
 159-170، ص 1395، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 
 

 
 

 

 
 دهيچک

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 چکيده
های اجتماعی و هیجانی در کاهش هدف از انجام این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت

گیری دوره متوسطه مدارس بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونهآموزان پسر پذیری دانشاعتیاد

نفر به عنوان گروه آزمایش و  25در دسترس، دو گروه به صورت کامال تصادفی و هر گروه به تعداد 

آوری اطالعات تحقیق هر دوگروه با گروه کنترل برای انجام این پژوهش انتخاب شدند. برای جمع

پذیری مورد ارزیابی پیشین قرار گرفتند. سپس به گروه آزمایشی اعتیاد استفاده از پرسشنامه

های اجتماعی و هیجانی طی ده جلسه یک ساعته آموزش داده شد. طی این مدت گروه کنترل مهارت

ها آزمون روی آزمودنیای دریافت نکرد. پس از اتمام آموزش، همان ابزار به عنوان پسهیچ مداخله

تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون تجزیه و تحلیل کوواریانس استفاده شد. تجزیه و  اجرا گردید. برای

های اجتماعی و هیجانی باعث کاهش اعتیادپذیری، ها بیانگر آن است که آموزش مهارتتحلیل داده

شود. نتایج نشان دهنده آن است که این آموزان میآمادگی به اعتیاد و کاهش اعتراف به آن در دانش

ای در آموزش نوجوانان مورد استفاده قرار گیرد که این امر تواند به منزله رهیافتی مقابلهمیروش 

 .ریزان اجتماعی قرار گیردباید مطمح نظر گروههای مرجع همچون مشاوران، مربیان مدارس و برنامه

 آموزان پسرهای اجتماعی و هیجانی، اثربخشی، اعتیادپذیری، دانشمهارت :يديکل واژگان
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 مقدمه

بیماری روانی مسئله اصلی و گسترده جهانی است. که در برگیرنده افسردگی، رفتارهای پرخاشگرانه، احساسات پایین و -سالمت              

های مدرسه تجربه هایی از سالبیست درصد از نوجوانان مشکالت سالمت روانی را در دورهسوء مصرف مواد است. به طور تقریبی بیش از 

کنند دارای نشانگان بالینی اختالالت روانی هستند. از این نوجوانان مبتال درصد از افرادی که با این مشکالت تقال می10تا  7کنند. بیش از می

، 1شناختی برای خود نیستند)سمشاها قادر و توانایی دریافت خدمات درمانی و رواناز آنبه بیماری روانی و سوءمصرف مواد بیش از نیمی 

گیرند، که این وضعیت آنها را ای و مشکالت ارتباطی قرار میهای مدرسهای از شکستاین گروه از نوجوانان به اجبار در معرض پاره (.2012

 (.2001، 2دهد)میخائیل و کراولی سوق میباال-مکررا به سمت پناه بردن به رفتارهای خطرپذیری

های رشدی اعتیاد در تعریفی زمینه 3نظریه استعداد اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضالت بهداشتی، روانی و اجتماعی جهان کنونی است.      

کند همانند هر بیماری، مستعد بودن دانند. این نظریه بیان میگیری اعتیاد میناسالم، استعداد و آمادگی برای اعتیاد را از عوامل موثر در شکل

گفت هر چه فرد در معرض عوامل خطرزای  توانافراد برای ابتالی به سوء مصرف مواد از فردی به فرد دیگر متفاوت است. اما به طور کلی می

کننده این بیشتری باشد، احتمال درگیرشدن وی در رفتارهای مرتبط با سوء مصرف مواد افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر عوامل محافظت

گی متفاوتی در نوجوانان و گیری آماددهند و موجب شکلشناختی را تغییر میهای زیستدهد. حوادث اولیه زندگی الیهاحتمال را کاهش می

پذیری افراد به رفتار سوء مصرف مواد شود. این های مختلف ممکن است موجب آمادگی و آسیبگردد. شرایط و موقعیتبزرگساالن می

 (.1394گرگری، ؛ نقل از بدری2011شناختی یا فشارهای روانی مداوم در زندگی شخص است)همایونی، ها شامل مسائل روانآمادگی

های ترین نگرانیشیوع رفتارهای پرخطر مانند سوءمصرف مواد به خصوص در بین جوانان و نوجوانان به یکی از مهمترین وگستردهامروزه   

 (.1394ایم) بدری گرگری، های سه دهه گذشته با رشد تصاعدی رفتارهای پر خطر مواجه بودهرغم فعالیتجوامع بشری تبدیل شده است وعلی

اضر مطالعات فراوانی نشان داده است که شروع مصرف زود هنگام مواد در دوره نوجوانی، خطرات مشکالتی چون وابستگی و در حال ح   

