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Abstract 
The present study aims to investigate the effectiveness of stress 

management training on risky behaviors of female students. In 
view of the objective and data collection, the present research 

method is applied in terms of purpose and is a quasi-

experimental study with pre-test-post-test and follow-up 

design in terms of data collection. The statistical population 

consists of 380 students of secondary school in Shahriar, 

Andisheh region, in the academic year 2019–2020, out of 

which 30 were selected and classified into experimental and 
control groups by homogenizing the academic grade point 

average. For the pre-test, the students answered the Iranian 

Adolescent’s Risk-Taking Scale (IARTS) and after 10 sessions 

of stress management training for the experimental group, they 

answered the above instruments for the post-test. Data was 

analyzed using SPSS-24 software, and the repeated measures 

analysis of variance method was used to analyze the data. The 

results of the present study showed that the interactive effect 
of time × group on the components of propensity to smoke and 

propensity to violence, propensity to sexual relations and 

behavior and relationship with the opposite sex were 

significant. Studying the context in which risky behaviors 

occur seems to help prevent problematic behaviors in students. 

Based on the results of the present study, it is recommended to 

raise awareness among families by encouraging parents to 
attend courses on parental stress management. 

Keywords: Opposite Sex, Sexual Relationship, Smoking, 

Stress Management, Violence. 

 دهیچک
های مدیریت استرس اثربخشی آموزش مهارت تعیین ،هدف پژوهش حاضر

هدف  از نظر. روش پژوهش استآموزان دختر بر رفتارهای پرخطر دانش
-آزمونآزمایشی با طرح پیشگردآوری اطالعات نیمه از لحاظکاربردی و 

آماری این پژوهش را  ۀ. جامعاستآزمون و پیگیری و گروه گواه پس
 اندیشه در سال ۀمنطق ،شهرستان شهریار ۀمتوسط مقطع آموزان دختردانش

 30ها ند که از میان آنهدنفر تشکیل می 380به تعداد  1398-99تحصیلی 
سازی معدل تحصیلی در دو گروه آزمایش و گواه قرار نفر انتخاب و با همگن

مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی  زمون بهآآموزان برای پیشگرفتند. دانش
(IARTS پاسخ دادند و پس از )های مدیریت جلسه آموزش مهارت ده

 آزمون به ابزار فوق پاسخ دادند.پس منظوربه ،استرس برای گروه آزمایش
تحلیل  منظورو به SPSS-24افزار از نرم ،اطالعات یلو تحل یهتجز یبرا

گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان انس با اندازهها، از روش تحلیل واریداده
به  گرایش ،گرایش به مصرف سیگار ۀزمان بر مؤلف × داد اثر تعاملی گروه

خشونت، گرایش به رابطه و رفتار جنسی و رابطه با جنس مخالف معنادار 
رسد مطالعه و بررسی بافتی که رفتارهای پرخطر در آن رخ نظر می. بهاست
آموزان ساز در دانشاز بروز و ظهور رفتارهای مشکل تواندمی دهدمی

رغیب شود با تپیشگیری کند. براساس نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می
های آموزشی نظیر مدیریت استرس والدین، به والدین برای گذراندن دوره
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 مقدمه
شود که با تحول عمیق در جسم و روان و قدرت ای از جریان تدریجی زندگی اطالق میبه دوره 1نوجوانی

تحت تأثیر  به نوجوانی 2انتقال از کودکی. (2019کیتینگ، دیمیدنکو و کلی، تجسم و تخیل همراه است )
، تغییرات آشکار بیولوژیک ،ای است که در آنتغییرات مهم در سطوح عاطفی و شناختی است. نوجوانی دوره

سالمت کودکان و نوجوانان  ،در هر جامعه(. 2019مورلی و نتی، د )دهمی رخشناختی، اجتماعی و عاطفی 
یلز )وباشند کند تا از نظر روانی و جسمی سالم ها کمک میای دارد و توجه به بهداشت روانی آناهمیت ویژه

نگرانی (. 2012نقش اجتماعی خود را بهتر ایفا کنند )ماگس، جاگر، پاتریک و اسچولنبرگ،  و (2015و نایت، 
زمان با افزایش میزان شیوع بر رشد و عملکرد کودک و نوجوان، هم سالمت روان کودکان و تأثیر آن ۀدربار

 اس،أسطور چشمگیری افزایش یافته است. بر همین های اخیر بهپذیر، در سالهای روانی تشخیصاختالل
وهای که الگ آنجا کنند. ازشناختی تأکید میهای روانموقع اختاللمتخصصان بر اهمیت ارزیابی و درمان به

کنند، تشخیص هرچه زودتر مشکالت سالمت روان در کودکی ی و رفتاری در بزرگسالی دشوارتر تغییر میهیجان
در این راستا، شناخت صحیح (. 2019مورلی و نتی، بهداشت همگانی است ) ۀو نوجوانی یکی از مسائل پیشگیران

د معنوی مناسب برای رشتأمین شرایط مادی و  برای ابعاد مختلف جسمی و روانی این گروه سنی و کوشش
در  شیوع رفتارهای پرخطر. تر از آن است که احتیاج به تأکید داشته باشدها واضحبدنی، عاطفی و فکری آن

زاده، اسدی، میری و کرامتکار، سالمت فرد دارد )اسماعیل ایمدت و بلندمدت برو عواقب کوتاهآثار  ،نوجوانی
1393.) 

آید که حساسیت بسیاری را با خود به همراه شمار میوران رشد انسان بهترین دیکی از مهم ،دورۀ نوجوانی
خاطر تغییرات چشمگیر و سریع شود. نوجوانان بههایی برای نوجوان و خانوادۀ او میدارد و موجب بحران

ن رو هستند. در ایهای زیادی روبهشود، با چالشجسمانی، اجتماعی، هیجانی و شناختی که از بلوغ ناشی می
دلیل این تغییرات و اتفاقات مهم این دوران، دارای یابی و استقالل است، بهدوره، نوجوان که به دنبال هویت

(. در این دوره است که معموالً بیشترین مشکالت 2017وضعیت روانی باثباتی نیست )کلیمسترا و ون داسالر، 
انی نوجوانان از یک سو و فشارهای محیطی آید. مشکالت رفتاری و هیجوجود میرفتاری برای نوجوانان به

شود )جاجداند و های مختلف منجر می)والدین، مدرسه و...( از سوی دیگر به مشکالت سازگاری آنان در حوزه
هایی است که در عصر ها و مدارس و از جمله پدیده(. ناسازگاری نوجوانان از مسائل مهم خانواده2014نایک، 

 خود بتواند اینکه نوجوانی، فرد برای دورۀ در(. 2017کرده است )تامراس و کجوبلی،  حاضر، نمود بیشتری پیدا
 رفتارهای به است ممکن باشند داشته پایگاهی و خود نقش برای و کند ثابت خانواده و جامعه در را خود جایگاه و

 (.2019بیاورد )زین،  روی 3پرخطر و مخرب
 جسمی، مخرب و منفی نتایج احتمال که رفتارهایی ؛است پرخطر رفتارهای مخرب، مسائل جمله از

