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چکیده:
برنامه آموزشی مهارتهای زندگی روش مؤثری در جهت رشد شخصیت سالم و تأمین بهداشتت
روانی نوجوانان است .ازطرفی مشکالت بینفردی یکتی از مهمتترین عوامتر در رشتد شخصتیت و
ایجاد اختالالت روانشناختی در نوجوانان است .از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیتین اثتر بخشتی
آموزش مهارتهای زندگی بر مشکالت بینفردی نوجوانان در شهرستان بجنورد ،انجام شد.
روش:در قالب یک طرح تجربی پیشآزمون -پسآزمون و گروه کنترل 48 ،دانشآمتوز بته روش
نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند و بته صتورت تصتادفی در دو گتروه (آزمتایش و
کنترل) جایگزین شدند.گروه آزمایش به مدت  10جلسه تحت آمتوزش مهتارتهتای زنتدگی قترار
گرفتند .سپس هر دو گروه پرسشنامه مشکالت بینفردی (بارکهام ،هاردی و استتارتوپ )1994 ،را
قبر و بعد از مداخله تکمیر نمودند .برای تحلیر دادهها آزمون تحلیر کواریانس استفاده شد.
یافته:نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت میانگینهای تعدیرشده دو گتروه آزمتایش و کنتترل در
نمره کر مشکالت بینفردی از نظر آماری معنتادار استت ( .)F=2/60 ،P=0/03و همچنتین در
ابعاد مشکالت بین فردی ،تفاوت معناداری در میان میانگینهای تعدیر شتده در مشتکر اجتمتاعی
شدن ،مشکر در جرأت ورزی ،پرخاشگریزیاد ،گشودگیزیاد ،مشتکر در حمایتتگتری ،مشتکر در
صمیمیت ،فداکاریزیاد ،و وابستگیزیاد ،در دو گروه آزمایش و کنترل وجود داشت.
نتیجهگیری :مداخالت مبتنی بر آموزش مهارتهای زندگی به دلیتر افتزایش اعتمتاد بته نفتس،
قدرت تصمیمگیتری ،افتزایش جتراتورزی و خودپنتداره در توانمنتدستازی روانشتناختی و کتاهش
مشکالت بینفردی نوجوانان موثر است
کلید واژهها:آموزش مهارتهای زندگی ،مشکالت بینفردی ،نوجوانان
 -1دکترای روانشناسی و مدرس دانشگاه فرهنگیان dshomi45@gmail.com
 -2استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران
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مقدمه
در میان پیچیدگیهای قرن  21استرسها رو به افزایش و مشکالت زیادی که افراد بتا آن دستته و
پنچه نرم میکنند ،چگونگی ارتباطات ،1شبکه حمایتتاجتمتاعی 2و مهتارتهتای بتینفتردی 3بطتور
خاصتری ،موفقیت و بهزیستی انسانها را تحت تاثیر قرار متیدهنتد در نتیجته برختورداری از یتک
شبکه اجتماعی ،حاکی از هوشمندی بشر امروزی است ( ،)1لذا روابط بتینفتردی 4ختوب و مطلتوب
فراهم کنندهی شکوفایی و تحول جنبههای شخصیت میباشد ( .)2ولی عتدهای از پژوهشتگران بتر
این عقیدهاند که ،مشکالت در روابط بینفردی میتواند پیشبینی کننده اختتاللهتای روانشتناختی
باشد .پس هرچه در حیطه روابط بینفردی ،مشکالت بیشتر داشتته باشتیم و مهتارتهایمتان بترای
مقابله کمتر باشد ،شانس زندگی بهتر و رضایتمند و سالم را از دست ختواهیم داد .بته منظتور تبیتین
نظری سطوح دشواریهای (مشکالت) بینفردی در نوجوانان ،بر نقش عوامر باز دارنتده یتا مداخلته
کننده فردی و موقعیتی در بروز رفتارهای اجتماعی به مثابه یکی از بسترهای مهم مطالعات بتالینی و
تحولی تاکید دارند ( ،)3که عوامر فردی میتواند شامر تعیین کنندهای زیستت شتناختی ،برختی از
رگههای شخصیتی مانند درونگردی و منابع اصلی نارسایی (مثر نارسایی در مهارتهتای اجتمتاعی)
می باشند ،)4( .و در تبیین الگوهای اجتماعی نوجوانان ،برنقش با اهمیت فرضیههای ثبات رفتتاری و
برجستگی موقعیتی نیز تاکید کردهاند .فرضیههای ثبات رفتاری بیانگر آن استت کته ویژگتی عقتب-
ماندگی اجتماعی یا عدم برخورداری از مهارتهتای اجتمتاعی در بتین نوجوانتان ،گستتره وستیعی از
رفتارهای بازدارنده آنها را در موقعیتهای مختلف پیشبینتی متیکنتد ( .)5بعتالوه در نظریته هتای
مختلف دیگر ،روابط بین فردی میتواند زمینهساز بروز مشکالت باشد و هم بعنوان پیامتد مشتکالت
روانی و جسمانی ،زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد .به طور مثال در نظریه روانتحلیلتی کالستیک
فروید )1928( 5بر اهمیت تعارضهای درونروانی در شکرگیری مشکالت ،کته ویژگتیهتای هتر
یک از مراحر تحول و تعارضهای مرتبط با آن در اثر ارتباط فرد با والدین شکر میگیرد (

