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  1398-99دانش آموزان دختر پایه متوسطه شهرستان شهریار منطقه اندیشه در سال تحصیلی  380ژوهش را  بود. جامعه آماری این پ 
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  پر خطر فرزندان دختر  یاسترس خانواده محور بر رفتارها یریتآموزش مد یخشاثرب 

 : مقدمه

سالگی    12تا  10سالی دوره بسیار مهم نوجوانی قرار دارد، این مرحله انتقالی از  در چرخه تحول روانی افراد بین دوره کودکی و بزرگ

کند این مرحله،  سال جدا میتغییرات عمیقی است که کودک را از بزرگ  شود. نوجوانی دورهسالگی تمام می  22الی    18آغاز و در حدود  

دوره نوجوانی را به سه .  شود و به معنای واقعی دوره تغییر و دگرگونی استرشد زیستی، اجتماعی، هیجانی و شناختی را شامل می

رسد  نظر جنسی به رسش می  شود و در آن فرد ازیسالگی را شامل م  14تا    11این دوره  :  د، اوایل نوجوانیان کردهدوره متمایز تقسیم  

.  شودشود و در آن تغییرات بلوغی کامل میسالگی را شامل می 18تا  14اواسط نوجوانی: این دوره . و سرعت رشد جسمانی زیاد است

ساالن  های بزرگازنظر پذیرش نقشتنها ازنظر ظواهر بلکه  شود و در آن فرد نهسالگی را شامل می  21تا    18این دوره  :  اواخر نوجوانی

دانستند. از سال  ، نوجوانی را نوعی شکست و یا دوره در معرض خطر می1رویکردهای کمبودنگر .  (1)   کندوضعیتی مشابه آنان پیدا می

کی از رویکردهایی که به این  . ینی بیشتر شایان توجه قرار گرفتدر دوره نوجوا  4و اخالقی   3، شناختی2به بعد تحول اجتماعی   1990

ها و  این دیدگاه به جای اینکه نوجوانان را دارای کمبود و مشکل پندارد، بر توانایی  « است.5موضوع توجه کرده »تحول مثبت نوجوانی 

های خود را توسعه  ها و تواناییکرده است مهارت  کند تا با تعامل مناسب با محیطی که آنها را احاطهنیروهای درونی آنان تأکید می

 .  ( 2) دهند

موجب  شود، فشارهای محیطی عالوه بر مشکالت رفتاری و هیجانی  در این دوره که مشکالت رفتاری زیادی در نوجوانان پدیدار می

را به  خود بتواند هویت اینکه نوجوانی، نوجوان برای دوره در  .(3)شود  های مختلف میافزایش ناسازگاری و تعارضات آنان در حیطه

از دیدگاه متخصصان بهداشت و    . (4)بیاورند   روی  6و پرخطر  رفتارهای مخرب به خانواده، دوستان و جامعه اثبات کنند ممکن است

اجتماعی برای فرد و جامعه است. رفتارهای    -یکی از مشکالت مهم و اساسی سالمت جسمانی و روانی سالمت روان، رفتارهای پرخطر

دهند و موجب پیامدهای نامطلوبی  شود که به صورت ارادی یا بدون در نظر گرفتن پیامد رخ میپرخطر به رفتارهای مخربی اطالق می

توان به روابط جنسی  گیرد که از آن جمله میرفتارهای پرخطر، طیف متنوعی از رفتارها را در می.  ( 5)شوند  برای فرد و جامعه می

 .  (6) موال، دزدی، خشونت و سوءمصرف سیگار، مواد و الکل اشاره کرد زودهنگام و نامشروع، رانندگی پرخطر، تخریب ا

های سازنده و فشار و طوفان  بحران گرایی،  شناسان این دوره را دوران احساس دوران نوجوانی اهمیت خاصی در زندگی انسان دارد و روان

این در   .شودتاثیر این دوره سنی در زندگی افراد و جامعه بسیار قابل توجه است زیرا رفتار بزرگساالن در نوجوانی تثبیت می.  اندنامیده

یکی از این عوامل، در  خانواده به عنوان . گیردحالی است که بیشتر مشکالت سالمت روان در سنین نوجوانی و ابتدای جوانی شکل می

در دوران بلوغ به دلیل رشد سریع، ظهور   .(7)  تربیت فرزندان در سنین مختلف به ویژه در کودکی و نوجوانی نقش به سزایی دارد