                                                           
1. adolescence 

2. childhood 

3. risky behaviors 
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(. یکی از 1390محمدی، احمدآبادی و حیدری، زادهدهد )می افزایش برای فرد را اجتماعی و شناختیروان
طر در میزان بروز رفتارهای پرخ ،آموزان اثرگذار باشدتواند بر موفقیت و شکست تحصیلی دانشعواملی که می

اغلب رفتارهای پرخطر از  است داده نشان هاپژوهش (.1392)بهزادپور، مطهری و گودرزی، ست ا هابین آن
شوند )مرعشیان، آغاز می سالگیهجدهاز  قبل ،جنسی ناایمن رفتارهای و الکل، مواد جمله مصرف سیگار،

احتمال  ،کندفرد وارد می به سالمتی هایی کهعالوه بر آسیب ،کمدر سن  اعمالی چنین به (. مبادرت1390
فر، غالمرضا کاشی و غالمرضا کاشی، محمدی، سروشدهد )زادهعمر افزایش می تداوم آسیب را تا پایان

های سوءمصرف مواد، رفتارهای پرخطر جنسی، بزهکاری، آمارهای در سطح اجتماعی نیز شاخص (.1394
 دارای مشکالت سازگاری ،وانانن است که تعداد زیادی از نوجآخودکشی و عملکرد ضعیف در مدرسه بیانگر 

 (.1397پور و فرزانه، شدید هستند )اسماعیل
ترین خانواده منبع مهمی از لحاظ حمایت و آموزش است. خانواده یکی از محوری ،در دوران نوجوانی

 ،براینهای تربیتی است که در حفظ سالمت روانی، اجتماعی و جسمانی فرزندان نقش مهمی دارد. عالوهمحیط
شناختی کودکان و نوجوانان هستند )نوروزی و ترین عوامل تأثیرگذار بر سازگاری روانوالدین یکی از مهم

فرزند نوجوان متقاعد  ،ها و فرایندهای ارتباطی قوی برخوردارندهایی که از مهارت(. در خانواده1397اسدی، 
اند گوناگون و احساس کنترل او آگاه هایهای شخصی وی، درک او از پدیدهشود که والدینش به تجربهمی

 برای گرم کانونی سبب ایجاد اعضای خانواده 1عاطفی (. پیوستگی1395)کمالی ایگلی و ابوالمعالی الحسینی، 
 ثبتم تأثیرتواند می نوع روابط، و دوست انتخاب در هاخانواده مناسب سرپرستی و نظارت و شودمی زندگی
زاده، کیخایی باشد )شهریاری، دستجردی، حجت داشته رفتارهای پرخطر پیشگیری از منظوربه بر جوانان زیادی

کودک مطرح  در کنارپدر  یا مادرحضور  کمیت پردازان معتقدند میزان یا(. برخی از نظریه1392و رمضانی، 
ست. پس ا فرزند و پدر و مادر بین رابطۀ کیفیت ،دارد بلکه آنچه بیشتر در رشد روانی کودک اهمیت ،نیست

 (.1393اهمیت زیادی دارد )بزازیان، رجایی و افسری،  کنندمی که والدین برای کودک ایجاد ایفضای روانی
 ،دادهااستع ،قیو حق داشته باشد عالکند خانواده باید مکانی باشد که در آن فرد احساس ایمنی و همنوایی 

حل مشکالت خود  وشنود کند و از افراد دیگر خانواده درعواطف و احتیاجات طبیعی خود را بدون واهمه گفت
نژاد، نژاد و رحیمیمتفاوت است )رحیمی کمک بگیرد. نقش و اهمیت خانواده در دوران مختلف رشد و تحول

های خود و مدیریت رای ابراز تعارضخاصی را ب ۀشیو ،رشد ۀنوجوانان در محیط خانواده و در طول دور(. 1393
د. حل تعارض اثرگذار باش ۀتواند بر این شیوتعامل بین اعضای خانواده می ۀکنند که نحوخشم انتخاب می

ارزیابی مثبت و  ،های ارتباطی خوبی در کنار انسجام و احترام برخوردارنداز مهارت ،نوجوانانی که در خانواده
اغلب  ،ایجادشده دارند و در برخورد با مسائل و مشکالت ۀختلف موضوع ناسازگارانهای متر به جنبهدیدی وسیع

 های ارتباطیخود مهارت ۀنوجوانانی که در خانواد ،از طرف دیگر .کنندمدارانه استفاده میاز راهکارهای مسئله
برای  ،گیزبرانا و چالشزاغلب در مواقع تنیدگی ،مند کسب نکرده باشندطور نظامحل مسئله را به ۀالزم و شیو

(. اگر والدین نسبت 1395گیرند )کمالی ایگلی و ابوالمعالی الحسینی، های ناکارآمد بهره میحل تعارض از شیوه
                                                           
1. emotional cohesion 
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 .ندشوها میایجاد حس ناامنی در آن موجبها حمایت نکنند، آناز  و به عالئم کودکانشان حساس نباشند
(. طردشدن کودک 1397درنتیجه کودک در ارتباط مؤثر با دیگران مشکالتی خواهد داشت )نوروزی و اسدی، 

و مانع برقراری رابطۀ مؤثر با دیگران  ردگذامیاجتماعی و شخصیت نوجوان تأثیر -از سوی والدین، بر رشد روانی
د )مندو الزارو، لیون دل بارکو، بینجامتواند به کاهش سازگاری اجتماعی فرزندان د که این مسئله میشومی

امن و سرشار  یمحیط ،(. تعامل مطلوب بین فرزندان و والدین2019پولو دل ریو، یوست توسینا و لوپز راموز، 
خودکارآمدی  کند،میاحساس شایستگی  فرزند درنتیجه سازد.می از محبت و مهرورزی برای فرزند فراهم

 (.1397کمتر خواهد بود )نوروزی و اسدی،  او و مشکالت رفتاری دارد باالیی
اند بین عوامل مرتبط با خانواده و رفتارهای پرخطر و بزهکارانه در نوجوانان های زیادی نشان دادهپژوهش

عنوان یک انسجام خانواده به نشان دادند( 1397نژاد، مفاخری و رنجبر )رابطه وجود دارد. در این راستا، عرب
عنوان یک منبع مؤثر درونی در منبع مؤثر بیرونی و احساس خودارزشمندی که در بطن خانواده رشد کرده به

رک، . در پژوهش رککندمیصورت سپر محافظتی عمل سمت رفتارهای پرخطر بهبرابر گرایش نوجوانان به
ظامی های نن بود که میانگین نمرات دانشجویان خانوادهآ بیانگرها ( یافته1394احمدی طهور سلطانی و دوران )

کمتر از  ،خواهی و تعارضات خانوادگیدر متغیرهای رفتارهای پرخطر و همچنین نگرش مثبت به مواد، هیجان
( به نقش کیفیت ضعیف ارتباط با والدین 2013. هیومل، شلتون، هرون، مور و ون دن بری )استها سایر گروه

