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چكيده

. بخش عظیمی از جامعة امروز ما را تشکیل میدهند، دانشآموزان به عنوان یکی از مهمترین گروههای هدف آموزي رفتاری:زمينه
 این پژوهش با هدف بررسی ت ثیر آموزي مهارتهای زندگی بر پذیري اجتماعی و اعتیاد اینترنتی در دانشآموزان دختر پایة دوم:هدف
 با. پسآزمون با گروه گواه بود- روي پژوهش حاضر نیمهآزمایشی با رح پیشآزمون: روش.دورة متوسطة دوم شهر کرمانشاه انجام شد
 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو91 استفاده از روي نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای تعداد
) و پرسشنامة پذیري اجتماعی (کراون و0331 ، ابزار این پژوهش پرسشنامة اعتیاد اینترنتی (یانگ. نفرة آزمایش و گواه قرار گرفتند00 گروه
 قبل از انجام مداخالت پیشآزمون در خصوص هر دو گروه اجرا شد؛ سپس جلسات آموزي مهارتهای زندگی به.) میباشند0331 ،مارلو
 بعد از. اما گروه گواه هیچ مداخلهای دریافت نکرد، در ول سه ماه در خصوص گروه آزمایشی اجرا گردید، دقیقه ای11  جلسه01 مدت
 نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که آموزي مهارتهای: يافتهها.اتمام جلسات پسآزمون از هر دو گروه به عمل آمد
 آموزي مهارتهای زندگی: نتيجهگيری.)P>1/10( زندگی باعث کاهش اعتیاد اینترنتی و افزایش پذیري اجتماعی گروه آزمایش گردید
 اعتیاد اینترنتی، پذیري اجتماعی، مهارتهای زندگی: واژه كليدها.بر پذیري اجتماعی و اعتیاد اینترنتی ت ثیر معنیدار دارد
Background: Students as one of the most important target groups of behavioral education constitute a large
part of our society today. Aims: The present was aimed to investigate the effect of teaching life skills on social
acceptance and Internet addiction in second grade secondary school students in Kermanshah. Method: The
research method was quasi-experimental with pre-and post design with control group. Using a multi-stage
random cluster sampling, 30 of them were selected as the sample and they were randomly divided into control
and experimental groups of 15 subjects. The instruments of this research were Internet addiction (Yang, 1998)
and Social Acceptance Questionnaire (Crown & Marlow, 1996). Before the intervention, pretest was performed
for both groups. Then, life skills training sessions were performed for 10 sessions of 60 minutes, during the
three months in the experimental group, but the control group did not receive any interventions. After the end
of the sessions, after-test was performed from both groups. Results: Results obtained from multivariate
covariance analysis indicated that life skills training reduced Internet addiction and increased social acceptance
in the experimental group (P<0/01). Conclusions: the Life skills training has a significant effect on social
acceptance and online addiction. Key Words: Life skills, social acceptance, internet addiction
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ت ثیر آموزي مهارتهای زندگی بر پذیري اجتماعی و اعتیاد...