های جدید و نیاز به ایجاد هویت و همچنین با توجه به اینکه نوجوانان در این دوره فعال، هدفمند، گریزان از دلبستگی بین  مسئولیت 

آید. به همین دلیل نوجوانان بیش  ر افراد به وجود میهای روانی دای از تعارضات و آشوبشوند؛ مجموعه پیچیدهخود و والدینشان می

 
1. Deficient approaches 
2 . Social transformation 
3 . Cognitive transformation 
4 . Moral transformation 
5 . Positive development of adolescence 
6. risky behaviors 
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ارزشی ایجاد  ها احساس بیاز هر دوره دیگری در معرض خطر هستند و اگر در این دوره به نیازهای آنان توجه نشود ممکن است در آن 

را پشت سر گذاشته و به بزرگساالنی با    هایی باشند که به یاری آنها بتوانند این دورهشود. بنابراین نوجوانان باید مجهز به توانمندی 

 داشته   حق  و   نموده  ایمنی و همنوایی  احساس  فرد  آن  در  که  باشد  مکانی   باید   . خانواده( 8)  سالمت روانی و کارا برای جامعه تبدیل شوند

  مشکالت  در حل  خانواده  دیگر  افراد  از  و   گفت و شنود کند  واهمه  بدون  را  خود  طبیعی  احتیاجات  و  عواطف  و  و استعدادها  عالئق  باشد

نوجوانان در محیط خانواده و در طول دوره  .  (9)است    تحول متفاوت  و  رشد  مختلف  دوران  در  خانواده  اهمیت  و   بگیرد. نقش  کمك  خود

کنند که در این میان نحوه تعامل بین اعضای خانواده  های خود و مدیریت خشم انتخاب میرشد شیوه خاصی را برای ابراز تعارض

این  می بر  مهارتتواند  از  خانواده  در  که،  نوجوانانی  باشد.  اثرگذار  تعارض  حل  احترام شیوه  و  انسجام  کنار  در  خوبی  ارتباطی  های 

های مختلف موضوع ناسازگارانه ایجاد شده دارند و در برخورد با مسائل و مشکالت  تر به جنبه برخوردارند ارزیابی مثبت و دیدی وسیع

های ارتباطی الزم و شیوه حل  کنند و از طرفی دیگر نوجوانانی که، در خانواده خود مهارتاستفاده میمدارانه  اغلب از راهکارهای مسئله

های ناکارآمد بهره  برانگیز برای حل تعارض از شیوه زا و چالشمند کسب نکرده باشند اغلب در مواقع تنیدگیمسئله را به طور نظام

(؛ نظری و همکاران 13(؛ ادیب نیا و همکاران )12(؛ فیاضی و کرمی )11های بسیاری )اصغری و همکاران ). پژوهش(10)گیرند  می

ده و رفتارهای پرخطر و بزهکارانه  اند که بین عوامل مرتبط با خانوا(؛( نشان داده16(؛ بروک و همکاران )15(؛ داکوف و همکاران )14)

انسجام خانواده به عنوان یك منبع   نین پیشنهاد کردند کهچ  (17)و همکاران    ادژنعربدر نوجوانان رابطه وجود دارد. در این راستا،  

به عنوان یك منبع موثر درونی در برابر گرایش نوجوانان به سمت   که در بطن خانواده رشد کرده   شمندیزموثر بیرونی و احساس خودار

  یانگینبود که م  یناز ا  ی حاک  هایافته  (18)و همکاران    رکرک. در پژوهش  کنند رفتارهای پرخطر به صورت سپر محافظتی عمل می

مواد، ه  یرهای رفتارهای پرخطر و همچنیندر متغ  ی نظام  یهاخانواده  یاننمرات دانشجو به  و تعارضات    یخواه  یجاننگرش مثبت 

والدین به عنوان عامل پرخطر    با   و ارتباط   به نقش کیفیت ضعیف روابط  (19)  و همکاران  هیوملبود.  ها  گروه  یرکمتر از سا  یخانوادگ

 . دانندیارتباط با والدین را با مصرف مواد مرتبط مت دوره نوجوانی و جوانی و کیفیویژه  هاییژگیترکیبی از وو تأکید دارند 

رفتار مقابله به استرس روی دهد که ماز آنجاکه نوجوانی و ظهور رفتارهای پرخطر در این دوران ممکن  پاسخ  نابع  ای باشد که در 