.)6فروم6

( )1947اعتقاد دارد که ما برای یافتن معنا در زندگی باید از احساس انزوا بگریزیم و احساس تعلق و
1

- communication
2 -Support social network
3 -Interpersonal skills
4 -Interpersonal Relationships
5- Freud
6- Forum
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وابستگی را پرورش دهیم ،وی بی همتایی را ناشتی از تعامتر بتین متردم و جامعته آنهتا متیدانتد و
همچنین راجرز)1951( 1معتقدند که نیاز به توجه مثبت شامر پذیرش ،محبت ،و تایید شدن از جانب
دیگران ،مخصوصا مادر در دوران کودکی است و رفتار کودک توسط عشق مادر شکر میگیترد (،)7
بر این اساس ،نیاز به ارتباطات بینفردی ،امری ذاتی است و افرادی که قادر به دریافت موثر مراقبت
فیزیکی و روانی نیستند ،هنگام مواجهه با استرس و بحران ،اگر فرد حمایت بینفردی کتافی نداشتته
باشد ،توانایی کمی برای رو به رو شدن با بحران را دارند ( .)8در نتیجه ،مشکالت بینفردی حاصتر
یک الگوی عمومی است که فرد بر اساس آن به ارزیتابی و ستازمان دهتی روابتط بتینفتردی ختود
میپردازد ( .)11 ،10 ،9مشکالت بینفردی ،مشکالتی هستندکه دررابطه با دیگران تجربه میشوند
وآشفتگی روانیایجاد میکنند ( .)20 ،19 ،12همچنین مشکالت بینفردی ازشایع ترین مشتکالت
گزارش شده به وسیله بیماران درجریان مصاحبههای بالینی )7) 2و از دالیر اصتلی مراجعتهی افتراد
برای روان درمانی بته حستاب متیآینتد )18( .در واقتع ،مشتکالت بتینفتردی ،)IB(3دربستیاری
ازگسترههای زندگی نقش تعیین کننده دارد ( )12تأثیر متغیرهای بینفردی بر اختالالت