(. 2000، 4مدت افزایش داده است)هیل، وایت، هاوکینز، چونگ و کاتاالنوهنجارشکنی در اشکال دزدی و خشونت را در درازمدت و کوتاه

 پذیری هستند. دون مداخالت موثر، نوجوانان در معرض آسیبتوان چنین گفت که ببنابراین می
یکی از  (.2000، 5های پیشگیرانه به عنوان روشی بهینه برای پیشگیری از رخداد مشکالت احتمالی در آینده شناخته شده است)چویتالش  

نوجوانان و جوانان جامعه از طریق استفاده از  هیجانی و اجتماعی به قشر انه در دهه اخیر، آموزش مهارتهایمهمترین برنامه های پیشگیر

 (.2001، 6)بوتوین، گریفین و ویلیامزسخنرانی و برگزاری کارگاههای آموزشی در این مورد است ،بحث گروهی ،ابزارهایی مانند نمایش فیلم

، شایستگی اجتماعی ،کهای خود کنترلیرد متکی به آموزش تکنییگیادگیری هیجانی و اجتماعی که از طریق آموزشهای مدرسه ای انجام می  

 .انگیزش و خودآگاهی در دانش آموزان است، تلقین

در تعریفی کامال جامع، یادگیری اجتماعی و هیجانی راشامل فرایند اکتساب و به کارگیری موثر دانش (، 2013)7کاپرانجمن تحقبقاتی کوین

گیری مسئوالنه، بوجود آوردن ارتباطات مثبت بت و ارتباط با دیگران، تصمیمهای ضروری جهت تشخیص و اداره هیجانها، رشد مراقو مهارت

های اجتماعی و هیجانی را شامل های مهارتچنین این انجمن مولفهدانند. همهای اجتماعی و هیجانی اساسی را در فرد میو گسترش توانایی

 داند.ری مسئوالنه میگیخودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی، مدیریت رابطه و تصمیم

یادگیری هیجانی فرد است. آموزش مهارتهای هیجانی و اجتماعی زمینه ساز و باعث جریان رشد کفایت ها و قابلیت های اجتماعی و هیجانی در

برقراری ارتباط وحل زندگی مانند یادگیری نحوه  هیجانی درواداره و بیان موفقیت آمیز جنبه های اجتماعی  رک،و اجتماعی به توانایی برای د

، فیت ها افراد را برای شناسایی و مدیریت هیجاناتاین ظراشاره دارد. ،مسائل و مشکالت روزمره و سازگاری با تقاضاهای پیچیده رشدونمو

                                                           
1. Samhsa 
2.  Michael & Crowly 
3. Addict Prone Theory 
4. Hill, White, Chung, Hawkins & Katalano 
5.Coie 
6. Botvin, Griffin, Williams 
7. Guny Cooper Research Asscociates 
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ی است که میتواند نیازهای اجتماعی و گرفتن تصمیم مسئوالنه و اخالقی توانا می سازد. و این نکته ا ،انتخاب هدفهای مثبت ،یجاد روابط سالما

 .(8،2013)کسلشد این مهارتها در افراد باعث کاهش آمادگی به اعتیاد میشودربا 

آموزان در تحقیقات متعددی به صورت معنادار نشان داده های اجتماعی و هیجانی بر کاهش اعتیادپذیری دانشتاثیرات برنامه آموزش مهارت  

 شده است.

( به منظور اثربخشی برنامه آموزش هیجانی و اجتماعی بر پیشگیری از مصرف دارو، الکل 2009)9و صندلای که توسط توسط کیمبر مطالعه  

بودند آموزانی که برنامه مداخله دریافت کردهو سیگار در مدارس کشور سوئد انجام گرفت، نتایج و بررسی خط سیر زندگی نشان داد که دانش

 صرف سیگار و دیگر مواد اعتیاد آور نشان نداند. ای به مدر طول مدت پیگیری هیچگونه عالقه

مصرف مواد دریافت های آموزشی پیشگیرانه سوءآموزانی که برنامه(،در مطالعه خود نشان دادند دانش2003)10بوتوین، گریفین، پاول و مکاولی  

 ساله داشتند.بودند، حداقل مصرف مواد را با پیگیری یککرده

آموزان پذیری و دیگر رفتارهای پرخطر و خشونت دانشهای زندگی را در کاهش اعتیاد(، نقش آموزش مهارت2012) 11وبستر و چامبیون  

توان میزان اعتیادپذیری، میزان استرس، اضطراب های زندگی میاند که از طریق آموزش مهارتبررسی کردند. پژوهشگران به این نتیجه رسیده