کشد. نوجوانانی که که شبکه حمایت اجتماعی مناسبی در خانواده و در میان همساالن و محیط ای دانش آموزان را به چالش میمقابله

های مقابله و حل مسئله مناسب را برای کاهش استرس و برند و مهارتهای هیجانی و رفتاری رنج میها، اختاللندارند، از آشفتگی

های فردی و محیطی به  ها و استرسدهی مناسب به این چالش . آموزش نحوه واکنش(20)کنند  زندگی کسب نمیمدیریت مشکالت  

های مدیریتی و کنار آمدن با این استرس که در درجه اول دانش آموز باید شیوهرسد  نوجوانان بسیار حائز اهمیت است. چنین به نظر می

 گویی به سؤال زیر بود:رو هدف پژوهش حاضر پاسخرا بیاموزد. از این

 د؟ ده یپرخطر را در آنان کاهش م  یرفتارهادانش آموزان دختر  مادران و استرس به تیریمهارت مدآیا  -

 : روش پژوهش

پس آزمون و پیگیری و گروه گواه بود. جامعه    -کاربردی و روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمونهدف پژوهش حاضر  

  380به تعداد    1398-99آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر پایه متوسطه شهرستان شهریار منطقه اندیشه در سال تحصیلی  

سازی معدل تحصیلی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. معیارهای  اب و با همگننفر انتخ  30ها،  دادند که از میان آن نفر تشکیل می

مشروط در کارنامه متوسطه دانش آموز و زندگی مشترک   ورود به پژوهش شامل رضایت آزمودنی برای ورود به پژوهش، نبود نیمسال



  پر خطر فرزندان دختر  یاسترس خانواده محور بر رفتارها یریتآموزش مد یخشاثرب 

های  یماریبهای جسمانی مزمن،  یماریبها و  یتمعلولشامل    با هر دو والد از زمان تولد تا زمان حال بود. معیارهای خروج از پژوهش

 ی یا دارو در طول سال گذشته و انصراف افراد از ادامه همکاری بود. درمان روانشدید روانی، دریافت 

 جلسه آموزشی

 : ( 23؛ 22)جلسه به شرح زیر بود  10های مدیریت استرس شامل جلسات آموزش مهارت جلسات مدیریت استرس.

 های مدیریت استرس : جلسات آموزشی مهارت1جدول  

Table 1. Training meetings of management stress skills 

 محتوا  هدف جلسات

 طبقه بندی و انواع آن  آشنایی با استرس، شناخت استرس و انواع آن  اول

 افکار و رفتار با توجه به استرس  شناخت هیجانات، دوم
هیجانات بر  استرس  فنون   عالئم،  رفتار،  -افکار  -تأثیر 

 آرمیدگی 

 ادامه بحث قبلی  ادامه مبحث قبل یادگیری تنفس شکمی سوم 

 شناسایی افکار منفی و تحریفات شناختی چهارم

 افکار منفی چیست

ها را به توان آنتحریفات شناختی کدامند و چگونه می

 چالش کشید 

 شناخت افکار منطقی و غیرمنطقی یادگیری جایگزینی افکار منطقی بجای غیرمنطقی پنجم

 آموزش مقابله کار امد و انواع آن شناخت مقابله کارامد با استرس ششم

 هفتم
رفتاری و  شناختی  راهبردهای  و    -شناخت  شناخت 

 یادگیری حل مسئله

مسئله حل  و    -آموزش  شناختی  راهبردهای  آموزش 

 رفتاری

 آموزش مدیریت خشم کسب مهارت مدیریت خشم  هشتم

 آموزش خود ابرازگری در روابط فردی کسب مهارت خود ابرازگری  نهم

 های حفظ و گسترش شبکه اجتماعیآموزش تکنیك شناخت منابع حمایتی اجتماعی  دهم 

 

 ابزارهای پژوهش عبارت بودند از:

گویه    38شامل    (15)و همکاران    زاده محمدی  ایرانی ساخته  نوجوانان  مقیاس خطرپذیری.  1نوجوانان ایرانی   مقیاس خطرپذیری

با شماره    ، سیگار کشیدن11تا    7های ماره سؤالبا ش  ، خشونت6تا   1های  خطرناک با شماره سؤال  رانندگی  هایخرده مقیاس  است که

دوستی با جنس  ،  30تا    25های  با شماره سؤال  ، مصرف الکل24تا    17های  با شماره سؤال  ، مصرف مواد مخدر 16تا    12های  سؤال