ا نوجوانی و جوانی و کیفیت ارتباط با والدین ر ۀهای دوران عامل پرخطر تأکید دارند و ترکیبی از ویژگیعنوبه
نشان دادند بین دو گروه نوجوانان عادی و بزهکار از ( 1393نیا )نعامی و پیمان دانند.با مصرف مواد مرتبط می

 نتیجه به این (1394وسط دهقان و رسولی )ت تفاوت معنادار وجود دارد. ،جو عاطفی خانواده و محبتلحاظ 
مایت ح نبودکه مشکالت سازگاری و رفتاری فرزندان، محصول کیفیت نامناسب تعامالت خانواده،  رسیدند

 اجتماعی والدین و تعارض بین والدین و فرزندان است.
نند )بکر و کورای، کشدن ایفا مینیز نقش مهمی در اجتماعی 1در این دوران، عالوه بر خانواده، همساالن

شود و روابط او با همساالن اهمیت زیادی سوی جامعه کشیده میفرد از خانواده به ،نوجوانی ۀ(. در مرحل2014
ت نشینی با دوستان بزهکار و مبادرتواند هماز عواملی است که می ،کند. انجام نادرست وظایف والدینپیدا می

(. سالمی، حاتمی 2020آمیز را در نوجوانان تسریع کند )اسکیمیت، تیدن، کیم و اوسیپوک، به رفتارهای مخاطره
ه ن( نتیجه گرفتند که نوجوانان از طریق ارتباط با دیگر همساالن که حامل هنجارهای تبهکارا1397و نوری )

ساالن ویژه گروه همهای نخستین بهدرون گروه ،ر رفتارهای بزهکارانه و پرخطربیشتشوند. بزهکار می ،هستند
پیوندهای والدینی و ابراز وجود  نشان دادند( 1393مکتبی، سلطانی، بواسحاقی و نوکاریزی )شود. فراگرفته می

صدری دمیرچی، هنرمند قوجه بگلو، بصیرامیر  ضعیف در برابر گروه همساالن در رفتارهای پرخطر نقش دارد.
 ،از سوی خانواده و دوستان و ابرازگری هیجانی منفی 2شدهحمایت اجتماعی ادراک دریافتند (1398زاده )و قلی

( 2020. مطابق نتایج پژوهش دیفو، دوباس، دالمایجر و ون آکن )بینی رفتارهای پرخطر را داردتوانایی پیش

                                                           
1. peers 

2. perceived social support 
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 رهای پرخطر همساالن یکی از پیامدهای یادگیری و تقلید از همساالن است.تأثیرپذیری از رفتا
عنوان واحد اصلی و عنصر تأثیرگذار بر روابط، رفتارها و خصوصیات ذاتی و نقش خانواده و همساالن به

کدیگر یاست. تأثیرگذاری و تأثیرپذیری افراد در این نهاد کوچک اجتماعی از  ناپذیراکتسابی اعضا، واضح و تردید
های اجتماعی قرار گیرد و تأثیر آن بر خانواده همواره عنصر اصلی مطالعات و پژوهشاست که شده  سبب

ستر ب ،های فردی و اجتماعی در موضوعات مختلف سنجیده شود. خانواده و همساالن سالمها یا آسیبموفقیت
کنند و در حفظ و ارتقای سالمت جسمی و مناسبی برای رشد و شکوفایی و بالندگی اعضای خود فراهم می

 هم خود منبع فشار روانی ،ی دارند. در مقابل، خانواده و همساالن ناسالمناپذیرها تأثیر فراوان و انکارروانی آن
ین که ا رفتار پرخطر و بزهکاری سوق دهند سمتشوند و هم ممکن است نوجوانان را بهو استرس تلقی می

براین، نوجوانی و ظهور رفتارهای پرخطر در این افزاید. عالوهموضوع بر اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر می
ای هکه منابع مقابل هایی؛ استرسای باشد که در پاسخ به استرس روی دهدمقابله یرفتار است دوران ممکن

حمایت اجتماعی مناسبی در خانواده و در میان همساالن  ۀکشد. نوجوانانی که شبکآموزان را به چالش میدانش
 2و حل مسئله 1های کنارآمدنبرند و مهارتهای هیجانی و رفتاری رنج میها، اختاللو محیط ندارند، از آشفتگی

 ۀزش نحو(. آمو1395کنند )احمدیان و ثمری، را برای کاهش استرس و مدیریت مشکالت زندگی کسب نمی
های فردی و محیطی به نوجوانان بسیار حائز اهمیت است. بهها و استرسدهی مناسب به این چالشواکنش
رو های مدیریتی و کنارآمدن با این استرس را بیاموزد. از اینآموز باید شیوهدانش ،اول ۀرسد در درجنظر می

 آموزان دختر بر رفتارهای پرخطر آناندانشتعیین اثربخشی مهارت مدیریت استرس به  این پژوهش، هدف
 ،رآموزان دختدانش در میانمهارت مدیریت استرس است. همچنین فرضیۀ اصلی این مطالعه عبارت است از: 

 دهد.رفتارهای پرخطر آنان را کاهش می

 

 روش پژوهش
 آزمونپس-آزمونآزمایشی با طرح پیشنیمه ،گردآوری اطالعات از نظر هدف کاربردی واز لحاظ روش پژوهش 

 ،شهرستان شهریار ۀمتوسط مقطعآموزان دختر آماری این پژوهش را دانش ۀ. جامعاستو پیگیری گروه گواه 
با توجه به اینکه حداقل حجم  .ندهدنفر تشکیل می 380به تعداد  1398-99در سال تحصیلی  ،اندیشه ۀمنطق

 شدند نفر انتخاب 30جامعۀ آماری از میان  (،1398نفر است )دالور،  15مایشی آزهای شبهنمونه برای پژوهش
در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. معیارهای ورود به پژوهش شامل  ،سازی معدل تحصیلیو با همگن

با  یآموز و زندگدانش ۀمتوسط ۀ مقطعرضایت آزمودنی برای ورود به پژوهش، نبود نیمسال مشروط در کارنام
های جسمانی ها و بیماریهر دو والد از زمان تولد تا زمان حال بود. معیارهای خروج از پژوهش شامل معلولیت

 ۀدرمانی یا دارو در طول سال گذشته و انصراف افراد از ادامهای شدید روانی، دریافت روانمزمن، بیماری
 همکاری بود.