 را کاهش داد. طورکلی رفتارهای پرخطر نوجوانانو به

(در ایرلند شمالی 2012)12ای با عنوان تاثیرات آموزش یک برنامه پیشگیرانه یادگیری اجتماعی و هیجانی توسط مری، استیون و آلنمطالعه 

و  های آموزش یادگیری اجتماعیگیری از روش راهبردهای ترفیع افکار جایگزین مثبت)یکی از مدلانجام گرفت. این پژوهشگران  با بهره

ساله مورد 3ساله انتخاب شده بودند؛پرداختند. سپس این کودکان به روش طولی 11-4هیجانی(،  به آموزش گروه آزمایش که از کودکان

ها نشان داد که تکنیک جایگزینی افکار به صورت معناداری با مثبت اندیشی این کودکان بررسی قرار گرفتند. مشاهدات و تجزیه و تحلیل داده

 ه رفتارهای مورد پذیرش جامعه ارتباط دارد.و تمایل ب

های مهارت هیجانی با استعداد اعتیادپذیری ( در تحقیق خود به بررسی رابطه خودآگاهی هیجانی و کنترل تکانه از مولفه1388جناآبادی)  

دآگاهی هیجانی و کنترل تکانه با آموزان پسر دوره متوسطه در شهر زاهدان، پرداخت. تجزیه و تحلیل نتایج نشان دادکه بین خودر دانش

 استعداد اعتیاد رابطه معناداری وجود دارد.

آموزان دختر مقطع پذیری دانشهای اجتماعی بر کاهش اعتیاد(، در پژوهش خود که با عنوان اثربخشی آموزش مهارت1389کاکیا)  

عی و هیجانی باعث کاهش اعتیادپذیری، کاهش آمادگی به های اجتمادانشگاهی شهر تهران، انجام شد، نشان دادند که آموزش مهارتپیش

های اجتماعی بر اعتراف به اعتیاد نشان معناداری را در تاثیر آموزش مهارت شود ولی پژوهش رابطهآموزان دختر نوجوان میاعتیاد در دانش

 نداد.

بینی کنندگی دشواری در تنظیم هیجان و تحمل ش پیش(، پژوهشی را با عنوان نق1393خشک، آزرمی و ثمررخی)نسب، اندامیاسماعیلی   

هیجانی( در اعتیادپذیری دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی تهران انجام دادند. نتایج نشان داد دشواری در  های مهارتپریشانی)از مولفه

 تری داشت.ها، شفافیت هیجانی نقش قویلفهبینی کردند و در میان مودرصد از اعتیادپذیری را پیش 5/37های آنتنظیم هیجان و مولفه

های زندگی در کاهش گرایش به مصرف مواد ( با موضوع اثربخشی آموزش مهارت1392پژوهش دیگری نیز توسط درکه، کرامتی و امیری)  

مواد گروه آزمایش در  مخدر در شهر تهران انجام گرفت، تجزیه و تحلیل نتایج بعد از آموزش حاکی از آن بود که میزان گرایش به مصرف

 تر از گروه کنترل بود.طور معناداری پایینآزمون بهمرحله پس

، آمادگی به اعتیاد و اعتراف به به طور کلی این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر آموزش مهارتهای هیجانی و اجتماعی بر کاهش  اعتیادپذیری  

 در کاهش اعتیاد پذیری دانش آموزان موثراند.  ،ها ه این آموزشدانش آموزان دوره متوسطه است که تا چه انداز اعتیاد

 روش و طرح تحقيق:
آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل است و در حیطه پژوهشهای آزمون و پسآزمایش با پیشتجربی یا شبهطرح کلی این پژوهش نیمه    

آموزان پسر دوره اول متوسطه آموزش و گیرد. از نظر هدف نیز کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش در برگیرنده دانشتجربی جای می

                                                           
8. Casel 
9. Kimber &Sandell 
10. Botvin, Griffin, Maccualy  
11. Vebestar& Champion 
12. Mary, Steven & Alan 
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آموزان دبیرستان پسرانه دبیرستان شاهد و هماهنگی باشد. با توجه به در دسترس بودن دانشمی 94-95بریز در سالتحصیلی ت 3پرورش ناحیه 

گیری در دسترس، از سه کالس پایه هشتم، دو کالس به روش تصادفی با مدیریت ناحیه، مدرسه و بیان اهداف ماهیت پژوهش، به روش نمونه

 نفر در گروه کنترل به صورت تصادفی، قرار گرفتند.    25نفر در گروه آزمایش و یک کالس هشتم  به تعداد  25 انتخاب و یک کالس به تعداد