از    ای لیکرتدرجه 5  طیفرا در یك    38تا    35های  با شماره سؤال  رابطه و رفتارهای جنسیو    34تا    31های  مخالف با شماره سؤال

 
1. Iranian Adolescents Risk-Taking Scale 
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های  لفهؤعاملی اکتشافی با م  تحلیل  (15)در پژوهش زاده محمدی و همکاران    دهد.تا کامالً مخالف مورد ارزیابی قرار می  کامالً موافق

کند. میزان آلفای کرونباخ  درصد واریانس خطرپذیری را تبیین می  84/64مقیاسی هفت بعدی است، که    این ابزاراصلی نشان داد که  

 به دست آمد.  93/0تا  74/0ای از در دامنهها قیاسو خرده م  94/0برابر با  کل مقیاس

شناختی    های جمعیتمنظور تجزیه و تحلیل ویژگی ها در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. بهدر پژوهش حاضر تحلیل داده 

های پراکندگی )انحراف معیار( و  های مرکزی )میانگین( و شاخصهای آمار توصیفی شامل شاخص های آزمایش و گواه از روشگروه

روش تحلیل آمیخته و نرم افزار  از  های اساسی  در صورت برقرار بودن مفروضه   ،ها برای تحلیل دادهمنظور بررسی اثر متغیر مستقل  به

 استفاده شد. اس پی اس اس 

 :هایافته

در گروه  .  بود  83/0  ±  13/15  گواه  گروه  و  92/0  ±  47/15آزمایش  گروه    ه درو انحراف استاندارد سن فرزندان شرکت کنند  نیانگیم

نفر در پایه یازدهم مشغول به تحصیل    10نفر در پایه دهم و    5نفر در پایه یازدهم و در گروه گواه    8نفر در پایه دهم و    7آزمایش  

 بودند.  

یش به سیگار، گرایش به خشونت، گرایشِ  میانگین و انحراف استاندارد رفتارهای پرخطر )گرایش به مواد، گرایش به الکل، گرا  2جدول  

های پژوهش، در سه  کنندگان گروهبه رابطه و رفتار جنسی، گرایش به رابطه با جنس مخالف و گرایش به رانندگی پرخطر( در شرکت

 دهد. مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری را نشان می

 

 رفتارهای پرخطرهای  مؤلفه  انحراف استاندارد  ±: میانگین2جدول  

Table 2. The mean of standard deviation in risky behavior 

factor 

 پیگیری پس آزمون پیش آزمون گروه متغیر

 گرایش به مواد
 83/1 ± 93/5 10/2 ± 13/6 79/1 ± 27/6 آزمایش 

 39/1 ± 93/6 81/1 ± 87/6 19/2 ± 73/6 کنترل 

 گرایش به الکل
 14/2 ± 80/6 85/1 ± 00/6 81/1 ± 13/7 آزمایش 

 94/1 ± 73/7 71/1 ± 66/7 87/2 ± 33/7 کنترل 

 گرایش به سیگار 
 19/1 ± 47/7 33/1 ± 07/8 52/2 ± 73/9 آزمایش 

 81/1 ± 00/9 89/1 ± 15/9 58/2 ± 33/9 کنترل 

 گرایش به خشونت
 87/1 ± 27/8 74/1 ± 20/9 43/2 ± 07/13 آزمایش 

 43/2 ± 74/12 37/2 ± 95/12 97/2 ± 33/13 کنترل 

 69/1 ± 80/4 72/1 ± 67/4 18/1 ± 13/7 آزمایش 



  پر خطر فرزندان دختر  یاسترس خانواده محور بر رفتارها یریتآموزش مد یخشاثرب 

رابطه و رفتار 

 جنسی 
 78/1 ± 93/6 56/1 ± 50/6 85/1 ± 53/7 کنترل 

رابطه با جنس  

 مخالف

 20/1 ± 00/7 40/1 ± 67/7 56/1 ± 00/10 آزمایش 

 84/1 ± 35/9 88/1 ± 23/9 05/2 ± 93/9 کنترل 

گرایش به رانندگی  

 خطرناک

 60/1 ± 87/6 37/1 ± 80/6 12/2 ± 93/7 آزمایش 

 08/2 ± 33/7 13/2 ± 15/8 06/2 ± 68/7 کنترل 

 

ها و مراحل اجرا، نشان داد که شاخص مزبور  ها در هر یك از گروه ویلك هر یك از مؤلفه  -پیش از اجرای تحلیل، بررسی شاخص شاپیرو