                                                           
1. coping skills 

2. problem solving 
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 پژوهش هایابزار
زاده ۀمقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی ساخت :(IARTS) 1ایرانیمقیاس خطرپذیری نوجوانان 

های های رانندگی خطرناک با سؤالمقیاسگویه است که خرده 38( شامل 1390محمدی، احمدآبادی و حیدری )
های ، مصرف مواد مخدر با سؤال16تا  12های ، سیگارکشیدن با سؤال11تا  7های ، خشونت با سؤال6تا  1

و رابطه و  34تا  31های ل، دوستی با جنس مخالف با سؤا30تا  25های ، مصرف الکل با سؤال24تا  17
ای لیکرت از کامالً موافق تا کامالً مخالف درجهپنجرا در یک طیف  38تا  35های رفتارهای جنسی با سؤال

های عاملی اکتشافی با مؤلفه( تحلیل1390محمدی، احمدآبادی و حیدری )د. در پژوهش زادهکنارزیابی می
کند. درصد واریانس خطرپذیری را تبیین می 84/64ی است که بعداصلی نشان داد این ابزار مقیاسی هفت

همچنین  دست آمد.به 93/0تا  74/0ای از ها در دامنهمقیاسو خرده 94/0میزان آلفای کرونباخ کل مقیاس 
علمی تهیئاعضای نفر از  پنجاز شاخص نسبت روایی محتوایی و نظر  ،هابرای بررسی روایی محتوایی گویه

ها روایی محتوایی مطلوب گویه بیانگر دست آمد وبه 6/0ها باالتر از گویه ۀکه مقدار آن برای هماستفاده شد 
 بود.

اعضای نفر از  پنجو نظر  2از شاخص روایی محتوایی ،برای بررسی اعتبار پکیج :جلسات مدیریت استرس
مطلوب  CVIشاخص  که نشانۀ دست آمدبه 8/0جلسات  ۀعلمی دانشگاه استفاده شد و مقدار آن برای همهیئت

 هدمدیریت استرس شامل  هایآموزش مهارت جلساتبا توجه به نقاط برش این شاخص برای این پکیج بود. 
 .(1386؛ نوری، 1388چی، جلسه به شرح زیر بود )اقتباس از امامی نائینی و نقره

 های مدیریت استرس. جلسات آموزشی مهارت1جدول 
 محتوا هدف جلسات

 بندی و انواع آنآشنایی با استرس، طبقه شناخت استرس و انواع آن اول
 رفتار، عالئم، فنون آرمیدگی-افکار-تأثیر استرس بر هیجانات شناخت هیجانات، افکار و رفتار با توجه به استرس دوم
 بحث قبلی ۀادام مبحث قبل یادگیری تنفس شکمی ۀادام سوم

 شناختی شناسایی افکار منفی و تحریفات چهارم
 افکار منفی چیست

 ها را به چالش کشیدتوان آناند و چگونه میتحریفات شناختی کدام
 شناخت افکار منطقی و غیرمنطقی جای غیرمنطقیهیادگیری جایگزینی افکار منطقی ب پنجم
 کارآمد و انواع آن ۀآموزش مقابل کارآمد با استرس ۀشناخت مقابل ششم

 هفتم
شناخت و یادگیری -شناختی و رفتاریشناخت راهبردهای 

 حل مسئله
 آموزش راهبردهای شناختی و رفتاری-آموزش حل مسئله

 آموزش مدیریت خشم کسب مهارت مدیریت خشم هشتم
 آموزش خودابرازگری در روابط فردی 3کسب مهارت خودابرازگری نهم
 4های اجتماعیشبکههای حفظ و گسترش آموزش تکنیک شناخت منابع حمایتی اجتماعی دهم

                                                           
1. Iranian Adolescents Risk-Taking Scale (LARTS) 

2. Content Validity Index (CVI) 

3. self-assertion 

4. social network 
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یل منظور تجزیه و تحل. بهه استها در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفتتحلیل داده ،در پژوهش حاضر
های مرکزی های آمار توصیفی شامل شاخصاز روش ،های آزمایش و گواهشناختی گروههای جمعیتویژگی

ها، در صورت منظور بررسی اثر متغیر مستقل برای تحلیل دادههای پراکندگی )انحراف معیار( و به)میانگین( و شاخص
 استفاده شد. SPSS-24افزار گیری مکرر و نرماساسی از روش تحلیل واریانس با اندازه هایمفروضهبرقراربودن 

 

 هاهافتی
 شناختیجمعیت یف( توصالف

 83/0 ± 13/15و گروه گواه  92/0 ± 47/15کننده در گروه آزمایش میانگین و انحراف استاندارد سن فرزندان شرکت
 ۀنفر در پای 10دهم و  ۀنفر در پای 5یازدهم و در گروه گواه  ۀنفر در پای 8دهم و  ۀنفر در پای 7. در گروه آزمایش است

 یازدهم مشغول به تحصیل بودند.
 

 هاشاخص یف( توصب
وهش، کنندگان پژشرکت میان دررا ویلک رفتارهای پرخطر -میانگین، انحراف استاندارد و شاخص شاپیرو 1جدول 

 دهد.آزمون و پیگیری نشان میآزمون، پسپیش ۀدر سه مرحل
 
 

 های توصیفی مربوط به رفتارهای پرخطر. یافته2جدول 
 پیگیری آزمونپس آزمونپیش شاخص آماری گروه متغیر

واد
ف م

صر
م

 

در
مخ

 
 آزمایش

M ± SD 33/6 ± 80/1 00/6 ± 55/1 80/5 ± 42/1 

S-W (326/0=p)935/0 (075/0=p)893/0 (097/0=p)900/0 

 گواه
M ± SD 73/6 ± 19/2 87/6 ± 81/1 93/6 ± 39/1 

S-W (583/0=p)954/0 (332/0=p)936/0 (243/0=p)927/0 

ل
لک

ف ا
صر

م
 

 آزمایش
M ± SD 60/7 ± 68/1 15/7 ± 85/1 87/5 ± 07/2 

S-W (126/0=p)908/0 (063/0=p)888/0 (128/0=p)908/0 

 گواه
M ± SD 33/7 ± 87/2 66/7 ± 71/1 73/7 ± 94/1 

S-W (163/0=p)915/0 (250/0=p)927/0 (089/0=p)898/0 

گار
سی

ف 
صر

م
 

 آزمایش
M ± SD 27/9 ± 55/2 60/7 ± 88/1 27/6 ± 91/1 

S-W (210/0=p)922/0 (433/0=p)944/0 (036/0=p)872/0 

 گواه
M ± SD 33/9 ± 58/2 15/9 ± 89/1 00/9 ± 81/1 

S-W (221/0=p)924/0 (170/0=p)916/0 (762/0=p)964/0 

ت
شون

خ
 

 آزمایش
M ± SD 60/12 ± 67/2 47/8 ± 84/1 53/8 ± 85/1 

S-W (278/0=p)931/0 (149/0=p)913/0 (431/0=p)944/0 

 گواه
M ± SD 33/13 ± 97/2 95/12 ± 37/2 74/12 ± 43/2 

S-W (076/0=p)894/0 (698/0=p)960/0 (667/0=p)958/0 
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 پیگیری آزمونپس آزمونپیش شاخص آماری گروه متغیر