شخصتیت4

( )13و ستالمت روانتی ،)14( 5اختتالالتروانتی ( ،)15متورد بررستی قترار گرفتته استت .بعتالوه
پژوهشهای مختلف نشان دادهاند که مشکالت بینفردی افراد میتوانتد نقتش مهمتی در شناستایی
مقدماتی اختاللهای شخصیت داشته باشد ( .)17 ،16گروهی دیگر از صاحب نظتران معتقدنتد کته
کاستیهای مزمن در روابط بینفردی حاکی از اختالالت شخصیتی است ( ،)21از ایتنرو ،اشخاصتی
که از مشکالت بینفردی رنج میبرند و در روابط بینفردی خود نقص دارند ،بیش از سایرین احتمال
دارد که در معرض اختالالت شخصیتی قرار گیرند ( ،)22به عنوان مثال وجود مشکالت بتینفتردی
در اختاللهای روانشناختی مختلف نظیر اختاللهای تغذیه ( )22افسردگی ( )25اضتطراب فراگیتر
( )24و فوبیاجتماعی )26( 6نشان داده شده است ( )21و همچنین ،تجربه مشکالت بتینفتردی در
نوجوانان ،به فقدان تامرهای بینفردی موفقیت آمیز با همساالن (همجنس و غیر همجنس) ،والدین
و نیز عدم وجود جرئتورزی در آنها اشاره میکند ( .)5 ،30که نتایج پژوهشی متعتدد نشتان دادهانتد
1 -Rogers
2 -Clinical interviews
3 -Interpersonal problems
4 -Personality disorders
5 -Mental health
6 -Social Phobia
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که تجربه دشواریهای بینفردی برای نوجوانان نتایجی منفی مانند افت عملکرد تحصتیلی (،28 ،27
 ،)22احساس تنهایی ( )9 ،29افسردگی ( )24روابط ناکار آمد بتا والتدین ( )26ستو مصترف متواد
( )29را در پیدارد ( .)11گرچه شناسایی ماهیت بینشخصی مشکالت روانشناختی (شخص) ستابقه
طوالنی دارد ،تا زمان کار هرویتز )1979(1تالشی برای بررسی و ساماندهی این مشکالت به گونته-
ای که برای پژوهشگران مفید باشد صورت نگرفته بتود .هرویتتز و همکتارانش ( )1979بتا تحلیتر
دقیق مشکالت گزارششده در مصاحبههای بالینی توانستتند مجموعتهای از مشتکالت بتینفتردی،
شامر مشکالت افراد در زمینه قاطعیت ،2مردمآمیزی ،3اطاعتپذیری ،4و صمیمیت ،5مسولیتپذیری،6
مهارگری ،7را شناسایی ،تلخیص و فهرست کنند (.)15 ،19 ،30
بطوریکه پژوهشها نشان میدهد که آموزش مهتارتهتای زنتدگی ،روشهتای ارتبتاطی را بهبتود
بخشیده و مشکالت بینفردی ،اضطراب ،بیخوابی ،نارساکنشوری اجتماعی و افستردگی را کتاهش
میدهد ( )31مهارتهای زندگی به افراد کمک میکند تا تصمیمات ختود را آگاهانته اتختاذ کننتد،
بطور موثر ارتباط برقرار کنند ،مهارتهای مقابلهای و متدیریت شخصتی ختود را گستترش دهنتد و
زندگی سالم و پرباری داشته باشند ( .)32اکثر پژوهشهایی کته اثربخشتی آمتوزش یتک یتا چنتد
مهارت را بر روی سالمت روان و رفتار دانشآموزان دردورههای تحصیلی متفاوت بررسی کردهاند به
نتایج معنیداری دست یافتهاند .پس آموزش مهارتهای زندگی میتوانتد در افتزایش ستالمتروان،
تقویت روابط بینفردی و کاهش مشکالت بینفردی موثر میباشتد ( ،)10در ایتن راستتا ،ستازمان
بهداشت جهانی 10،مهارت اصلی را به عنوان مهارتهای اساسی زنتدگی مطترح کترد ( )1و بیتان
داشت که کودکان و نوجوانان به سبب بیتجربهگی و ناآگاهی از مهارتهای بازدارنده ،تسهیر کننده
و اصالحی ،بیشتر در معرض آسیبهای جدی روانی و اجتماعی هستند .نوجوانانی کته مهتارتهتای
مقابله با موقعیتهای تنشزا را ندارند ،به نوعی مقهور آنهتا خواهنتد شتد و بتدین ترتیتب مستتعد
اختالالت روانی ،عاطفی ،افسردگی ،اضطراب و احتماالً مصرف مواد مخدر و رفتارهای ضد اجتماعی
1 -Horowitz
2-Assertiveness
3- sociability
4- submissiveness
5-intimacy
6-responsibility
7-controlling
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خواهند شد و در فرایند تصمیمگیری نیز دچار مشکر میشوند ( .)33در ضتمن هتامبور ()1995
در تحقیق خود اشاره کرد که آموزش مهارتهای زندگی در موارد زیر تاثیر دارد )1 :تعامر اجتمتاعی
مثبت بین همساالن  )2افتزایش حمایتت همستاالن  )3افتزایش توانتایی حترمستلله  )4کتاهش
مشکالت بینفردی  )5کاهش خشم ،اضطراب ،افسردگی ،کمرویی ،رفتتار بزهکارانته )6 1افتزایش
روابط بینفردی ،عزت نفس )7 2رویارویی اجتماعی  )8افزایش جراتورزی )9 3خود پنتداره مثبتت
(.)34
ادبیات پژوهش نشان میدهد که اکثر مطالعات در حوزه مشکالت بینفردی ،روی افرادی که دارای
مشکالت بالینی مثر ،افسرگی و اضطراب....داشته اند ،بوده است ،ولی پژوهش حاضر میخواهتد بته
این سوال پاسخ بدهد :که آیا بین آموزش مهارتهای زندگی و مشکالت بینفردی نوجوانان ،رابطته
معنیدار وجود دارد؟ در نهایت ،پژوهش حاضر در پی بررسی اثربخشی مهارتهای زندگی در کاهش
مشکالت بینفردی در نوجوانان بود.
روش
پژوهش حاضر طرحی آزمایشی به صورت پیشآزمون و پسآزمون 4بتا گتروه گتواه 5استت .جامعته
آماری پژوهش حاضر کلیه دانشآموزان پسر دوره متوسطه دبیرستانهای بجنورد کته در ستال -93
 92مشغول تحصیر بودند می باشند .باتوجه به حجم جامعه آماری که بالغ بر  7هزار نفتری دانتش
آموزان بودند ،با محاسبۀ سطح خطای  ،P<%1حجم نمونه برابر با  48نفر بدست آمد که بتا روش
نمونه گیری خوشهای انتخاب گردیدنتد .در مرحلته اول از بتین 16دبیرستتان پسترانه شهرستتان 2
دبیرستان بصورت تصادفی خوشهای انتخاب شدند و در مرحله دوم از بین دو تا دبیرستان 48 ،دانش
آموز بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند ،و با روش تصادفی ساده به گروه آزمتایش و گتواه تقستیم
شدند ،که از همه آنها پیش آزمون اخذ شد ،سپس گروه آزمایش ،ده جلسته  90دقیقتهی ،بمتدت دو