معنادار است. اگرچه این موضوع بیانگر عدم توزیع   05/0گرایش به الکل در گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون در سطح  مؤلفه    برای

توان گفت انحراف از ( میp=037/0ویلك )  - نرمال آن مؤلفه در آن گروه بود، با وجود این با توجه به سطح معناداری شاخص شاپیرو

نتیجه آزمون لون نیز نشان توان انتظار داشت که این مقدار انحراف از مفروضه نتایج را تحت تأثیر قرار ندهد.  مفروضه شدید نبوده و می

پیگیری های رفتار پرخطر در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و  داد که تفاوت واریانس خطای نمرات مربوط به هیچ یك از مؤلفه

دهد که مفروضه همگنی واریانس های خطا در بین داده برقرار بود. همچنین نتایج تحلیل  در دو گروه معنادار نیست. این یافته نشان می

های رفتارهای پرخطر تفاوت معناداری  واریانس چند متغیری نشان داد که پیش از اجرای متغیر مستقل بین گروه ها به لحاظ مؤلفه

ها  توان گفت مفروضه استقالل پیش آزمون از عضویت گروهی برای داده(. بنابراین میF( 7و    22)  =  P  ،21/0  >05/0)وجود ندارد  

های واریانس کوواریانس و تحلیل چند متغیری در مقایسه اثر اجرای متغیر نتایج آزمون مفروضه برابری ماتریس  2جدول  برقرار بود.  

 دهد. را نشان میهای رفتارهای پرخطر مستقل بر مؤلفه 

 

 های واریانس کوواریانس و تحلیل چند متغیری: نتایج آزمون مفروضه برابری ماتریس3جدول  

Table 3. The results of homogeneity between variance and co-variance matrix 

and multi variable analysis 

 رفتارهای پرخطر

 گرایش به

واریانس  برابری ماتریس 

  ها کوواریانس

 آزمون چند متغیری 

M.Box F p  المبدای ویلکز F DF p η2 

 013/0 841/0 2و  27 18/0 987/0  853/0 44/0 98/2 مواد مخدر

 075/0 348/0 2و  27 10/1 925/0  026/0 40/2 32/16 الکل

 123/0 171/0 2و  27 89/1 877/0  526/0 86/0 82/5 سیگار

 336/0 001/0 2و  27 83/6 664/0  784/0 53/0 62/3 خشونت 

 203/0 046/0 2و  27 45/3 797/0  571/0 80/0 43/5 جنسی رابطه و رفتار
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جنس  رابطه   با 

 مخالف

 205/0 045/0 2و  27 48/3 795/0  501/0 89/0 05/6

 103/0 231/0 2و  27 55/1 897/0  576/0 78/0 39/5 رانندگی خطرناک 

   

  05/0های کوواریانس متغیرهای وابسته تنها برای مؤلفه مصرف الکل در سطح  منطبق بر نتایج جدول فوق مفروضه همگنی ماتریس

اعتبار نسازد. همچنین توان انتظار داشت که این مقدار انحراف از مفروضه نتایج تحلیل بیمعنادار بود که با توجه به سطح معناداری می

  2  ،001/0=P  ،83/6=336/0= المبدای ویلکز،  664/0دهد که اثر تعاملی گروه × زمان بر خشونت )نشان می  2  نتایج تحلیل در جدول 

  2  ،046/0=P  ،45/3   =  (27=0/ 203= المبدای ویلکز،  797/0های رابطه و رفتار جنسی )و برای مؤلفه   01/0( در سطح  F( 2و    27)  =

معنادار بود. در   05/0( در سطح F( 2و  27) =2 ،045/0=P ،48/3=205/0یلکز، = المبدای و795/0( و رابطه با جنس مخالف ) F(2و 

ارزیابی شد و نتایج نشان داد که مفروضه مزبور برای   1ادامه شرط کرویت یا برابری ماتریس واریانس خطا با استفاده از آزمون موخلی

برقرار است.  همه مؤلفه بر مؤلفه  3  جدول ها  اثر متغیر مستقل  تبیین  را نشان  رفتارهای پرخطر  های  نتایج تحلیل طرح آمیخته در 

 دهد. می

         

 های رفتارهای پرخطر: نتایج تحلیل طرح آمیخته در تبیین اثر متغیرهای مستقل بر مؤلفه4  جدول