وی تحت ت ثیر قرار گیرد (نیک پرور و ریحانه.)0919،

مقدمه
استفاده از فناوریها به عنوان بخشی الینفک از ملمومات زندگی

با توجه به این که پژوهشهای انجامشده ،اثربخشی آموزي

انسان در قرن حاضر در آمده است و مشکالت و چالشهای خاصی

مهارتهای زندگی را در بهبود پذیري اجتماعی نشان دادهاند و

را پیشروی او قرار داده است .برای مثال اعتیاد به اینترنت مشکلی

همچنین بررسیهای چندی نیم به ور ضمنی بیانگر اثر اعتیاد به

شایع در میان جوانان و نوجوانان کشورهای مختلف دنیا است

اینترنت بر پذیري اجتماعی و گوشهگیری کاربران معتاد به اینترنت

(عابدینی.)0930 ،اختالل اعتیاد به اینترنت 0با اشتغالهای ذهنی ،میل

بودهاند ،در پژوهش حاضر به این سؤال پاسخ داده میشود که آیا

یا رفتارهای کنترل نشده استفاده از اینترنت شناخته میشود (وینشتاین

آموزي مهارتهای زندگی بر پذیري اجتماعی و اعتیاد اینترنتی در

و لژویکس .)2101 ،وابستگی به اینترنت با عالئمی هم چون

دانشآموزان دختر پایة دوم دورهی متوسطة دوم شهر کرمانشاه مؤثر

اضطراب ،تفکرهای وسواسی و از هم گسیختگی روابط اجتماعی

میباشد؟

همراه است (سامسونو کین .)2110 ،بهدلیل اینکه در ارتباطهای

بیرامی و همکاران ( )0930در تحقیقی به مقایسة پذیري اجتماعی

اینترنتی افراد میتوانند ا العات منفی را درباره خود ویرایش کنند،

و سالمت عمومی در دانشجویان با و بدون اعتیاد به اینترنت پرداختند.

این روابط ادامه مییابد و در نتیجه به کاستیهایی در مهارتهای

یافتهها نشان داد بین نمرات افراد با اعتیاد به اینترنت و بدون اعتیاد به

اجتماعی میانجامد (شاو و بالك .)2111 ،زمانی که فرد به اینترنت

اینترنت در مقیاس پذیري اجتماعی تفاوت معناداری وجود داشت.

معتاد شد ،انگیمهاي برای تعامل با دیگران کم میشود که خود اثرات

عسکری زاده و همکاران ( )0930در پژوهش خود تحت عنوان رابطة

منفی بر تعامالت اجتماعی وی دارد (صادقیان.)2111 ،

بین ویژگیهای شخصیتی و سطو پذیري اجتماعی و اعتیاد به

با توجه به ماهیت اجتماعی زندگی بشر ،دور از ذهن نیست اگر

اینترنت ،به این نتیجه رسیدند که رابطة منفی معناداری بین اعتیاد

فرض کنیم بشر در قلاوت در مورد کیفیت زندگی خود بعد

اینترنتی و سطو پذیري اجتماعی وجود دارد .پژوهشها در قلمرو

اجتماعی آن را نیم به عنوان یکی از معیارهای مهم در نظر گیرد .لذا

اثربخشی آموزي مهارتهای زندگی بر سالمتروانی نشان میدهند

میمان پذیري اجتماعی 2با سالمت توسط محققین بسیاری مورد توجه

آموزي این مهارتها بر کیفیت زندگی افراد مؤثر است .سینگ مینا

قرار گرفته است (ریف و سینگر2111 ،؛ کوهن .)2119 ،رفتار کردن

وکومار ( )2109در تحقبو خود نتیجه گرفتند که سایتهای اجتماعی

مطابو انتظار دیگران را پذیري اجتماعی میگویند .این گروه از افراد

باعث میشوند که نوجوانان از دنیای واقعی دور شوند که این عامل

وری حرف میزنند و رفتار میکنند که مورد ت یید دیگران قرار

بیشترین ت ثیر را روی مهارتهای اجتماعیشان میگذارد .دیگر یافتة

بگیرند .آنها سعی میکنند با قواعد و هنجارهای اجتماعی سازگاری

این تحقیو این بود که دختران بیشتر برای ایجاد و حفظ روابط

نشان دهند و از رد اجتماعی در امان بمانند(عسکری ،رشیدی و

اجتماعی از اینترنت استفاده میکنند .بنابراین هر چه اعتیاد به اینترنت

شریفی .)0939 ،پذیري اجتماعی در واقع برآیند چندین پدیدة

افمایش یابد ،مهارتهای اجتماعی در دختران افمایش مییابد اما این

اجتماعی همچون نفوذ اجتماعی ،9همنوایی ،0قلاوت اجتماعی 0و

ت ثیر مخالفی در پسران دارد.
با توجه به آموختن مهارتهای زندگی برای افمایش بهداشت

بازخوردهای 1افراد میباشد (کیل.)2111 ،
مهارتهای زندگی ،1تواناییهای روانی ،اجتماعی؛ برای رفتار

روانی و اجتماعی و همچنین شرایط بحرانی دوران نوجوانی به ویژه

انطباقی هستند .هر نوع کاستی و در مهارتهای زندگی ،موجب

برای قشر آسیبپذیر نوجوانان دبیرستانی ،لموم انجام پژوهش در این

خواهد شد تا برخی از رفتارهای نابهنجار مثل اعتیاد به اینترنت در فرد

باره ضروری میباشد .در این راستا پژوهش حاضر به بررسی ت ثیر

انسانی شکل بگیرد و درنتیجه روند پذیري مسئولیتهای اجتماعی

آموزي مهارتهای زندگی بر پذیري اجتماعی و اعتیاد اینترنتی

1.