 ابزار پژوهش:
( هنجار یابی شده است. این پرسشنامه به استناد 1379ابزار مورد استفاده در این پژوهش، مقیاس اعتیاد پذیری است که توسط کرد میرزا)   

ده است که در کنار افراد وابسته به یکی از انواع مواد مخدر، تعداد قابل توجهی از افراد وجود دارند که از نظر شخصیتی مطالعاتی طراحی ش

مستعد اعتیاد به مواد مخدر هستند. پرسشنامه حاضر با امعان نظر به تحقیقات یاد شده و با هدف آماده سازی وبررسی ارزش تشخیصی سه 

های بالینی )الکلیسم( که از مقیاس13اندروبارگی مکتیاد، آمادگی برای اعتیاد  و مقیاس تجدید نظرشده میخرده مقیاس اعتراف به اع

استخراج گردیده، تشکیل شده است. الزم به ذکر است که از این مقیاس در این پژوهش استفاده نخواهد  14سوتاپرسشنامه چند وجهی مینه

معتاد  108سئوالی  تنظیم و از طریق اجرا بر روی 90به صورت مشترک ودر قالب یک فرم  شد. این پرسشنامه پس از مطالعه تحقیقاتی

های اعتراف به اعتیاد، دانشجو مورد هنجاریابی قرار گرفته است.  دراین پژوهش مقدار آلفای کرونباخ در مقیاس 500داوطلب درمان وهمچنین 

(. ضریب اعتبار 1382گزارش شد)کردمیرزا، آزاد، اسکندری،  29/0و  48/0، 75/0رتیب اندرو)الکلیسم( و آمادگی به اعتیاد به تمکبارگیمی

دهندگان برای پذیرش مشکالت مرتبط با الکل وداروها گیری گرایش پاسخ( برای اندازه1993مقیاس اعتراف به اعتیاد توسط وید وهمکارانش )

گزارش شده است. ضریب اعتبار مقیاس  84/0و  89/0رای مردان و زنان به ترتیب ساخته شد، با استفاده از روش بازآزمایی در نمونه هنجاری ب

الهی، گزارش شده است)نعمت 78/0و  62/0آمادگی به اعتیاد، با استفاده از روش بازآزمایی در نمونه هنجاری برای مردان و زنان به ترتیب 

 (.1388گلزاری، شمس، 

 برنامه مداخله: 
های آموزان گروه آزمایش پرداخته شد. جلسههیجانی به دانش –های اجتماعی جلسه یک ساعته، به آموزش مهارتدر این پژوهش، در ده    

بندی کالس، آموزش مهارت شناخت خودآگاهی هیجانی و گروه –های اجتماعی آموزان با مهارتآموزشی شامل آشنایی مقدماتی دانش

فردی، آموزش مهارت کنترل هیجانها، آموزش مهارت دیگران،آموزش مهارت روابط بینهیجانی، آموزش مهارت شناخت احساسات در خود و 

وجود، آموزش مهارت مقابله با استرس، آموزش مهارت  گیری، آموزش مهارت حل مساله، آموزش مهارت همدلی،آموزش مهارت ابرازتصمیم

ها شامل دو بخش باشد: ابتدا معرفی، ارائه تعریف زش هریک از مهارتباشد. در این جلسات تالش شد که آموپذیری در مقابل تغییر میانعطاف

های روشن برای تفهیم هرچه بیشتر هریک از های مربوط به آن جلسات و ارائه مثالها، و بخش دوم، انجام تمرینو شرحی از هریک از مهارت

شناسی است. روایی محتوایی برنامه مداخله توسط اساتید روان ها. در طراحی این برنامه مداخله از منابع مختلف علمی استفاده شدهمهارت

آموز مورد آزمون قرار گرفته دانشگاه تبریز مورد تایید قرار گرفته است و روایی درونی آن از طریق یک مطالعه آزمایشی بر روی پنج دانش

 (.1است)جدول 

 

 : محتوي مداخالت آموزش هيجانی و اجتماعی1جدول

 محتوي جلسات آموزش عناوین جلسه

 

1 

هاي معارفه، قوانين، تعریف مهارت

اجتماعی و هيجانی و هدف از آموزش 

 هاآن

آشنایی اعضا با ساختار کلی جلسات و قوانين ورود و خروج جلسات)داشتن 

حضور به موقع در جلسات و شرکت فعال در مباحث کالس (، بستن قرار داد، 

ها هيجانی و ضرورت آموزش این مهارت هاي اجتماعی وتعریف و تشریح مهارت

 در مدارس.