1

-Reduce anger, anxiety, depression, shyness, criminal behavior
2-Self-esteem
3-Increasing assertiveness
4- Pre-test and post-test
5-The control group.
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ماه ،با بسته آموزشی تهیه شده ،با استفاده از سرفصرهتای یونیستف ،)35(1بته شترح جتدول ذیتر،
مداخالت آموزش مهارتهای زندگی ،دریافت نمودند .پس از پایان دوره آموزش ،هر دو گروه بوسیله
مقیاس مشکالت بین فردی آزمایش مجدد شدند.
جدول ( ) 1برنامه آموزش مهارتهای زندگی
جلسات

مهارت ها

سرفصرهای آموزشی

1

مقدمه

2
3
4

خودآگاهی
خودآگاهی
تصمیمگیری

5

مدیریت هیجان

6

مدیریت استرس

7

همدلی

8
9

ارتباط
روابط بین فردی

10

تفکتتر ختتال و
انتقادی

اهمیت آموزش مهارتهای زندگی – تغییرات تکنولوژی و مهتارتهتای زنتدگی – تغییترات و
سازگاری  -تمرینهای عملی و تکلیف برای جلسه بعدی
خودآگاهی و شخصیت – تیپهای شخصیتی – نقش هورمونها در شخصیت ،رفتار و سالمتی
خودآگاهی جسمانی ،روانی – اجتماعی – فرهنگی –تحصیلی و مذهبی
اهمیت تصمیمگیری در زنگی ،تیپهای شخصیتی و تصمیمگیری –هورمونها و تصمیمگیتری
– عزت و اعتماد بهنفس و تصمیمگیری
انواع هیجانات (ترس و خشم  )..تیپهای شخصتیت و هورمتونهتا و هیجتان ،اثترات مثبتت و
منفی ،مدیریت هیجان
استرس و زندگی و بیماریها -استرس و تیپهای شخصتیتی و هورمونهتا -انتواع استترسهتا –
اثرات روانی و جسمانی استرسها – تمرینهای فردی و گروهی برای کنترل استرسها
همدلی و آرامشروانی –همدلی و رشد شخصیت – شیوههای همتدلی و اثترات همتدلی آن در
زندگی
ارتباط و زندگی و پیشرفت – ابزارهای ارتباطی – فرایند ارتباط – سبکهای ارتباطی
ارتباط بینفردی و رشد روانی –انواع مدلهای ارتباطی  -عوامر موثر در ارتبتاط بتینفتردی –
تیپهای شخصیت و تفاوتهای فردی و ارتباط بتینفتردی– بازیهتا و تمترینهتای فتردی و
گروهی
خالقیت 2و تیپهای شخصیت -خالقیت و سبک تفکر ،خالقیت و وراثت و محیط