Table 4. The results of a mixed design in explaining the effect of independent 

variable on risky behavior factor 

 رفتارهای پرخطر
مجموع 

 مجذورات

مجموع مجذورات 

 خطا
  2 سطح معناداری F درجه آزادی 

 005/0 863/0 15/0 2و  56 84/202 07/1 مواد مخدر

 039/0 326/0 14/1 2و  56 78/197 07/8 الکل

 079/0 099/0 41/2 2و  56 11/177 27/15 سیگار

 215/0 001/0 65/7 2و  56 22/276 49/75 خشونت 

 110/0 041/0 39/3 2و  56 00/108 07/13 جنسی رابطه و رفتار

 137/0 016/0 45/4 2و  56 29/145 02/23 مخالف جنس  بارابطه  

 046/0 269/0 35/1 2و  56 36/200 62/9 رانندگی خطرناک 

 

 
1. Mauchly 



  پر خطر فرزندان دختر  یاسترس خانواده محور بر رفتارها یریتآموزش مد یخشاثرب 

( در  F(2و    56)  =  2   ،001 /0  =P  ،65/7  =215/0خشونت )دهد که اثر تعاملی گروه × زمان بر مؤلفه گرایش به  نشان می  4جدول  

( و گرایش به رابطه با F(2و    56)  =   2   ،041/0  =P  ،39/3  =110/0های گرایش به رابطه و رفتار جنسی )و بر مؤلفه  01/0سطح  

 معنادار است.  05/0( رفتارهای پرخطر در سطح F( 2و  56) =  2  ،016/0 =P ،45/4 =137/0جنس مخالف )

 
 های رابطه با جنس مخالف، رفتار و رابطه جنسی و خشونت : نمودار مربوط تأثیر متغیر مستقل بر مؤلفه1شکل 

Figure 1: The diagram regarding the effect of independent variable on relationship with opposite 

sex, sexual relationship and behavior and violence 

 : گیریبحث و نتیجه

نتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش مدیریت استرس به مادران گرایش به خشونت، رابطه و رفتار جنسی و رابطه با جنس مخالف را  

و    رک رک؛  (17)و همکاران    ادژنعربهای  دهد. این نتایج با نتایج حاصل از پژوهش میبه صورت پایدار در فرزندان دختر آنان کاهش  

و همکاران   ی(؛ نظر13و همکاران )  یان یب(؛ اد12)  ی و کرم  یاضی(؛ ف11و همکاران )  یاصغر،  (19)  و همکاران  هیوملو    (18)همکاران  

 همسو بود.   (16بروک و همکاران ) و (15(؛ داکوف و همکاران )14)

های نوجوان اثری وارههای مدیریت استرس این بود که شناختتوان گفت فرض اساسی در آموزش مهارتدر تبیین یافته حاضر می

گذارند  های فرد میها و رفتار او دارند و چگونگی عملکرد یا رفتار نوجوان اثر قوی در الگوهای فکری و هیجانکننده بر هیجانکنترل

خودشان، دیگران یا دنیا دارند.    دربارهآورند، در حقیقت باورهایی هستند که افراد  بسیاری از افکاری که به ذهن افراد هجوم می  .(24)

دهی به آنان و تغییر افکار  بخشی از کمك به افراد برای آن که احساس و عملکرد بهتری در زندگی روزانه داشته باشند، از طریق آموزش

و   می  غیرمنطقیمنفی  می.  گیردصورت  تأثیر  رفتار  و  خلق  روی  )که  ناکارآمد  یا  شده  تحریف  تمامی  تفکر  مشترک  وجه  گذارد( 

 .  (25) شودمی در نوجوانان گرایانه تفکر منجر به بهبود خلق و رفتاربینانه و تغییر واقعارزشیابی واقع. شناختی استهای روانآشفتگی
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 یق تشو  نوجوانان  یکردرو  یندر واقع در ا  .مقابله کنند   استرسبا    توانندیافکار م  یبازساز  با  ین است که نوجواناناعتقاد بر ا  یکردرو  یندر ا

  افکار،   یو در ادامه با بازساز  هانآ  یدنو به چالش کش  یشناخت  های یفتحر  ییو شناسا   یمنف  یندتا با توجه به افکار خودآ   شوندیم

ها و د. در این رویکرد تأکید بر فرض بر آن است که هیجاناز خود بروز دهن  یترمناسبی  را تجربه کنند و رفتارها  یاحساسات بهتر