آگاهی تعریف و آموزش افزایش خود 2

 اجتماعی و هيجانی

هاي خودآگاهی، افزایش خودآگاهی ،کنترل تعریف خودآگاهی و تشریح جنبه

داري(، ابراز صحيح و متناسب هيجانات، بازنگري هيجان و هيجانی)خویشتن

 استفاده بهينه از آن

                                                           
13. Mac Andrew alcoholism Scale- R 
14. Minnesota multiphase personality inventory 
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 آموزش گوش دادن فعال و آموزش مهارت همدلی همدلی و گوش دادن فعال  3

عنوان یکی از فرایندهاي اساسی و عالی ذهن، تشریح ابعاد تعریف حل مساله به  حل مساله  4

و مراحل مساله با ارایه مثالی در هر مرحله و دادن تمرین براي آموزش بيشتر و 

 درون سازي این مهارت در منزل

هاي در قالب سئوال، تشریح عالئم هشدار در مورد تعریف خشم و ارایه مثال مهارت ابراز، کنترل و مدیریت خشم 5

هاي واکنش نشان دادن در هاي خشم بر انگيز، آموزش روشخشم و موقعيت

هاي منفی، حل سازي، تغيير خودگوییمقابل احساس خشم از جمله آرام

 انه و ایجاد تغيير در محيط مشکل، ابراز خشم به شيوه سازگار

پذیري و شناخت مهارت مسئوليت 6

 شرایط ایجاد کننده دردسرساز

شناخت هيجانات و احساسات ناخوشایند ایجادکننده دردسرساز، توضيح در 

مورد هيجانات و احساسات و در ميان گذاشتن تجربيات ناخوشایند، استفاده از 

پذیري در قبال احساس، ئوليتآفرینی و آموزش مستکنيک خودگویی و نقش

 گفتار و رفتار با ارایه مثال

مهارت در خواست کردن و مهارت رد  7

 قاطعانه

کننده در درخواست از دیگران در روابط هاي کمکتشریح رعایت شيوه

هاي مهارت رد قاطعانه از جمله رد درخواست همراه اجتماعی، آموزش تکنيک

 همراه با همدلی و همراه با توضيحبا تشکر، همراه با عذرخواهی، 

هاي بين دونوع انتقاد سازنده و انتقاد تعریف مهارت انتقادگري، و تشریح تفاوت مهارت انتقادکردن 8

هاي انتقاد سازنده و ارایه تمرینی در این زمينه براي مخرب، آموزش تکنيک

 جلسه بعد

 9 

 

 مهارت مقابله با استرس
 

تعریف و تشریح استرس و انواع آن، تعریف عالئم و تبيين آثار جسمانی و روانی 

استرس، آموزش راهبردهاي مقابله با استرس از جمله بهبود سبک 

زندگی،حمایت اجتماعی، ورزش، تمرکز گردانی و روش آموزش آرميدگی و روش 

 اي انجام گرفت(. دقيقه 45حل مسئله )در دو جلسه 

 

 

 

 

 تحقيق: هايیافته
 : توصيف آماري نمرات پيش آزمون آمادگی به اعتياد، اعتراف به اعتياد و اعتياد پذیري به تفکيک گروه2جدول

انحراف  ميانگين حداکثر حداقل تعداد گروه

 استاندارد

      

 

 

 آزمایش

 

 67/3 68/19 26 13 25 آمادگی به اعتياد پيش آزمون
 15/2 04/5 10 2 25 اعتراف به اعتيادپيش آزمون 

 12/5 72/24 35 16 25 اعتياد پذیري پيش آزمون

 

 04/3 72/21 27 15 25 آمادگی به اعتياد پيش آزمون 
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گروه 

 کنترل
 82/1 64/5 9 2 25 اعتراف به اعتيادپيش آزمون 
 68/3 36/27 34 21 25 اعتياد پذیري پيش آزمون

 
، میانگین های دو گروه همراه با زیرمقیاس ها در پیش آزمون آورده شده است که بر اساس اطالعات جدول، میانگین گروهی 2در جدول     

و  04/5، پیش آزمون اعتراف به اعتیاد، 68/19که آموزش مهارتهای اجتماعی و هیجانی دریافت کرده اند، در پیش آزمون آمادگی به اعتیاد 

، پیش آزمون اعتراف به اعتیاد 72/21می باشدو  میانگین گروه کنترل در پیش آزمون آمادگی به اعتیاد  72/24اعتیادپذیری پیش آزمون 

 می باشد.   36/27و پیش آزمون اعتیادپذیری  64/5
 : توصيف آماري نمرات پس آزمون آمادگی به اعتياد، اعتراف به اعتياد و اعتياد پذیري به تفکيک گروه3جدول 

انحراف  ميانگين حداکثر حداقل تعداد متغير ها گروه

 استاندارد

 

 آزمایش

 