ار 
رفت

 و 
طۀ

راب

ی
نس

ج
 

 آزمایش
M ± SD 91/7 ± 53/1 70/3 ± 75/1 13/4 ± 85/1 

S-W (828/0=p)968/0 (475/0=p)947/0 (557/0=p)952/0 

 گواه
M ± SD 53/7 ± 85/1 50/6 ± 56/1 93/6 ± 78/1 

S-W (412/0=p)942/0 (308/0=p)934/0 (475/0=p)947/0 

س 
جن

با 
ه 

بط
را

ف
خال

م
 

 آزمایش
M ± SD 47/9 ± 72/1 34/7 ± 59/1 10/6 ± 36/1 

S-W (443/0=p)945/0 (535/0=p)951/0 (163/0=p)915/0 

 گواه
M ± SD 93/9 ± 05/2 23/9 ± 88/1 35/9 ± 84/1 

S-W (809/0=p)967/0 (508/0=p)949/0 (357/0=p)938/0 

ی 
دگ

رانن

ک
رنا

خط
 

 آزمایش
M ± SD 02/7 ± 51/2 60/7 ± 64/1 48/6 ± 03/2 

S-W (749/0=p)963/0 (224/0=p)924/0 (117/0=p)906/0 

 گواه
M ± SD 68/7 ± 06/2 15/8 ± 13/2 33/7 ± 08/2 

S-W (104/0=p)902/0 (720/0=p)962/0 (808/0=p)967/0 
 ویلک-؛ شاخص شاپیروS-W؛ انحراف استاندارد، SD؛ میانگین، M: هنکت

گرایش به مصرف سیگار در گروه آزمایش  ۀویلک مربوط به مؤلف-دهد شاخص شاپیرونشان می 2جدول 
معنادار است. اگرچه این موضوع بیانگر عدم توزیع نرمال آن مؤلفه در آن گروه  05/0در سطح  (پیگیری ۀمرحل)

توان و می نیستتوان گفت انحراف از مفروضه شدید ویلک می-بود، با توجه به سطح معناداری شاخص شاپیرو
 د.کناعتبار ننتایج را بی ،انتظار داشت که این مقدار انحراف از مفروضه

 
 نرمال آزمون( ج

 های رفتار پرخطر در سهنتایج آزمون لون نشان داد تفاوت واریانس خطای نمرات مربوط به هیچ یک از مؤلفه
 همگنی ۀدهد مفروضمعنادار نیست. این یافته نشان می 05/0آزمون و پیگیری در سطح آزمون، پسپیش ۀمرحل

نس نتایج تحلیل واریا ،رفتار پرخطر برقرار است. در ادامههای های مربوط به مؤلفههای خطا در بین دادهواریانس
های رفتارهای پرخطر تفاوت لحاظ مؤلفهبه ،هاچندمتغیری نشان داد پیش از اجرای متغیر مستقل بین گروه

 آزموناستقالل پیش ۀتوان گفت مفروضبنابراین می ؛(F(7و  22= ) P ،411/0 >05/0معناداری وجود ندارد )
های واریانس برابری ماتریس ۀنتایج آزمون مفروض 2. جدول استها برقرار از عضویت گروهی برای داده

ان های رفتارهای پرخطر نشاثر اجرای متغیر مستقل بر مؤلفه ۀدر مقایس را کوواریانس و تحلیل چندمتغیری
 دهد.می

  



 311                                    ازدهمدو، سال 2پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیهای کاربردی روانفصلنامه پژوهش

 های واریانس کوواریانس و تحلیل چندمتغیریسبرابری ماتری ۀ. نتایج آزمون مفروض3جدول 

 :رفتارهای پرخطر

 گرایش به

برابری ماتریس واریانس 

 هاکوواریانس
 آزمون چندمتغیری

 ام.باکس
 ۀآمار

 فیشر

مقدار 

احتما

 ل

المبدای 

 ویلکز

 ۀآمار

 فیشر

 ۀدرج

 آزادی

مقدار 

 احتمال

 ۀانداز

 اثر

 029/0 676/0 2و  27 40/0 971/0 282/0 24/1 43/8 مواد مخدر
 129/0 154/0 2و  27 01/2 871/0 155/0 56/1 60/10 الکل

 195/0 048/0 2و  27 49/3 809/0 181/0 48/1 05/10 سیگار
 319/0 006/0 2و  27 31/6 681/0 795/0 52/0 53/3 خشونت

 417/0 001/0 2و  27 67/9 583/0 393/0 05/1 11/7 رابطه و رفتار جنسی
رابطه با جنس 

 مخالف
 244/0 023/0 2و  27 37/4 756/0 330/0 15/1 82/7

 006/0 924/0 2و  27 08/0 994/0 445/0 97/0 57/6 رانندگی خطرناک

های رفتارهای پرخطر مؤلفه ۀهای کوواریانس متغیرهای وابسته برای همهمگنی ماتریس ۀمفروض ،3جدول مطابق 
های گرایش به زمان برای مؤلفه× دهد اثر تعاملی گروه نشان می 2برقرار است. همچنین نتایج تحلیل در جدول 

 =583/0( و رابطه و رفتار جنسی )F(2و  27= ) 2 ،006/0 =P ،31/6=319/0، المبدای ویلکز =681/0خشونت )

های رابطه با جنس مخالف و بر مؤلفه 01/0( در سطح F(2و  27= ) 2 ،001/0 =P، 67/9=417/0، المبدای ویلکز

، المبدای ویلکز =809/0( و مصرف سیگار )F(2و  27= ) 2 ،023/0 =P ،37/4=244/0، المبدای ویلکز =756/0)

195/0=2 ،048/0 =P ،49/3 ( =27  2و)F معنادار است. 05/0( در سطح 
 

 یهفرض( آزمون د
ارزیابی شد که نتایج آن در  1موخلیشرط کرویت یا برابری ماتریس واریانس خطا با استفاده از تست  ،در ادامه
 ارائه شده است. 3جدول 

 تست موخلی برای آزمون برابری ماتریس خطاهای کوواریانس. 4جدول 
 سطح معناداری آزادی ۀدرج 2 شاخص موخلی رفتارهای پرخطر

 001/0 2 54/13 606/0 مواد مخدرمصرف 
 374/0 2 96/1 930/0 الکلمصرف 
 120/0 2 23/4 855/0 سیگارمصرف 

 577/0 2 10/1 960/0 خشونت
 968/0 2 07/0 998/0 رابطه و رفتار جنسی

 127/0 2 13/4 858/0 رابطه با جنس مخالف
 072/0 2 25/5 823/0 رانندگی خطرناک

 

                                                           
1. mauchly 
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گرایش به مصرف  ۀمجذور کای مربوط به مؤلفدهد ارزش مقادیر تست موخلی نشان میدر بخش  4جدول 
معنادار است. این یافته بیانگر آن است که  01/0در سطح ( p ،606/0=w ،54/13(=2)2<01/0) مخدر مواد

-درجات آزادی مربوط به آن با روش گرینهوس ،کرویت برای آن مؤلفه برقرار نیست. به همین دلیل ۀمفروض
فتارهای رهای نتایج تحلیل طرح آمیخته در تبیین اثر متغیرهای مستقل بر مؤلفه ،4جدول در اصالح شد.  1گیسر

 .مشاهده استقابل پرخطر

 پرخطر های رفتارهای. نتایج تحلیل طرح آمیخته در تبیین اثر متغیرهای مستقل بر مؤلفه5جدول 