ابزار:
پرسشنامهی مشکالت بینفردی (فرم کوتاه)
فرم کوتاه پرسشنامه مشکالت بینفردی )IIP(3به منظور اندازهگیری مشکالتی که مردم در روابط
بینفردی تجربه میکنند تدوین شدهاست ،دارای  32ماده میباشد و در طیف لیکرت پنج درجهای
از ( 0اصال) تا ( 4بسیار زیاد) نمره گذاری میشود این پرسشنامه دارای  8خرده مقیاس متیباشتد
1-Unisef
2
-creation
3-inventory interpersonal problem
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که هر خرده مقیاس  4ماده دارد ،از  8خرده مقیاس این پرسشتنامه  4خترده مقیتاس (مشتکر در
اجتماعیشدن ،1مشکر درجراتورزی ،2مشکر در حمایتپزیری3و مشکر در صمیمیت )4در زمینته
اموری است که فرد انجام آنها را خیلی مشکر متیدانتد و  4ختورده مقیتاس (پرخاشتگریزیتاد،5
وابستگیزیاد ،6گشودگیزیاد 7و فداکاریزیاد) در زمینه اموری است که فرد آنها را پیش از حد انجام
میدهد .اعتبار و روایی پرسشنامه در فرهنگ ایرانی باروشهای آلفای کرونباخ و باز آزمایی مطلوب
برآورد شده و ساختار عاملی اصلی تست مورد تایید واقع شده است ( .)30نستخه کوتتاه و فارستی
پرسشنامهی مشکالت بینفردی که توسط حسنی (زیر چاپ) نرم شده استت بته ترتیتب ضترایب
آلفای کرونبتاخ مشتکر در اجتمتاعیشتدن(  ،)0/88مشتکر در جتراتورزی( ،)0/86مشتکر در
حمایتپتذیری ( ،)0/74مشتکر در صتمیمت ( ،)0/74پرخاشتگریزیتاد ( ،)0/85وابستتگیزیتاد
( )0/70گشودگیزیاد ( ،)80فداکاریزیاد (  )0/72به دست آمده است .عتالوه بتر ایتن ،ضتریب
آلفایکرونباخ کر مقیاس ( )0/85مطلوب گزارش شتده استتاین پرسشتنامه بترای جمعیتتهتای
مختلف از جمله افراد بیمار و بهنجار استفاده شده است (.)36
تجزیه و تحلیر دادهها
داده های حاصر از اجرای پژوهش با استفاده از تحلیر کوواریانس چند متغیره بررستی شتد .جهتت
انجام این تحلیر ،تحقق مفروضات نرمال بودن توزیع متغیرها ،همگنی خطای واریانسهتا و عتدم
تفاوت ماتریس های واریانس و کوواریانس الزامی است .این مفروضات بته ترتیتب بتا آزمتونهتای
کالموگروف اسمیرنوف یک راهه ،8آزمون برابری خطای واریانس لوین9وMباکس 10متورد بررستی
قرار گرفت .در این تحلیر نمرات ابعاد مشکالت بینفردی در پس آزمون به عنوان متغیتر وابستته،
عضویت در گروه آزمایش و کنترل به عنوان متغیر مستقر و نمرات ابعاد مشتکالت بتینفتردی در
پیش آزمون به عنوان متغیر کمکی یا همپراش 11در نظر گرفته شد .تمامی تحلیرها بتا نترم افتزار
 SPSS.17صورت گرفت.
1-Hard to be sociable
2
-Hard to be assertive
3-Hard to be supportive
4-Hard to be involved
5-too aggressive
6-Too dependent
7-Too open
8-One way Kolmogrov- smirnov
9-Levene's Test of Equality of Error Variances
10-Box's M
11 - Covariate
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یافتهها
بررسی شاخصهای جمعیت شناختی نشان داد که آزمودنیهای این پژوهش متشکر از  48دانش
آموز پسر با میانگین و واریانس سنی 15 /03±0/66 ،سال بتود 73/5 ،درصتد ایتن دانتش-
آموزان در سال اول دبیرستان و بقیه در پایههای دوم و ستوم نظتری و فنتی تحصتیر متیکردنتد
 59/2درصد از آنان از وضعیت تحصیلی خود رضایت داشتند 77/6 ،درصد وضعیت جسمی ختود
را سالم اعالم نمودند و همچنین  42/9درصد وضتعیت روحتی خودشتان راخیلتی شتاد و 38/8
معمولی بیان داشتند و  49درصد اطا شخصی برای مطالعه نداشتند و  59.2درصد فرزندان اول
و دوم بودند و همچنین  93.9درصد والدین در قید حیات بودند ،و  97.8درصد والتدین باستواد
بودند و در نهایت  49درصد والدین دانش آموزان همدیگر را دوست داشتند و  42.9درصد با هم
دیگر رفتار منطقی داشتند.
.جدول ( :)2شاخصهای توصیفی ابعاد مشکالت بینفردی در گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیشآزمون و پسآزمون
متغیرها

گروه

پیشآزمون

پسآزمون

متغیرها

گروه

میانگین

انحتتتتراف

میانگین

انحراف استاندارد

مشکر اجتماعیشدن
مشکر اجتماعیشدن
مشکر در جراتورزی
مشکر در جراتورزی
پرخاشگریزیاد
پرخاشگریزیاد
گشودگیزیاد
گشودگیزیاد
مشکر درحمایتپذیری
مشکر درحمایتپذیری
مشکر در صمیمیت
مشکر در صمیمیت
فداکاریزیاد
فداکاریزیاد
وابستگیزیاد
وابستگیزیاد

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

استاندارد
4/25
4/75
5/50
6/29
5/92
6/04
6/58
8/75
6/71
7/75
6/29
7/04
6/63
6/00
6/92
6/79