کند بلکه شیوه بازسازی  ها را تعیین نمیها از رویدادها است. یك موقعیت به خودی خود احساس آدمرفتارهای افراد متأثر از ادراک آن

او را مشخص می به این ترتیب نوع احساس آدمموقعیت در ذهن فرد است که احساس  به نحوه تعبیر و تفکر آنکند.  ها درباره  ها 

سطه ادراک های هیجانی به واها را تعیین کند، واکنشتواند چگونگی احساس آنها ربط دارد. موقعیت به خودی خود نمیموقعیت

 فنون   برخی  کمك  به  ناسازگارانه  تفکر  تغییر  و   شده  تحریف  شناخت عقاید  این رویکرد،   . بنابراین، کانون(26)افتد  موقعیت اتفاق می

. بنابراین، هدف عمده عبارت بود از کمك به نوجوان به نحوی که بتواند تغییراتی مطلوب در زندگی خود  (27)بود    عاطفی   و  رفتاری

های انطباقی جدید و نیز ایجاد تغییراتی در فضای  متوجه فراهم آوردن فرصتی برای یادگیریپدید آورد. بنابراین تأکید در آموزش،  

از حیطه آموزش می را تشکیل میبیرونی  این رویکرد آموزشگر و نوجوان سعی شود. حل مسئله، جز مهم الینفك آموزش  داد. در 

هایی که افراد برای مقابله . عالوه براین، فعالیت(28)کنند راهبردهایی را برای مقابله با مسائل دقیقاً مشخص شده، با هم وضع کنند  می

  زندگی  کیفیت  همچنین  و   رشد  یادگیری،   فرایند  تواندمی  کنند، می  اتخاذ   آن  به  رسیدگی   برای  گیرند، راهبردهایی کهکار میاسترس به  با

بر خانواده برای جلب حمایت و محبت گرایش به    نوجوان و جوان از یك سو به دلیل فضای روانی سرد حاکم .  (29)کند    تعیین  را  او

  های ارتباطی مثبت در کودکی، توانایی مقابله مؤثر در مقابلدلیل تجهیز نشدن به سبك   و از سوی دیگر به  کند یهمساالن پیدا م 

   . (30) شودپذیرتر میآسیب  نسبت به رفتارهای پرخطر ای دوستان را کسب نکرده و پیشنهاده

دهد و موجب  عالوه براین، آموزش مهارت مدیریت استرس به مادران نیز، خانواده را در رویارویی با شرایط و نیازهای جدید یاری می

تواند بر شیوه حل تعارض اثرگذار باشد.  شود و بدین ترتیب نحوه تعامل بین اعضای خانواده میمیبرقراری تعادل و انطباق دوباره آنان 

های  تر به جنبههای ارتباطی خوبی در کنار انسجام و احترام برخوردارند ارزیابی مثبت و دیدی وسیعافرادی که، در خانواده از مهارت

مدارانه و راهبردهای مثبت برخورد با مسائل و مشکالت اغلب از راهکارهای مسئله   مختلف موضوع ناسازگارانه ایجاد شده دارند و در

طور های ارتباطی الزم و شیوه حل مسئله را بهکنند و از طرفی دیگر افرادی که، در خانواده خود مهارتتنظیم هیجان استفاده می

. عالوه  (31)گیرند  های ناکارآمد بهره میبرای حل تعارض از شیوه  برانگیززا و چالشمند کسب نکرده باشند اغلب در مواقع تنیدگینظام

  دهند. در ای غیرمفید و متمرکز بر عاطفه را کاهش میهای مقابلهتر باشند، راهبردهای استفاده از شیوه براین، هر چه والدین پذیرنده

 است  پذیرش  با توام و صمیمی گرم خانواده روابط که جاآن از و باالست مشکالت با   مقابله  و توانایی ارتباطی  هایمهارت ها خانواده این

 . (33؛ 32)شوند می  رفتاری مشکالت  کاهش  باعث

د  هایی نظیر شناخت افکار ناکارآمهای مدیریت استرس برای دانش آموزان دختر که آموزشدر یك جمع بندی باید گفت آموزش مهارت

های هیجانی و رفتاری ناکارآمد خود را که در پاسخ به  شود تا نوجوان واکنشغیرمنطقی و تحریفات شناختی در بردارد موجب می

دهد شناسایی کند و خشم خود را در چنین مواقعی مدیریت کرده که به حل مسئله، فشارهای روانی محیطی و خانوادگی رخ می

و   تعارض  منجر میراهبردهای سازگارانه حل  بردارد که هم موجب مقابله  در  را  ورزی  یادگیری جرأت  آموزش همچنین  این  شود. 