 رفتارهای پرخطر
مجموع 

 مجذورات

مجموع مجذورات 

 خطا
 F درجه آزادی

سطح 

 معناداری

 ۀانداز

 اثر

 011/0 654/0 32/0 43/1و  16/40 18/180 07/2 مواد مخدرمصرف 

 085/0 082/0 62/2 2و  56 49/186 42/17 الکلمصرف 
 127/0 024/0 06/4 2و  56 71/184 76/26 سیگارمصرف 
 204/0 002/0 18/7 2و  56 73/253 07/65 خشونت

 269/0 001/0 30/10 2و  56 17/139 20/51 رابطه و رفتار جنسی
 166/0 006/0 56/5 2و  56 51/148 49/29 رابطه با جنس مخالف

 002/0 943/0 06/0 2و  56 18/202 42/0 رانندگی خطرناک

 2 ،024/0 =P ،06/4=127/0گرایش به مصرف سیگار ) ۀزمان بر مؤلف× اثر تعاملی گروه  ،5جدول مطابق 

و  2 ،002/0 =P ،18/7 ( =56=204/0گرایش به خشونت )های و بر مؤلفه 05/0( در سطح F(2و  56= )

2)F( گرایش به رابطه و رفتار جنسی ،)2=296/0 ،001/0 =P ،30/10 ( =56  2و)F و رابطه با جنس مخالف )

(166/0=2 ،006/0 =P ،56/5 ( =56  2و)F در سطح )نمودارهای شکل  ،معنادار است. در همین راستا 01/0
های گرایش به سیگار، خشونت، رابطه و رفتار جنسی میانگین مؤلفه ،ایسه با گروه گواهدهد در مقنشان می 1

 آزمون و پیگیری کاهش یافته است.و رابطه با جنس مخالف در گروه آزمایش در مراحل پس
 

                                                           
1. Greenhouse-Geisser 
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های گرایش به سیگار، خشونت، رابطه و رفتار جنسی و . نمودار مربوط به تغییرات مؤلفه1شکل 

 آزمون و پیگیریآزمون، پسرفتارهای پرخطر در مراحل پیش ؛جنس مخالفرابطه با 
 

 گیرییجهنتو  بحث
گواه میانگین نمرات  ،های مدیریت استرس در مقایسه با گروهنتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش مهارت

های گرایش به سیگار، خشونت، رابطه و رفتار جنسی و رابطه با جنس مخالف رفتارهای پرخطر را کاهش مؤلفه
( 1398صدری دمیرچی و همکاران )( و 1394های دهقان و رسولی )این نتایج با نتایج پژوهشداده است. 

 .استهمسو 
های مدیریت استرس این بود که ساسی در آموزش مهارتفرض اتوان گفت ها میدر تبیین این یافته

 ،ها و رفتار او دارند و چگونگی عملکرد یا رفتار نوجوانکننده بر هیجاناثری کنترل ،های نوجوانوارهشناخت
بسیاری از افکاری که به  (.1390گذارد )رایت، بسکو و تیز، فرد می تر الگوهای فکری و هیجانابقوی  یاثر

خودشان، دیگران یا دنیا دارند. بخشی  ۀآورند، در حقیقت باورهایی هستند که افراد دربارهجوم می ذهن افراد
غییر آموزش به آنان و ت بااز کمک به افراد برای آنکه احساس و عملکرد بهتری در زندگی روزانه داشته باشند، 

گذارد( که روی خلق و رفتار تأثیر میشده یا ناکارآمد )گیرد. تفکر تحریفافکار منفی و غیرمنطقی صورت می
فکر به بهبود ت ۀگرایانبینانه و تغییر واقعشناختی است. ارزشیابی واقعهای روانوجه مشترک تمامی آشفتگی

 (.1395زاده، شود )ارجمندنیا، وطنی و حسنخلق و رفتار در نوجوانان منجر می
ع در توانند با استرس مقابله کنند. درواقزسازی افکار مین است که نوجوانان با باآاعتقاد بر  ،در این رویکرد

ناختی و بههای ششناسایی تحریف ،شوند تا با توجه به افکار خودآیند منفینوجوانان تشویق می ،این رویکرد
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از  تریها و در ادامه با بازسازی افکار، احساسات بهتری را تجربه کنند و رفتارهای مناسبکشیدن آنچالش
وانند بت هابا آنهایی بود که نوجوانان تأکید بر تکنیک ،در این رویکرد (.1393روز دهند )باند و درایدن، خود ب

 های هیجانی و عاطفی مانندافکاری که با نشانه ویژهبه - ها را تغییر دهندافکار خود را بازیابی کنند و آن
آموختند. درمان شناختی رفتاری به بیمار یاد  ترتیب مدیریت خشم راو بدین - افسردگی و خشم ارتباط داشت

های خود را به سطح وارهاست که بیمار شناخت آنتفکر خود بیندیشد. هدف از این کار،  ۀدهد که دربارمی
هدف عمده عبارت بود از کمک  ،(. در این رویکرد1390وقوف و کنترل آگاهانه دربیاورد )رایت، بسکو و تیز، 

ه بنابراین تأکید در آموزش، متوج ؛ه بتواند تغییراتی مطلوب در زندگی خود پدید آوردکنحویبه ،به نوجوان
آموزش  ۀهای انطباقی جدید و نیز ایجاد تغییراتی در فضای بیرون از حیطفرصتی برای یادگیری کردنفراهم

و نوجوان سعی آموزشگر  ،داد. در این رویکردالینفک آموزش را تشکیل می و مهم ءشود. حل مسئله، جزمی
شده وضع کنند )هاوتون، سالکووس راهبردهایی برای مقابله با مسائل مشخص رهی یکدیگر،کنند با هممی

که  راهبردهایی و گیرندکار میهایی که افراد برای مقابله با استرس به(. فعالیت1397کیس، کرک و کالرک، 
را تعیین کند  انآنگیری، رشد و همچنین کیفیت زندگی تواند فرایند یادکنند، میبرای رسیدگی به آن اتخاذ می

 (.2017)ساالورا، آسان، پرز، چاتو و ورا، 
 رانهای نامعقول دیگو در رد خواسته ندنفس کمتری برخوردار، از عزتدارند ابراز وجود ضعیف که ینوجوانان

نوجوانی بیش از  ۀان در دور(. نوجوان1393رفتارهای پرخطر دچار ضعف هستند )مکتبی و همکاران،  از جمله
ی الزم از پختگ از آنجا کهشوند و می همراهگیرند و بیشتر با گروه همساالن هر سن دیگری از خانه فاصله می

صورت منفی ممکن است با فشارهای مزبور به ،مقابله با فشارهای گروه به قصد همرنگی برخوردار نیستند برای
جوان از  بنابراین نوجوان و ؛زای گروه قرار گیرندبرخورد کنند و تحت تأثیر رفتارهای مدگرایانه، منفی و آسیب

به همساالن گرایش پیدا  ،دلیل فضای روانی سرد حاکم بر خانواده برای جلب حمایت و محبتیک سو به
مؤثر در  ۀهای ارتباطی مثبت در کودکی، توانایی مقابلدلیل تجهیزنشدن به سبککند و از سوی دیگر بهمی