5.

2.

6.

Internet Addiction
Social acceptanc
3. Social Influence
4. Conformance

Social Judgment
Attitude
7. Life Skills
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سمیه سبممنشجعفری ،فللاهلل میردریکوند ،مسعود صادقی

دانشآموزان دختر پایة دوم دورة متوسطة دوم شهر کرمانشاه

روی نمونههای موردنظر قبل و بعد از اجرای آموزي مهارتهای

میپردازد .بنابراین سؤالی که مطرح میشود این است که آیا آموزي

زندگی به دست آمد .گروه آزمایش به مدت  01جلسه تحت آموزي

مهارتهای زندگی بر پذیري اجتماعی و اعتیاد اینترنتی در

مهارتهای زندگی بر اساس بسته آموزشی امامینایینی( )0930قرار

دانشآموزان ت ثیر معنی دار دارد؟

گرفتند.
عنوان جلسات :جلسه اول) آشنایی با مهارتهای زندگی؛ جلسه

فرضيهها
فرضیه پژوهش این چنین قابل رح است:
 .0آموزي مهارتهای زندگی بر پذیري اجتماعی و اعتیاد

دوم) آموزي مهارت خودآگاهی :تعریف خودآگاهی ،انواع و اجماء
خودآگاهی ،ویژگیهای افراد خودآگاه؛ جلسه سوم) آموزي

اینترنتی ت ثیر معنیدار دارد.

مهارت همدلی :تعریف همدلی ،راههای تقویت همدلی؛ جلسه

روش

چهارم) آموزي مهارت ارتبا ات :تعریف ارتباط ،اصول حاکم بر

در این پژوهش از رح شبهآزمایشی پیشآزمون -پسآزمون با

ارتبا ات میان فردی ،موانع برقراری ارتباط ،حریم شخصی؛ جلسه

گروه گواه و آزمایش استفاده شد .جامعهآماری پژوهش حاضر شامل

پنجم) آموزي مدیریت هیجان :هیجانهای دورة نوجوانی ،هیجان

کلیة دانشآموزان دختر پایة دوم دورة دوم متوسطة دوم شهر

عصبانیت ،عالئم عصبانیت ،مراحل کنترل عصبانیت؛ جلسه ششم)

کرمانشاه در سال  0930-30بودند .روي نمونهگیری بهصورت

آموزي مقابله با تنیدگی :تعریف تنیدگی ،راههای مقابله با تنیدگی؛

تصادفی خوشهای چندمرحلهای بود.

جلسه هفتم) آموزي مهارت حلمس له :تعریف حلمس له ،مراحل

ابزار

حلمس له؛ جلسه هشتم) آموزي مهارت تصمیمگیری :تعریف

پرسشنامة پذیري اجتماعی کراون و مارلو ( :)0311این مقیاس

تصمیمگیری ،مراحل تصمیمگیری؛ جلسه نهم) آموزي مهارت

دارای  99سوال است که به صورت صحیو یا غلط پاسخ داده میشود.

خالقیت :تعریف خالقیت ،فواید تفکر خالق ،موانع خالقیت ،اجرای

پاسخهای آزمودنیها به وسیلة کلید مقیاس تطبیو داده میشود و جمع

خالقیت و راههایی برای پروري آن؛ و جلسه دهم) جمعبندی مطالب

مطابقت پاسخها با کلید مقیاس نتیجه کلی را برای هر فرد مشخص

آموزشی ارائهشده در جلسات قبل ،و فعالیت کالسی (بحث گروهی

میکند .وضعیت اشخاص براساس امتیاز  1تا ( 1فاقد پذیري

هرکدام از گروهها در ارتباط با یکی از مهارتها).