 03/4 50/16 22 11 25 آمادگی به اعتياد پس آزمون
 48/2 50/4 7 2 25 اعتراف به اعتيادپس آزمون 

 41/5 50/22 32 13 25 اعتياد پذیري پس آزمون

 

 

 

گروه 

 کنترل

 

 79/2 04/20 26 13 25 آمادگی به اعتياد پس آزمون
 02/2 20/5 9 2 25 اعتراف به اعتيادپس آزمون 
 44/3 24/25 33 19 25 اعتياد پذیري پس آزمون

 

 

، میانگین های دو گروه همراه با زیرمقیاس ها در پس آزمون آورده شده است که بر اساس اطالعات جدول، میانگین گروهی 3در جدول     

و پس  50/4، پس آزمون اعتراف به اعتیاد، 50/16که آموزش مهارتهای اجتماعی و هیجانی دریافت کرده اند، در پس آزمون آمادگی به اعتیاد 

و  20/5، پس آزمون اعتراف به اعتیاد 04/20می باشد و  میانگین گروه کنترل در پس آزمون آمادگی به اعتیاد  50/22ادپذیری آزمون اعتی

 می باشد. 24/25پس آزمون اعتیادپذیری 

نسها بررسی بودن شیب خط رگرسیون و همسانی واریاهای تحلیل کوواریانس یعنی یکسانهای تحقیق ابتدا مفروضهقبل از بررسی فرضیه

 (.4گردید که نتایج آنها در ادامه آورده شده است)جدول 

 ها و همگنی شيب خط رگرسيون:فرض برابري واریانس4جدول

 همگنی شيب خط رگرسيون فرض برابري واریانسها آزمون

 F دارسطح معنی F آزمون لون متغير

 87/1 351/0 65/2 098/0 اعتيادپذیري

 27/1 294/0 14/2 154/0 آمادگی به اعتياد

 24/1 267/0 19/1 217/0 اعتراف به اعتياد
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آزمون های رگرسیون که در جدول ارایه شده است، سطح معناداری اثر تعامل گروه و پیشبر اساس نتیجه تحلیل مربوط به همگنی شیب    

های باشد؛ بنابراین مفروضه همگنی شیبدار میدر متغیرهای اعتیادپذیری، آمادگی به اعتیاد و اعتراف به اعتیاد با توجه به سطح آلفا، غیر معنی

 گرسیون در این پژوهش لحاظ شده است.ر

ها نیز همانند توان گفت مفروضه همسانی واریانس( با توجه به غیر معنادار بودن این آزمون می4با توجه به نتیجه آزمون لون در جدول )

ن از  تحلیل کوواریانس تواهای فوق، میمفروضه همگنی شیب خط رگرسیون در پژوهش حاضر برقرار است. با توجه به رعایت شدن مفروضه

 باشد.های  تحقیق استفاده کرد. جدول ذیل مربوط به  نتایج تحلیل کوواریانس میبرای آزمون فرضیه

 
 هاي اجتماعی و هيجانی بر کاهش اعتيادپذیري، آمادگی به اعتياد و اعتراف به اعتياد نوجوانان: نتایج تحليل کوواریانس تاثير آموزش مهارت5جدول

منبع  متغيرها

 تغييرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات

سطح  Fمقدار

 معناداري

 مجذور اتا

 037/0 242/0 413/1 373/24 1 373/24 آزمونپيش اعتيادپذیري

 887/0 001/0 383/289 287/4991 1 287/4991 گروه

 043/0 ./167 287/2 647/22 1 647/22 آزمونپيش آمادگی به اعتياد

 821/0 001/0 294/260 715/5127 1 715/5127 گروه

 022/0 419/0 215/1 281/22 1 281/22 آزمونپيش اعتراف به اعتياد

 794/0 001/0 437/261 673/5018 1 673/5018 گروه

 
داده می شود زمانی که نشان ، با توجه به نتایج جدول. آورده شده استنمرات اعتیادپذیری نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون  5در جدول 

ی مدرصد اطمینان معنادار  95تفاوت بین گروه ها در سطح معناداری ، اثر پیش آزمون از روی نتایج پس آزمون مربوط به گروهها حذف شود

تیاد و اعتراف هیجانی بر کاهش اعتیاد پذیری، آمادگی به اع –بنابراین می توان نتیجه گرفت، آموزش های مبتنی بر یادگیری اجتماعی باشد. 