می، حاتمی شود )سالپذیرتر میرفتارهای پرخطر آسیبدر برابر و  کندنمیمقابل پیشنهادهای دوستان را کسب 
اختصاص (. آموزش مهارت ابراز وجود که قسمتی از آموزش مهارت مدیریت استرس را به خود 1397و نوری، 

، ها، آرزوهارفتارهای مناسب اجتماعی برای ابراز وجود، بیان احساسات، نگرش ،داده بود، روشی است که در آن
(، ترس و 2020راحتی و بدون پرخاشگری )نیکل، شود تا بتواند بهق به فرد آموزش داده میینظرات و عال

یک روش چندمحتوایی است که شامل  ،. این درمانها و عواطف خود را بیان کندعقاید، باورها، احساس ،نگرانی
(. 2006شده است )آسچن، راهنمایی، ایفای نقش، بازخورد، الگوسازی، تمرین و مروری بر رفتارهای آموخته

های ابراز وجود نیز به افزایش منبع کنترل درونی )دینکورک، دهد آموزش مهارتهای پژوهش نشان مییافته
های د. آموزش مهارتانجام( می2016و عزت نفس )ایلهان، سکوت، اخان و باتماز،  (2009کاگالر و سیلمان، 

های کند تا مهارتآموزان کمک میبه دانش امر فردی است. اینهای روانی، اجتماعی و بینزندگی شامل مهارت
بوالقاسمی، و ا طور مؤثری زندگی کنند )کاظمی، مؤمنیارتباطی، شناختی و عاطفی مؤثری را گسترش دهند و به

2014.) 
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 هاییآموزان دختر که آموزشهای مدیریت استرس برای دانشبندی باید گفت آموزش مهارتدر یک جمع
های شود تا نوجوان واکنشنظیر شناخت افکار ناکارآمد غیرمنطقی و تحریفات شناختی دربردارد موجب می

و  ،دهد شناساییی روانی محیطی و خانوادگی رخ میهیجانی و رفتاری ناکارآمد خود را که در پاسخ به فشارها
 حل تعارض و مقابله منجر ۀد که به حل مسئله، راهبردهای سازگاراننخشم خود را در چنین مواقعی مدیریت ک

 جایبه)ورزانه های جرئتورزی را دربردارد که هم موجب واکنششود. این آموزش همچنین یادگیری جرئتمی
ترتیب، شود. بدینرد با والدین و محیط و هم عدم پذیرش رفتارهای پرخطر همساالن میدر برخو (خشمگینانه

چنان که در  - افزایش تعامل سازنده میان اعضای خانواده و جلب حمایت خانواده دلیلها بهدر این خانواده
یاد  نوجوانان ،یابد. در این آموزشها کاهش میحل تعارض - آموزان دختر یاد گرفتندپژوهش حاضر دانش

عارض با ت ، از جمله هنگام بروزهمچنین در مواقع لزوم .تری با والدین خود برقرار کنندگرفتند پیوندهای قوی
 فرد نقش خود ،راهکارهای الزم را فراگیرند. درنهایت در نظام خانواده ،شدن به منابع حمایتیبا متوسل ،والدین

 د.یابملکرد سالم دست میکند و خانواده به عدرستی ایفا میرا به
اثر آموزش مدیریت استرس برای متغیرهای رابطه و رفتار جنسی، خشونت و مقادیر  ،در پژوهش حاضر

، 127/0، 166/0و  204/0، 269/0ترتیب رابطه با جنس مخالف، سیگار، الکل، مواد مخدر و رانندگی پرخطر به
متغیرهای رابطه و رفتار جنسی، خشونت، رابطه با جنس ترتیب خردهدست آمد. بدینبه 002/0و  011/0، 085/0

ی اما متغیرهای الکل، مواد مخدر و رانندگ ،اثر را به خود اختصاص دادند ۀبیشترین انداز کشیدنمخالف و سیگار
گفت نوجوانی  توانها می. در تبیین این یافتهداشتندی کماثر بسیار  ۀانداز ،دیگر متغیرهادر مقایسه با پرخطر 

ه مطرحکنند و از آنجاکتنها به همساالن بلکه به جنس مخالف نیز تمایل پیدا مینی است که نوجوانان نهس
ی نوعبه ، این گرایششودآگاهی جنسی داده نمی نوجوانانو به  است ها ممنوعکردن این مسائل در خانواده

الشعاع ها را تحته میزان زیادی زندگی آنکند که بای را ایجاد میبرای نوجوانان استرس و فشار بیش از اندازه
های منفی نظیر خشم را تجربه و که ممکن است این نوجوانان میزان زیادی از هیجانطوریبه ؛دهدقرار می

دیریت آموزش م ،گیردهایی صورت نمیای سالم در چنین خانوادهسرکوب کنند و از آنجاکه حل تعارض به شیوه
ر در تآساندسترسی دلیل به کشیدنرسد سیگارنظر می. بهاستنوجوانان کارآمد استرس در حل مشکالت این 

ش . با توجه به گرایها شیوع کمتری داردولی مصرف الکل و مواد مخدر در بین آن ،است تررایج بین نوجوانان
له توانسته توان گفت این مداخاثر آموزش مدیریت استرس می ۀبا درنظرگرفتن انداز و سیگار بیشتر به کشیدن

 عنوان یک مقابله درمصرف سیگار را که ممکن است به ،زاهای تنشبا آموزش مدیریت استرس در موقعیت
 استر که مربوط به رانندگی پرخط نیز اثر ۀترین اندازکم، کاهش دهد. در تبیین انجام گیردزا های تنشموقعیت

گفت این احتمال وجود دارد که والدین امکان رانندگی نوجوانان را در این سنین بسیار محدود سازند و توان می
 رانندگی نداشته باشند. جازۀنوجوانان اصالً ا

توان به استفاده از ابزار خودگزارشی اشاره کرد که بدین طریق های پژوهش حاضر میاز جمله محدودیت
ترتیب وکاست گزارش کرده باشند. بدینفتارهای پرخطر اغراق کرده یا با کمممکن است نوجوانان در گزارش ر

های مصاحبه و مشاهده نیز استفاده شود. تلویحات کاربردی های آتی از روششود برای پژوهشپیشنهاد می
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ت مبه متولیان سال ،دهدپژوهش حاضر این است که مطالعه و بررسی بافتی که رفتارهای پرخطر در آن رخ می
از بروز و ظهور  ،کند تا با شناسایی رفتارهای پرخطرآموزش و پرورش کمک می نظیراجتماعی و نهادهایی 
آموزان پیشگیری کنند. بایدها و نبایدهای زندگی خانوادگی را باید از سنین کودکی به سایر رفتارها در دانش

سطح  رزشی نظیر مدیریت استرس والدین، بهای آموکودکان آموزش داد و با ترغیب والدین برای گذراندن دوره
 ها افزود.آگاهی خانواده

 

 منابع
(. اثربخشی آموزش گروهی مهارت مدیریت استرس بر تحمل ابهام نوجوانان دختر 1395. )ااحمدیان، ن.، و ثمری، ع. 