اجتماعی) 3 ،تا ( 03پذیري اجتماعی متوسط) و  21تا ( 99پذیري
اجتماعی باال) مشخص میشود.
پرسشنامة اعتیاد اینترنتی یانگ ( :)0331این پرسشنامه شامل 21
آیتم در مقیاس  0درجهای لیکرت از نمره یک (هرگم) تا نمره پنج

به منظور تجمیه و تحلیل دادهها از نرم افمار  SPSSنسخة  21در
دو بخش آمار توصیفی و استنبا ی استفاده شد .در سطو آمار
توصیفی از میانگین و انحراف معیار برای توصیف دادهها و در سطو
آمار استنبا ی از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد.
دادهها و يافتهها

(همیشه) میباشد .وضعیت کاربران براساس امتیاز  21تا ( 93کاربر
بیعی) 01 ،تا ( 13اعتیاد خفیف) و  11تا ( 011اعتیاد شدید) به

میانگین پذیري اجتماعی و اعتیاد به اینترنت گروه آزمایش در

اینترنت مشخص میشود .در پژوهش علوی و همکاران ( )0911میمان

پیشآزمون به ترتیب برابر با  1/09و  00/19بود که در پسآزمون

قابلیت اعتماد از ریو ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه

نمرات این متغیرها تغییر یافته و به ترتیب برابر با  02/01و  20/11می

برابر با  1/11محاسبه شد .برای تعیین اعتبار درونی پرسشنامه از روي

باشد .همچنین این مقادیر در گروه گواه در پیشآزمون به ترتیب برا

تصنیف استفاده شد .در این روي با استفاده از نمرات زوج و فرد

بر با  01/10و  20/1بود و در پسآزمون به ترتیب برابر با  00/0و

کردن سؤاالت و همچنین محاسبه ضریب همبستگی 1/12 ،به دست

 91/22بود.

آمد .برای تعیین اعتبار بیرونی از روي باز آزمایی استفاده شد و
ضریب همبستگی  1/12محاسبه شد(علوی و همکاران.)0911 ،
ا العات موردنیاز با اجرای پرسشنامهها بهصورت گروهی و بر

همانگونه که در جدول  0مشاهده میشود فرض صفر ،برای
نرمال بودن توزیع نمرات پیشآزمون و پسآزمون گروه در متغیرهای
پذیري اجتماعی و اعتیاد به اینترنت ت یید شد .به این معنا که نمرات
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متغیرهای پذیري اجتماعی و اعتیاد به اینترنت در موقعیت پیشآزمون

دادهها از فرضیه همگنی شیب رگرسیونی پشتیبانی میکنند .پیش

و پسآزمون دارای توزیع نرمال هستند .همچنین برای همگنی

فرض دیگر تحلیل کوواریانس چندمتغیره ،خطی بودن متغیرهای

واریانسهای متغیرهای پژوهش از آزمون لوین و ام باکس استفاده

پژوهش است .در خطی بودن رابطه بین متغیرهای وابسته مورد بررسی

شد که نتایج آن در جدول  2ارائه شده است.

و متغیر کمکی (کوواریت) بررسی میشود .به عبارت دیگر ،ارتباط

بر اساس آزمون لوین و ام باکس که برای هیچ یک از متغیرها

بین این دو میتواند از ریو خط راست رگرسیون تعیین شود (گیلم،

معنیدار نبوده است ،شرط همگنی ماتریسهای واریانس/کواریانس

 .)2112مقدار همبستگی برای متغیر پذیري اجتماعی  1/10و اعتیاد

به درستی رعایت شده است ( .)P<1/10یکی از دیگر از پیشفرض

به اینترنت 1/01به دست آمد .با توجه به همبستگی به دست آمده،

های تحلیل کوواریانس چند متغیره بررسی همگنی شیب رگرسیون

مفروضه خطی بودن روابط بین متغیرهای کمکی (کوواریتها) و

می باشد که نتایج آن در جدول  9ارائه شده است.

وابسته محقو شده است پس اجرای تحلیل کواریانس چندمتغیری

با توجه به نتایج جدول  9تعامل میان گروه و متغیرهای پیش-

بالمانع است.

