ارتباط است.
یکی از پیشنیازها و کلیدهاي موفقیت و آرامش در زندگی ،آشنایی با روانشناسی ارتباطات و آگاهی از فنون و تکنیک-
هاي ارتباطی با گروههاي مختلف اجتماعی بهویژه گروه غیرهمجنس میباشد .عدم تعریف روابط سالم و هدفمند بین گروههاي
غیر همجنس با تأکید بر رویکرد دینی و فرهنگ بومی و ملی ،موجب تنشها و تلخیهاي آزاردهنده بین اعضاي خانواده
بخصوص بین والدین و فرزندان نوجوان و جوان و نیز بروز آسیبهایی نظیر فرار دختران و پسران از خانه ،ازدواجهاي ناموفق،
دوستیهاي ناسالم دختران و پسران ،احساس شکست و ناکامی در فرآیند این نوع دوستیها و بدنبال آن گسترش اعتیاد ،خود-
کشی ،افسردگی ،افت تحصیلی و دهها معضل و مشکل دیگر در بین الیههاي مختلف اجتماع گردیده است .بنابراین بازکاوي و
تبیین روابط دختران و پسران یکی از ضروریات بسیار مهم جامعه امروز ما بهشمار میآید.
دختر و پسر می توانند بدون طی کردن راههاي پرخطر ،بعد از تحصیل شرایط ازدواج ،از طریق یک رابط واسط مجرب و
متعهد که ازدواج کرده و در روابط زناشویی ،فردي موفق و خوشبخت میباشد ،استفاده کرده و به راحتی میتوانند فرد را هم تا
حدّ هشتاد درصد شناسایی کنند .بدون اینکه دامنه حرارت عالقه و شور و هیجان ارتباط بین آنها گسترش یافته و دلبستگی
موجب به حاشیه رانده شدن عقل در تصمیم گیريها شود؛ همسر آینده خود را بهتر و دقیق مورد شناسایی قرار دهند .البته
بعد از شناخت کلیات و تأیید رابط و واسط و خانوادهشان ،در نشستها و روابط سالم و آشکار (و نه پنهان) در منزل و منظر
والدین دختر ،جزهیات هم روشن شده و گام هاي محکم و مطمئن خود را به سوي ازدواجی پایدار و ماندگار و عشقی مبتنی بر
عقل (و نه احساسی ناپایدار و کودکانه) بر میدارند.بر اساس نتایج مطالعه حاضر می توان گفت که امروزه علی رغم ایجاد
تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه هاي زندگی ،بسیاري از افراد در رویارویی با مساهل زندگی فاقد توانایی هاي الزم و
اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مساهل و مشکالت زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر ساخته است.
آموزش مهارت هاي زندگی در جهت ارتقاي توانایی هاي روانی ه اجتماعی هستند و در نتیجه سالمت و کیفیت زندگی را
تأمین می کند .آموزش مهارت هاي زندگی فرد را قادر می سازد تا دانش ،ارزشها و نگرش هاي خود را به تواناي هاي بالفعل
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تبدیل کند .بدین معنا که فرد بداند چه کاري باید انجام دهد و چگونه آن را انجام دهد .آموزش مهارت هاي زندگی منجر به
انگیزه در رفتار سالم می شود .همچنین بر احساس فرد از خود و دیگران و همچنین ادراک دیگران از وي مؤثر است.
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