شود.  های جرأت ورزانه به عوض خشمگینانه در برخورد با والدین و محیط و هم عدم پذیرش رفتارهای پرخطر همساالن میواکنش

عضای خانواده و جلب حمایت خانواده همچنانکه در پژوهش  ها به واسطه افزایش تعامل سازنده میان ابدین ترتیب، در این خانواده
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تری با والدین  یابد. در این آموزش فرزندان یاد گرفتند که پیوندهای قویها کاهش میحاضر دانش آموزان دختر یاد گرفتند، حل تعارض

خورند با متوسل شدن به منابع  عارض برمی خود برقرار کنند و همچنین در مواقع لزوم مانند زمانی که این دختران با والدین خود به ت

کند و خانواده به عملکرد سالم  حمایتی خود راهکارهای الزم را فراگیرند. در نهایت، در نظام خانواده فرد نقش خود را به درستی ایفا می

 کند. دست پیدا می

 محدودیت ها و پیشنهادات 

پژوهش حاضر با محدودیت هایی مواجه بود، از جمله آموزش مدیریت استرس خانواده محور به مادر و در نظر نگرفتن دیگر اعضای  

خانواده بخصوص پدر، خودگزارشی بودن پرسشنامه پژوهش، شاغل بودن برخی از والدین و به اجبار آموزش غیرحضوری برای برخی از 

پیگیری آزمودنی ها. با توجه به نتایج پژوهش می توان پیشنهاد کرد که آموزش خانواده در مدارس   آنها، شیوع ویروس کرونا و سختی

و   فرزندان  رفتاری  والدین در مورد مشکالت  آگاهی  ارتقا  زندگ   یامدهایپ حول محور  مهارت  ینده آ  یآن در  ارتقاء  و    یزندگ  های  و 

اعالم   یو اجبار یرا در مدارس الزام ی و اجتماع  ی زندگ های مهارت یوم اجرالز یتی،و ترب یآموزشبرنامه ریزان  باشد.  ینوالد یاجتماع 

 همچنین پیشنهاد می شود کارگاه های مهارت زندگی در مدارس جهت استفاده والدین برگزار شود. کنند.

 مشارکت نویسندگان 

دکتر مهرداد ثابت راهنمایی این رساله را بر عهده  این مقاله از پایان نامه دوره دکترای روانشناسی تربیتی استخراج شده است. آقای  

داشتند. مشاور پایان نامه نیز خانم دکتر سیمین بشردوست بودند. خانم عفت نوذری نیز به عنوان پژوهشگر این رساله در گردآوری 

 مطالب و جلسات آموزشی و تنظیم نهایی متن رساله نقش داشتند. 

 تشکر و قدردانی

 این پژوهش یاری گر محقق بوده اند، صمیمانه سپاسگزاری می شود.  از تمامی کسانی که در

 تعارض منافع 

پژوهشی    فعالیت های حاصل  و  نرسیده چاپ  به  خارجی و  داخلی نشریهاین اثر در هیچ  نویسندگان مقاله حاضر، گواهی می نمایند که 

قی اجرا شده الاخ  مقررات  و  قوانین  کلیهن تحقیق طبق  تمامی نویسندگان است و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند. ای

 نویسنده مسئول   عهده گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به    مسئولیتو هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است.  

 .گیرند می  عهده   بر را شده ذکر موارد کلیه مسئولیت ایشان و است،

 مالحظات اخالقی 

 یل تکم  یبه هر شرکت کننده برا  ی شرکت کننده ها، دادن زمان کاف  یهدف پژوهش برا  یح)از جمله توض  یاخالق  اصولبه لحاظ رعایت  

  ی از ب ینان، اطمو جلسات آموزشی اجازه خروج از مطالعه یاز،ها در صورت ن  یاسمق  یاضافه در مورد سؤال ها یها یحپرسشنامه، توض

مراحل توسط خود پژوهشگر، صداقت با شرکت   یه( و اخالق پژوهش )انجام کلالعهمط   یج نتا  و اجازه با خبر شدن از پرسشنامه  نام بودن  

 شد.  یتانجام کار رعا ینو گزارش داده ها( در ح یلکننده ها، صداقت در تحل
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