 .52-59، (1)19اصول بهداشت روانی،  ۀمجلسرپرست و بدسرپرست. بی

نگری بر شادکامی و باورهای (. تأثیر آموزش مهارت مثبت1395زاده، س. ).، وطنی، ص.، و حسناارجمندنیا، ع. 
 .21-34، (3)2شناسی مثبت، روان ۀپژوهشنامآموزان نابینا. غیرمنطقی دانش

شهر  (. بررسی شیوع رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان1393زاده، ه.، اسدی، م.، میری، م.، و کرامتکار، م. )اسماعیل
 .75-82، (3)10اپیدمیولوژی ایران،  ۀمجل. 1390-91های قزوین در سال

آموزان بر اساس ابعاد کارکردی بینی سازگاری عاطفی و تحصیلی دانش(. پیش1397. )اپور، خ.، و فرزانه، اسماعیل
 .103-118 ،(44)11 آموزش و ارزشیابی، ۀنشریخانواده. 

 هنر آبی. استرس. تهران:(. 1388چی، ح. )امامی نائینی، ن.، و نقره

علی حسینائی و حسن حمیدپور،  ۀترجم مدت(.رفتاردرمانی شناختی )رویکرد کوتاه(. 1393باند، ف. د.، و درایدن، و. )
 تهران: ارجمند.

باورهای مذهبی و پیوند با خانواده در گرایش به مصرف  ۀ(. نقش بازدارند1393بزازیان، س.، رجایی، ی.، و افسری، ل. )
 .19-28 ،(1)1 شناسی خانواده،روان ۀمجل .سیگار، مواد مخدر و مشروبات الکلی

آوری با میزان رفتارهای پرخطر در بین رابطۀ بین حل مسئله و تاب (.1392بهزادپور، س.، مطهری، ز.، و گودرزی، پ. )
 .25-42، (8)2شناسی مدرسه، روانآموزان دارای پیشرفت تحصیلی باال و پایین. دانش

 رشد.تهران:  مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی.(. 1398دالور، ع. )

بینی سازگاری اجتماعی دختران های اسنادی در پیشفرزند و سبک-ارض والد(. نقش تع1394دهقان، م.، و رسولی، ع. )
 .21-27 ،(3)4 نسیم تندرستی، ۀفصلنامنوجوان. 

زاده و حسن حمیدپور. اهلل قاسمحبیب ۀترجم رفتاری.-آموزش درمان شناختی(. 1390رایت، ج.، بسکو، م.، و تیز، م. )
 تهران: ارجمند.

شناختی با سالمت روانی نوجوانان. (. رابطۀ عملکرد خانواده و نیازهای روان1393نژاد، م. )نژاد، ع.، و رحیمیرحیمی
 .99-111 ،(37)10 پژوهی،خانواده
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ها ساز آننرخ رفتارهای پر خطر و عوامل زمینه ۀ(. مقایس1394رک، س.، احمدی طهور سلطانی، م.، و دوران، ب. )رک
 .163-170 ،(3)17طب نظامی،  ۀمجلرنظامی. های نظامی و غیدر دانشجویان خانواده

سنجی مقیاس خطرپذیری های روان(. تدوین و بررسی ویژگی1390محمدی، ع.، احمدآبادی، ز.، و حیدری، م. )زاده
 .218-225 ،(66)17 شناسی بالینی ایران )اندیشه و رفتار(،پزشکی و روانروان ۀمجلنوجوانان ایرانی. 

مند تحقیقات سوءمصرف (. مرور نظام1394فر، ز.، غالمرضا کاشی، ف.، غالمرضا کاشی، ف. )محمدی، علی.، سروشزاده
 .107-130، (1)6مسائل اجتماعی ایران، مواد مخدر در نوجوانان. 

(. الگوی ساختاری گرایش به مصرف مواد در نوجوانان برمبنای فضای 1397سالمی، ف.، حاتمی، ح. ر.، و نوری، ر. )
، (46)12شناسی کاربردی، رواناعتیاد اعضای خانواده با میانجیگری گروه همساالن.  ۀنواده و پیشینشناختی خاروان
284-265. 

(. نقش و کارکرد خانواده در گرایش 1392زاده، ن.، کیخایی، ر.، و رمضانی، ع. )شهریاری، ش.، دستجردی، ر.، حجت
 .59-67 ،(4)5 پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زابل،-علمی ۀفصلنامدانشجویان به اعتیاد و سوءمصرف مواد. 

بینی رفتارهای پرخطر (. پیش1398زاده، ب. ).، هنرمند قوجه بگلو، پ.، بصیرامیر، س. م.، و قلیاصدری دمیرچی، 
های مغزی رفتاری در معتادان. شده، ابرازگری هیجانی، سیستمهای حمایت اجتماعی ادراکبراساس نقش مؤلفه

 .282-297، (4)25افق دانش، 

بینی گرایش به (. نقش انسجام خانواده و خودارزشمندی در پیش1397نژاد، ش.، مفاخری، ع.، و رنجبر، م. ج. )عرب
 .147-162 ،(50)14شناختی، مطالعات روان ۀمجلاول.  ۀآموزان مقطع متوسطرفتارهای پرخطر در دانش

(. تبیین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان براساس فرایندهای 1395کمالی ایگلی، س.، و ابوالمعالی الحسینی، خ. )
 .291-310 ،(39)10 شناسی کاربردی،روان ۀفصلنامگرایی در نوجوانان دختر. ارتباطی خانواده و کمال

 ۀفصلنامارتکاب انواع رفتارهای پرخطر نوجوانان. عنوان مادران خانواده در (. بررسی نقش زنان به1390مرعشیان، ف. )
 .109-122، (7)2پژوهشی زن و فرهنگ، -علمی

(. رابطۀ پیوندهای والدینی و ابراز وجود با رفتارهای پرخطر 1393مکتبی، غ.، سلطانی، ع، بواسحاقی، م.، و نوکاریزی، ح. )
 .69-82، (2)4کاربردی،  ۀمشاور ۀدوفصلنامدر دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. 

طب  ۀفصلنام(. تحلیل نقش جو عاطفی خانواده بر خودپنداره در نوجوانان بزهکار. 1393نیا، ب. )نعامی، ع.، و پیمان
 .135-140، (3)3انتظامی، 

ی عفرزند در تبیین سازگاری اجتما-شناختی والدین و تعامالت والد(. نقش بهزیستی روان1397نوروزی، و.، اسدی، س. )
 .140-148 ،(2)13شناسی معاصر، روان ۀدوفصلنامآموزان نوجوان. دانش

 تهران: طلوع دانش.آموزان. دانش ۀویژ ؛مهارت مقابله با استرس(. 1386نوری، ر. )

رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در (. 1397کیس، پ. م.، کرک، ج.، و کالرک، د. م. )سالکووس هاوتون، ک.، 
 زاده. تهران: ارجمند.اهلل قاسمحبیب ۀترجم های روانی.اختاللدرمان 
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