2/86
3/26
3/82
2/14
3/81
2/76
2/26
1/85
3/64
2/88
2/76
2/93
3/28
3/20
3/62
2/59

4/96
7/88
5/04
7/83
5/04
7/88
5/79
8/38
5/42
8/63
4/96
8/33
4/54
7/08
5/08
8/21

3/97
3/14
2/87
2/82
2/37
2/44
3/06
2/43
2/48
2/84
2/91
2/20
3/15
2/69
2/17
2/65

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی درکاهش مشکالت بینفردی نوجوانان
137

همانگونه که پیشتر اشاره شد ،انجام تحلیر کوواریانس چند متغیتری نیازمنتد حصتول مفروضتاتی
است .نتایج بررسی فرض نرمال بودن توزیع متغیرها و همگنی واریانسها ارائه شده است
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جدول ( :)3نتایج بررسی فرض نرمال بودن توزیع متغیرها و همگنی واریانسها

متغیر

پذیری

کالموگروف -اسمیرنوف

نتایج آزمون لوین

متغیر

df1

df2

F

P

Z

P

مشکر اجتماعی شدن

1

46

0/52

0/48

0/74

0/65

مشکر در جراتورزی

1

46

0/06

0/81

0/59

0/88

پرخاشگریزیاد

1

46

0/002

0/96

0/86

0/45

گشودگیزیاد

1

46

0/11

0/75

0/79

0/56

مشتتتکر درحمایتتتت

1

46

0/02

0/90

0/81

0/53

مشکر در صمیمیت

1

46

2/65

0/11

1/05

0/22

فداکاریزیاد

1

46

0/11

0/74

1/24

0/09

وابستگیزیاد

1

46

0/12

0/73

0/65

0/79

نتایج درج شده در جدول  3گویای آن است که مقدار آماره  Fدر آزمون لوین بترای تمتامی متغیرهتا
غیر معنادار است .بر این اساس فرض همگنی واریانسها محقق میگتردد .ستایر نتتایج ایتن جتدول
نشان میدهد که شاخص  Zکالموگروف-اسمیرنوف نیز غیر معنادار است .بنتابراین متیتتوان نتیجته
گرفت که فرض نرمال بودن توزیع متغیرها برقرار است .بررسی فترض عتدم تفتاوت متاتریسهتای
واریانس و کوواریانس نیز از طریق آزمون  Mباکس مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاکی از حصتول
این فرض بتود ( .)Box`s M=45/15 ،F=1/02 ،P=0/44بتا حصتول مفروضتات ذکتر شتده،
می توان با اطمینان به انجام تحلیتر کوواریتانس چنتد متغیتری پرداختت .نتتایج ایتن تحلیتر بترای
مشکالت بینفردی و ابعاد آن به ترتیب در جدول  3و  4آورده شده است
جدول( :)4نتایج تحلیر کوواریانس تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در نمره کر مشکالت بینفردی
منبع تغییرات

المبدای ویلکز

F

P

حجم اثر

توان آزمون

عضویت گروهی

0/60

2/60

0/03

0/40

0/84

نتایج درج شده در جدول  4نشان میدهد که تفاوت میانگینهای تعتدیرشتده دو گتروه آزمتایش و
کنترل در نمره کر مشکالت بینفتردی از نظتر آمتاری معنتادار استت ( .)F=2/60 ،P=0/03در
نتیجه میتوان گفت که آموزش مهارت های زندگی بر مشتکالت بتینفتردی دانتش آمتوزان تتأثیر
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معناداری داشته است .میزان تأثیر این آموزشها  40درصد بوده و توان آزمون در سطح  0/84قرار
دارد.
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جدول  :5نتایج تحلیر کوواریانس چند متغیری بر ابعاد مشکالت بینفردی در گروه آزمایش و کنترل
میتتتتتتتتتتانگین
منبع تغییرات
حجم اثر توان آزمون
ابعاد مشکالت بینفردی
P
F
مجذورات *
پیشآزمون
0/06 /003 /72 12
1/58
مشکر اجتماعیشدن
0
/
عضویت گروهی
0/69 0/14 /02 035 0
79/30
مشکر اجتماعیشدن
پیشآزمون
0/05 /001 /88 02 0 6/ 0/21
مشکر در جراتورزی
0/
عضویت گروهی
0/70 0/15 /02 052 0
60/30
مشکر در جراتورزی
6/
پیشآزمون
0/11 0/01 /48 52 0
3/17
پرخاشگری زیاد
0/
عضویت گروهی
0/72 0/15 /01 76 0
41/11
پرخاشگری زیاد
پیشآزمون
0/05 /001 /86 03 0 6/ 0/28
گشودگی زیاد
/ /93
عضویت گروهی
0/61 0/12 /03 030 0 045
گشودگی زیاد
پیشآزمون
0/07 /005 /68 17 0 5/ 1/10
مشکر در حمایت پذیری
/ /59
عضویت گروهی
0/83 0/19 00 097 0 055
مشکر در حمایت پذیری
پیش آزمون
0/08 /009 /57 32 0/5 8/ 2/22
مشکر در صمیمیت
/ /40
عضویت گروهی
0/75 0/16 /01 033 0 049
مشکر در صمیمیت
پیش آزمون
0/15 0/02 /36 85 0 7/ 6/82
فداکاریزیاد
/ /53
عضویت گروهی
0/72 0/15 /01 82 0 054
فداکاریزیاد
6/
پیشآزمون
0/13 0/01 /40 72 0
4/33
وابستگیزیاد
/ /64
عضویت گروهی
0/85 0/20 00 40 0 056
وابستگیزیاد
0/4 9/
* df=1