 آموزان متوسطه موثر بوده است.به اعتیاد دانش

ترتیب در متغیر اعتیادپذیری، آمادگی درصد تغییرات نمرات گروه آزمایش به79و  82،88همچنین مقدار مجذور اتا نشان دهنده این است که  

 از اجرای متغیر مستقل می باشد.  به اعتیاد و اعتراف به اعتیاد دانش آموزان ) تفاوت گروهها در پس آزمون( ناشی
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 گيري:بحث و نتيجه
آزمون متغیر وابسته در دو توان گفت بین نمرات پسبر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل متغیر وابسته در دو گروه آزمایش و کنترل، می   

آموزان تاثیر های اجتماعی و هیجانی در دانشدهد که آموزش مهارتگروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد؛ این نتایج نشان می

های دارد و میزان اعتیادپذیری، آمادگی به اعتیاد و اعتراف به اعتیاد گروه آزمایش پس از آموزش کاهش یافته است. آموزش مهارتمثبت 

ها( هیجانی و اجتماعی و هیجانی از طریق آموختن نحوه شناسایی، تشخیص و تفکیک هیجانات، کسب خودآگاهی)آگاهی نسبت به توانمندی

ران، بازنگری و بازبینی کردن هیجانات، افزایش احساس ارزشمندی)عزت نفس(، کنترل انواع  هیجانات خوشایند و اجتماعی در خود و دیگ

گوش دادن فعال و همدلی و در نتیجه مساعد نمودن زمینه ایجاد روابط جدید و حفظ روابط موثر گذشته، های ناخوشایند، کسب مهارت

های آسیب زننده، رشد خودکارآمدی)حل های ایجادکننده هیجانداری، درک شرایط و موقعیت یادگیری نحوه کنترل تکانه، خشم و خویشتن

ها و شرایط هیجانی جدید،  کنترل و مدیریت فشار روانی و با افزایش پذیری(، نحوه سازگار شدن با موقعیتگیری، مسئولیتمسئله، تصمیم

های کیمبر های این پژوهش، با نتایج پژوهشسازد. یافتهاعتیادپذیری فراهم می آگاهی نسبت به خطرات دوره نوجوانی زمینه را برای کاهش

(، 1389(، کاکیا)1388(، جناآبادی)2000(، نانگل و همکاران)2003(، بوتوین و همکاران)2010(، تالپد و همکاران)2009و صندل)

 باشد.( همسو می1393نسب)( و اسماعیلی1390رسولی)

های اجتماعی و هیجانی موجب پیشگیری و تقویت نگرش نشان داده شد که برنامه آموزش مهارت ( 2009)15لدر پژوهش کیمبر و صند  

شود و بررسی خط سیر زندگی گروه آموزش نشان داد که آنها در درازمدت آور، الکل و سیگار میمنفی نسبت به مصرف دارو، مواد نشاط

 (2003)16چنین در پژوهش بوتوین، گریفین، پاول و مکاولیمواد روانگردان نداشتند. همای به مصرف سیگار، الکل و دیگر گونه عالقههیچ
شد. های آموزشی مهارتهای اجتماعی و هیجانی)مهارتهای زندگی( در زمینه پیشگیری از اعتیاد به صورت معنادار نشان دادهاثربخشی برنامه

های اجتماعی و کاهش نشان داد که رابطه معناداری بین آموزش مهارت آموزان دبیرستانی( در پژوهش خود بر روی دانش1389کاکیا)

 اعتیادپذیری وجود دارد. 

در کاهش آمادگی به اعتیاد  SELهایگیری مسئوالنه یکی از مولفهپژوهشی را که با عنوان تصمیم (،2000)17نانگل، آردلی، کارپنتر و نیومن  

گیری و مسئولیت در کودکان و نوجوانان، آمادگی به اعتیاد و گرایش توان با آموزش تصمیممی در دوره نوجوانی انجام دادند، نشان دادند که

 به رفتارهای خطرزا را کاهش داد. 

( در کاهش استعداد و آمادگی SEL های(، در پژوهش خود در خصوص نقش آموزش خود آگاهی)به عنوان یکی از مولفه1388جنا آبادی)  

داری بین خودآگاهی هیجانی با استعداد و آمادگی به اعتیاد وجود دارد زان دوره دوم متوسطه نشان داد که رابطه معنیآمواعتیاد بر روی دانش

توان آید. در تبیین این یافته میها پایین میآموزان باال رود، میزان استعداد و آمادگی به سوءمصرف مواد آنو هرچه میزان خودآگاهی دانش

آورد و اطالعاتی را در باره چرایی ها را بدست میکه از طریق آموزش خودآگاهی هیجانی، فرد دانش، ارتباط و علت هیجاناینگونه عنوان کرد 

شود تا هنگامی که فرد مثال خشمگین کند و این خودآگاهی هیجانی سبب میهای مختلف کسب میشدن در موقعیتو چگونگی برانگیخته

خوشایند دیگری را دارد، متوجه هیجان خود باشد و ناخواسته به سمت استعمال و مصرف مواد جهت است یا غمگین است و یا هیجان نا

 تسکین آنی و موقتی هیجان ناخوشایند خود، نرود.