آزمون (کوواریتها) از لحاظ آماری معنیدار نمیباشد .بنابراین
جدول .0آزمون مفروضه به هنجار بودن توزیع در مرحله پیشآزمون و پسآزمون نمرات آزمودنیها بر حسب مرحله آزمون
شاپیرو-ویلک
پیشآزمون

متغیر

پس آزمون

آماره

درجهآزادی

سطو معناداری

آماره

درجهآزادی

سطو معناداری

پذیري اجتماعی

1/30

91

1/11

1/31

91

1/21

اعتیاد به اینترنت

1/01

91

1/12

1/21

91

1/11

جدول .2نتایج آزمون لوین و ام باکس جهت رعایت پیشفرضهای تحلیل کوواریانس چند متغیره
لوین

متغیرهای پژوهش

درجهآزادی 0

درجهآزادی 2

آماره

سطو معناداری

پذیري اجتماعی

1

82

3/30

3/28

اعتیاد به اینترنت

1

82

3/331

3/82

آماره Mbox

0

121183

8/80

3/32

جدول .9نتایج آزمون بررسی شیبهای رگرسیونی تحلیل کواریانس
موقعیت

گروه * پیشآزمون

آزمون

ارزي

درجهآزادی فرضیه

درجهآزادی خطا

آمارهF

سطو معنادری

اندازه اثر

قدرت آماری

پیالیی -بارتلت

1/21

0

01

0/91

1/90

1/130

1/90

المبدای ویلکم

1/11

0

01

0/21

1/91

1/113

1/90

اثر هتلینگ

1/20

0

00

0/09

1/91

1/131

1/90

بمرگترین ریشهروی

1/22

2

20

2/91

1/01

1/01

1/09

جدول .0نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نمرات پس آزمون پذیري اجتماعی و اعتیاد به اینترنت گروه آزمایش و گواه
مرحله

پسآزمون

آزمون

ارزي

درجهآزادی فرضیه

درجهآزادی خطا

آمارهF

سطو معنادری

اندازه اثر

قدرت آماری

پیالیی -بارتلت

1/01

2

20

01/02

1/110

1/01

1/33

المبدای ویلکم

1/09

2

20

01/02

1/110

1/01

1/33

اثر هتلینگ

0/92

2

20

01/02

1/110

1/01

1/33

بمرگترین ریشهروی

0/92

2

20

01/02

1/110

1/01

1/33
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همانطور که در جدول  0مشاهده میشود ،پس از تعدیل نمرات

ش خص برای رهایی از احس اس ناخوشایند رد اجتماعی از اینترنت

پیشآزمون ،عامل بین آزمودنیهای گروه (آموزي مهارتهای

به عنوان راهی برای تس کین ناراحتیهایش اس تفاده میکند .اینترنت

زندگی) بر پذیري اجتماعی و اعتیاد به اینترنت در مرحله گروه

تقوی تهایی برای کاربر به دنبال دارد این تقویتها موجب اعتیاد به

(20( = 01/02 ،P>1/110و )F 2اثر معنیداری دارد .به عبارت دیگر

آن میشود .اعتیاد به اینترنت خود موجب کنارهگیری فرد از اجتماع

این فرضیه که آموزي مهارتهای زندگی بر پذیري اجتماعی و

و دنیای واقعی به منظور صرف وقت بیشتر در اینترنت میشود و دور

اعتیاد به اینترنت مؤثر است در سطو معنیداری  P>1/110ت یید می

معیوبی را ایجاد میکند.

شود .در ادامه میانگین تعدیل شده هریک از متغیرهای فوق در جدول
 0ارائه شده است.

استنباط کرد که ،چنانچه مهارتهای زندگی در جوانان باال باشد،

جدول . 0میانگین تعدیل شده نمرات پذیري اجتماعی و اعتیاد به اینترنت
متغیر
پذیري اجتماعی
اعتیاد به اینترنت

در تبیین علت ت ثیرگذاری مهارتهای زندگی میتوان چنین
آنان س بک زندگی س المی را در ول زندگی تداوم میبخش ند و