نتایج درج شده در جدول  5گویای آن است که در ابعاد مشکالت بینفردی ،متغیتر پتیشآزمتون در
هیچ یک از ابعاد معنادار نبوده است .بر این اساس عدم تأثیر متغیر همپراش بر پسآزمون تأیید متی
گردد .بدین معنی که تفاوت در نمرات مشکالت بینفردی ناشی از آگاهی آزمودنیها از پیشآزمتون
نبوده است .سایر نتایج نشان دهنده آن است که با حذف اثر پتیشآزمتون ،تفتاوت معنتاداری میتان
میانگینهای تعدیر شده مشکر اجتماعی شدن ( ،)P=0/02مشتکر در جترأتورزی (،)P=0/02
پرخاشگریزیاد ( ،)P=0/01گشودگیزیتاد ( ،)P=0/03مشتکر در حمایتتگتری (،)P=0/005
مشکر در صمیمیت ( ،)P=0/01فداکاریزیتاد ( )P=0/01و وابستتگیزیتاد ( )P=0/004در دو
گروه آزمایش و کنترل وجود دارد .بدین معنی که آموزش مهارتهای زندگی بر مشکالت بینفتردی
دانشآموزان تأثیر داشته است.
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بحث و نتیجه گیری:
پژوهش حاضر با هدف تبیین اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر مشکالت بینفتردی نوجوانتان
انجام شد .به عبارت دیگر مداخالت آموزش مهارتهای زندگی به عنوان عامر و نقطته اتکتا متوثر
برای اثربخشی مهارتها در تغییر و حر مشکالت بینفردی نوجوانان بود .در شرایطی که تشتخیص
داده داده شود که نوجوانان در روابط بین فردی خود ،مشکر دارند متیتتوان بتا متداخالت آموزشتی
مهارتهای زندگی ،مشکالت و اختالالت رفتاری آنان را کتاهش داد( .)19و هتمچنتین بتا تجربته،
مهارتهای زندگی ،اطالعات جامع برای نوجوانان فراهم کرد که بتوانند با محیط و افتراد پیرامتون
خود ،رابطه موثر بر قرار نمایند .بعالوه ،به استناد این پژوهش ،نوجوانتانی کته آمتوزش مهتارتهتای
زندگی دریافت کردهاند ،توانستهاند مشکالت بینفردی خود را مدیریت نمایند و در نتایج این پژوهش
مشکالت کمتری را از خود نشان بدهند این یافتهها با نتایج پژوهشهتای ،افستردگی (23و ،)29
31(PTSDو  ،)17بهبود روابط بینفردی ( ،)18سو مصرف مواد ( ،)27خودکشتی ( ،)32تنظتیم
شناختی هیجان در کودکان ( ،)14سبک وابستتگی ( ،)33و روانشتناختی ( )19همختوانی دارد .بتا
توجه به اینکه مباحث نظری و عملی خرده مقیاسهای مشکالت بتینفتردی در محتتوی آموزشتی،
مهارتهای زندگی مورد بحث قرار میگرفتند ،مختصرا به استناد به نتایج پژوهشهتا ،تحلیتر زیتر
ارائه میشود .در مهارتهای ارتباط ،روابط بینفردی موثر و خودآگاهی "مقیاس اجتماعیشتدن" بته
گروه آزمایش ،آموزش داده شد و گروه ،تمرینهای مفیدی برای مهتارتیتابی انجتام دادنتد ،در ایتن
پژوهش ،اثر مهارتهای زندگی در "مشکر اجتماعیشدن" معنیدار بود ،که با نتیجه تحقیق مردانی،
آموزش مهارت حرمسلله سبب بهبود روابط بینفردی در پسران )38( ،و پاسونز ،آموزش مهارتهای
زندگی سبب بهبود روابط بین معلتم شتاگرد و ستازگاری بیشتتر شتاگردان ( )37و شتکیبا ،آمتوزش
مهارتهای زندگی سبب سازگاری اجتماعی و افزایش خود احترامی در دختران میشود ( ،)39همسو
بودند .بعالوه " مشکر جراتورزی" :درمهارتهای خودآگاهی ،مدیریت هیجانات وحر مسلله متورد
بحث قرار گرفتند وگروه آزمایش ،مهارتهای تمرینی مفیدی را انجام دادند که در این پتژوهش ،اثتر