( 2005، 18های فردی، اجتماعی و هیجانی درالک و ویسبرگها بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی بندورا و رویکرد ارتقاء مهارتاین یافته  

های اجتماعی و هیجانی شود؛ قابل تبیین است، به این نحو که با بدست آوردن مهارتترین رویکردهای پیشگیرانه محسوب میه یکی از جامعک

 کند. اینتواند بر زندگی خود مسلط باشد و عوامل مربوط به فشارها و گرایش به اعتیاد را مهار کند، اعتقاد پیدا مینوجوان به این نکته که می

پذیری نوجوان را شود و احتماال آسیبهایی بیشتر نوجوان و کاهش مشکالت رفتاری وی از جمله گرایش به اعتیاد منجر میمسأله به توانایی

دهد و این چرخه ممکن است در برابر تحریک شدید فیزیولوژیک و پرخاشگری و مشکالت هیجانی در رویارویی با فشارهای زندگی کاهش می

بیشتر شبکه حمایت اجتماعی در کوتاه مدت و درازمدت نوجوان بینجامد که خود به هیجانات مثبت بیشتر، سازگاری باالتر و  به گستردگی

                                                           
15. Kimber &Sandell 
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شود که خود زمینه هایی برای ساختن منابع شخصی پایدار فراهم میفرصت SELانجامد. به عبارت دیگر با آموزشکاهش آمادگی به اعتیاد می

 سازند.می را برای رشد شخصی مهیا
های هیجانی و ( که از مهارت1990)20( و سالوی و مایر2012)19توان با توجه به تعریف کسلهای این پژوهش میچنین در تبیین یافتههم  

گیری پردازان معتقدند که از طریق آموزش هیجانی و اجتماعی، فرد دانش خودآگاهی، تصمیماجتماعی داشتند، بهره گرفت. این نظریه

های مختلف کسب آورد و اطالعاتی را درباره چرایی و چگونگی برانگیخته شدن در موقعیتنه، ارتباط و علت هیجان را بدست میمسئوال

شود و تنظیم های اجتماعی و هیجانی به توانایی فهم خویشتن در ارتباط بهتر در محیط منجر میکند. این توانایی برای فهم تحلیل تجربهمی

چنین در همین دهد که این حالت را اصطالحأ سواد هیجانی و اجتماعی گویند. هم، خودمدیریتی و  مقاوم بودن را پرورش میهاکارآمد هیجان

هایی چون فشار همساالن، مصرف نمایند، در زمینههای سواد آموزی اجتماعی و هیجانی شرکت میراستا و با این فرض  کسانی که در دوره

شود که آنها در شوند. این توانایی عاطفی و اجتماعی سبب میه دخانیات و سایر اعتیادها کمتر دچار مشکل میمواد مخدر و روی آوردن ب

شوند. کنترل عوامل خطرزا اجتماعی و هیجانی رو دارند مقاوم و کمتر دچار مشکل میهای عمل و نامالیماتی که درپیشمقابل فشارها و تکانه

تری در اطراف خود های حمایت اجتماعی محکمتواند شبکهبل محرکات محیطی بهتر فکر و عمل کند و میدهد که در مقابه شخص اجازه می

شود شناختی فرد به مواد اعتیادآور میگیری اجتماعی دور کند. سوءمصرف مواد موجب وابستگی فیزیولوژیکی و روانبسازد و فرد را از کناره

 گذارد.نامطلوب میو بر عملکرد فردی و اجتماعی او تاثیرات 
های آموزش هیجانی و اجتماعی با توان گفت که  تمرکز برنامههای این مطالعه و تحقیقات همسو میطور کلی در پایان با توجه به یافتهبه  

ین امر زمینه را برای مدت خواهد شد که اسبب یاری  آنها در درازمدت و کوتاه هاست که ای ازمهارتهدف آراستن و تجهیز نوجوانان به آمایه

چنین با توجه به مکانیزم تاثیرات عدم گرایش احتمالی به سوءمصرف مواد،  مولد و پرباربودن در جامعه و سالم ماندن فراهم خواهد کرد. و هم

شکالت بیرونی، م -به خصوص -توان دریافت که این عامل احتماال ممکن است باعث کاهش مشکالت درونیهای اجتماعی و هیجانی میبرنامه

 های زندگی شود.های اجتماعی در کشاندن نوجوانان به اعتیاد و بیراههسازی نوجوانان در برابر فشار همساالن و یا جذبهمقاوم
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