گروه

میانگین

انحراف معیار

در مواقع س ختیهای زندگی به اس تفاده اعتیاد گونه به عنوان راهی

آزمایش

02/10

0/30

گواه

00/91

0/30

برای تس کین ن اراحتی ه ا روی نمیآورن د .همچنین در آموزي

آزمایش

20/11

0/11

گواه

92/00

0/11

گروهی مهارت های زندگی ،آموزي عملی به فرد امکان میدهد از
تغییر روحی ه خود در اثر تکرار و تمرین ،ا مین ان ی اب د (ابراهیمی،
.)0930

همان ور که در جدول  0مشاهده میشود میانگین تعدیل شده

ث انی اً از آنج ایی ک ه تمامی مؤلفههای مهارتهای زندگی یک

نمرات پذیري اجتماعی در گروه آزمایش به ترتیب برابر با 00/01

مه ارت بین فردی اس ت ،به نظر میرس د گروه درمانی مؤثرترین

میباشد که این مقدار از میانگین گروه گواه بیشتر است و آموزي

روي برای بهبود آن محس وب میش ود (اکبری .)0931 ،در واقع

مهارتهای زندگی بر افمایش نمرات پذیري اجتماعی ت ثیر

اعل ای گروه در نتیجه تعامل با یکدیگر و از ریو خودافشاگری و

معناداری دارد ،اما میانگین نمرات اعتیاد به اینترنت گروه آزمایش

احس اس داشتن درك مشترك میتوانند در مورد مسائلشان بهتر با

کمتر از گروه گواه است پس آموزي مهارتهای زندگی باعث

آن کنار آیند .افمون بر آن فردی که در حل مس له مش کل دارد،

کاهش میانگین اعتیاد به اینترنت در بین دانشآموزان شده است.

احتم االً ف اق د حم ای ت اجتماعی اس ت ،چنین فردی به دلیل عدم

بحث و نتيجهگيری

دریافت حمایتهای محیطی دچار ناتوانی در حل مس له میش ود

براس اس نت ایج ب ه دس ت آم ده از تحلیل یافتههای پژوهش،

(ابراهیمی .)0930 ،پس در جلس ات گروهی آموزي مه ارته ای

میتوان گفت که آموزي مهارتهای زندگی باعث افمایش پذیري

زندگی ،نوجوان در تعاملهای مفید خود با اعلای گروه و درمانگر

اجتم اعی میش ود .این نتایج همس و با نتایج تحقیو ثمری و لعلی

راهه ای ارتبا ی را میآموزد که موجب بهبود پذیري اجتماعی در

فاز( ،)0910کاظمی ،مؤمنی و عبدالقاسمی( )0932و ناهمسو با نتایج

او م یش ود (اک ب ری .)0931 ،ن ت ای ج این پژوهش مح دود ب ه

تحقیو ظروفی( )0930میباشد.

دانشآموزان دختر پایه دوم دورة متوس طة دوم شهر کرمانشاه است،

همچنین نت ایج این پژوهش نش ان داد که آموزي مهارتهای

بنابراین باید در تعمیم نتایج برای س ایر گروههای س نی و نوجوانان

زن دگی ب اع ث ک اهش اعتی اد اینترنتی میش ود .نت ایج این تحقیو

پس ر احتیاط ص ورت پذیرد .و از آنجاییکه در این پژوهش ابمار

همخوان با نتایج یافتههای تحقیو کریم زادی س ورش جانی (،)0930

مورد اس تفاده پرسشنامه بوده است ،محدودیتهای مربوط به صرف

مامی و همتی زاد ( )0939و ناهمخوان با نتایج تحقیو س ینگ مینا و

زمان زیاد جهت خواندن پرسشنامهها برای آزمودنیها را باید مدنظر

کومار ( )2109میباش د .اما بر اس اس بررسیهای انجامشده تاکنون

قرارداد .با توجه به محدودیتها ،پیشنهاد میشود مطالعات مشابه در

پژوهش ی که اثر آموزي مهارتهای زندگی را بر پذیري اجتماعی

مورد پسران و در دیگر منا و کشور و روی نمونة بیشتری به منظور

و اعتیاد اینترنتی نشان دهد یافت نشده است.

تعمیمپذیری بیشتر نتایج پژوهش انجام شود.

عدم پذیري از سوی اجتماع موجب احساس ناراحتی میشود و

ت ثیر آموزي مهارتهای زندگی بر پذیري اجتماعی و اعتیاد...
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