آموزش مهارتهای زندگی در "مشکر جراتورزی" معنیدار بود ،کته بتا نتتایج تحقیتق زهترا کتار،
آموزش حر مسلله باعث افزایش باور نسبت به تواناییها و خودکارایی و محمودیراد ،آموزش مهارت
حر مسلله در کاهش تمایر فرار دختران و کاهش تنیدگی )38( ،و حقیقتی ،آمتوزش حترمستلله در
اجتماعی شده و افزایش عزتنفس( ،)42همسو بودند .همچنین"پرخاشگریزیتاد" :در مهتارتهتای
کنترلخشم ،مدیریت هیجانات و خودگاهی مفصال مورد بحث قرار گرفت و دریافت کنندگان آموزش
مهارتهای تمرینی الزم را انجام دادند ،که در این پژوهش ،اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی در
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مقیاس "پرخاشگریزیاد" معنیدار بود ،که با تحقیق ،مالوف ،آموزش مهارتهای اجتماعی در کاهش
خشم و تظاهرات منفی خشم ،مشکالت بین فردی ( )43و بوتوین ،آموزش مهتارتهتای زنتدگی در
کاهش مشکالت بینفردی دانش آموزان ( ،)44همسو میباشند .بعتالوه مقیتاسهتای "مشتکر در
حمایتپذیری"" ،مشکر در صمیمیت" و "فداکاریزیاد"در مهارتهتای خودگتاهی ،همتدلی ،روبتط
بینفردی موثر ،و ارتباط ،آموزش داده شدند ،که در این پژوهش ،اثتر بخشتی آمتوزش مهتارتهتای
زندگی در این مقیاس ها معنیدار بود ،که با پژوهشهای ،لطیفیان ،آموزش مهارتهای زندگی را بر
روی دانشآموزان در افزایش رضایتمندی از خود و تغییرنگرش معلمان نسبت بته فراینتد آموزشتی و
عالقه بیشتری به شاگردان نشان دادند ( ،)31شریفی درآمدی آموزش ستبک حتر مستله متیتوانتد
مشکالت ارتباطی و رفتاری را کاهش دهد )45( ،و حسینی ،آمتوزش مهتارتهتای اجتمتاعی باعتث
تعامر اجتماعی مثبت بین همساالن ،افزایش حمایت همساالن ،ایجاد منبع کنتترل درونتی ،افتزایش
جتترات ورزی رویتتارویی اجتمتتاعی و ختتود پنتتداره مثبتتت شتتده استتت ( ،)21همستتو متتیباشتتد.
مقیاس"وابستگی زیاد" در مهارتهای ،روابط بینفردی ،همدلی و ارتباط ،آمتوزش دادهشتد و گتروه
آزمایش تمرینهای مهارتی الزم و مفید را انجام دادند .که در ایتن پتژوهش ،آمتوزش مهتارتهتای
زندگی در خرده مقیاس "وابستگی زیاد" اثربخش و معنیدار بود .که بتا نتتایج پتژوهش ،بحرینیتان،
آموزش مهارتهای زندگی در افزایش توانایی افراد برای کنار آمدن با مسائر زندگی و نیز روابتط بتا
دیگران مفید و موثر میداند( ،)32و سپاه منصور ،آموزش مهارتهای زندگی باعث شادکامی ،کیفیت
زتدگی و تنظیم احساسات در دانش آموزان ،همسویی دارد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش
مهارتهای زندگی اثر بخشی مناسب در کاهش شدت مشکالت بتینفتردی نوجوانتان داشتت .ایتن
مطالعه همچنین دارای محدودیتهایی در پی گیری ،تکجنسی بودن و عدم تشتخیص اینکته کتدام
یک از مهارتهای دهگانه زندگی ،بیشترین اثر را در کتاهش مشتکالت بتینفتردی داشتت .بعتالوه
پژوهشگر این مطالعه آموزش دیده و با تجربه بود ،لذا پیشنهاد میشود الف– تکرار پژوهشها با افراد
متخصص و با تجربه باشد ب -برای تعیین میزان اثربخشی هر مهارت ،در پایان آموزش هر مهتارت
تست بعمر آید ج -این مطالعه بر روی گروههای ،زوجها پیش از ازدواج ،تازه ازدواج کرده و جوانان و
همچنین دانشجویان اجرا شود.
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