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این تحقيق با هدف بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهاا  رتتاار امتعاابی بار کااهي تعایاض بام تزاا  م ااز           

طار  رروههاا  کرتارل     از ناو   روش ان ام آن شبم آزمایشی وطار  آن . سال ان ام شده است ١1تا  ١1نوموانان 

نفار باوده کام      282شهر دیواندره با م عاو    ةآموزان هررستانها  تری روزان داني ةآمار  کلي ةمامع. نامعادل است

نفار از   31نك پاسا  رفتراد، تعاداد   یزاستفاده از تزا  م از  آ ةبرا  انتخاب نعونم تعام اتراد مامعم  بم پرسشرام

سپس اتراد بم صورت تصادتی در دو رروه مایگزین و ایان دو راروه بام    . آموزان، بم بروان نعونم انتخاب شدند داني

صورت تصادتی تقسيم و رروهها نيز بم صورت تصادتی بم رروهها  آزمایي و کرترل نامگذار  شادند، پاس از آن   

در ،آموزش راهبردهاا  رتتاار امتعاابی بررازار شاد      ةهشت ملس بم مدت دو ماه، برا  داني آموزان رروه آزمایي

هاا  رتتاار    آزماون اساتفاده از تزاا  م ااز  آیزناك و شايوه       پایان ملسات بم صورت هعزمان از هر دو رروه پس

 t، اساتودنت  tآماار   هاا    از آزماون    پاووهي  هاا  برا  آزمون ترضيم. امتعابی الزاروس و تولكعن بم بعض آمد

 راهبردهاا   رتتاار امتعاابی بار    آموزش دادکم  نشان یاتتم ها. آمار  قرار ررتترد ليضمورد تحکوواریانس و وابستم

بين ميانگين نعارات راروه   دوم،  ةدر ارتباط با ترضي. تاثير داشتم استآموزان  دانيتعایض بم مخاطره مویی  کاهي

مشاهده دار  تفاوت معریاستفاده از تزا  م از  مقياس  آزمون در خرده آزمایي و کرترل پس از حذف تاثير پيي

هعچراين نتاایج نشاان داد کام      .این ترضيم رد شاد سوم حاکی از آن بود کم  ةنتایج تحليض کوواریانس با ترضي. شد

 .آموزان را اتزایي می دهد ها  رتتار امتعابی در داني راهبردها  رتتار امتعابی، شيوهآموزش 

 .ها  مخاطره مویانم، تكانشگر ، هعدلیرتتار: کليد واژه ها

 2/31/66: تاریخ اکسپت                          6/66/ 31:تاریخ دریافت

The Effectiveness of Teaching Strategies for Social Responsibility 

on Reducing the Desire of Cyberspace in Adolescents 61-61 Years 

Abstract  

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of teaching social 

behavior strategies on decreasing the tendency toward cyberspace in adolescents 

aged ١1 to ١1 years. The method of performing this quasi-experimental design and 

the design of the control group is unbalanced. The statistical population of all 

students of the technical colleges of the city of Divandareh with a total of 282 people 

responded to Eysenck's impulsivity questionnaire to select a sample of all the 
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population. In the following, 31 students who had a high score in the test of 

impulsivity were selected as samples. Subjects were then randomly assigned to two 

subgroups and the two groups were randomly assigned and the groups were 

randomly assigned to control and control groups, then, for two months, the students 

of the experimental group received eight sessions of teaching social behavior 

strategies But the control group followed their regular schedule. At the end of the 

sessions, both Eisenck's post-test impulsivity and Lazarus and Folkman social 

behaviors were performed simultaneously. Data collected to test the research 

hypotheses of this study were analyzed by t-test, t-test and covariance. The findings 

indicated that: teaching social behavior strategies has affected students' risk aversion. 

That is, there was a significant difference between the tendency to risk and control of 

the experimental group after the elimination of the pre-test. In relation to the second 

hypothesis, there was a significant difference between the mean scores of the 

experimental and control groups after eliminating the effect of pre-test on the 

impulsivity subscale. That is, the training of social behavior strategies has been 

effective in reducing adolescent's impulsivity. The results of the analysis of 

covariance in relation to the third hypothesis indicated that the training did not 

increase empathy strategies in adolescents, so this hypothesis was rejected. Also, the 

results showed that teaching social behavior strategies increases the social behavior 

of students. 
Keywords: risky behaviors, impulsiveness, empathy. 

 مقدمه

ببارت است از ایركم رتتار پيامدها  آزارنده بام   هيچ کس خطر خود بم خود  را، کم اساساً

اما کسانی کم بم صورت آراهانم اقدام بم انتخاب خطر می کرراد   .بار خواهد آورد را دوست ندارد

ن نم بم خاطر ایركم رتتار آنها معكن است پيامد ناروار  داشتم باشاد بلكام بام خااطر خاود ایا      

ها و ت ربم ها  تازه ارزش این خطرات را دارند اقادام بام ایان     خطرات و ابتقاد بم ایركم هي ان

بم نظر می رسد چون این خطرات با سود و زیان هعراه است و هعواره ساود آنای   . کار می کررد

این خطرات چشعگير است، مخاطره مویان برا  تراموش کردن مشكالت شخصی خاود بيشاتر   

مخاطره مویان اتزایي ضربان قلب را هرگام خطر کردن  .خطرات مبادرت می ورزند بم این رونم

 دوست دارند و برا  ایركم ضربان قلبشان تردتر شاود دسات بام خطارات بزررتار  مای زنراد       

 (. ١38١اندرسون و براون؛ نقض از ریو،)

آسايب یاا    کم اررچم باا درمااتی از   شود مویانم بم بعلكردهایی اطالق می رتتارها  مخاطره

هعيشام درکراار    ،باشاد  اند احتعال دستيابی بم انوابی از پاداش را نيز دارا مای  ضرر بالقوه هعراه
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 حاس  (١881 2،آیزنك، پيرساون، ایساير   ) ١مفهوم خطرپذیر  مفاهيعی مانرد تزا  م از 

 (١881 ،آیزنك و هعكاران ١881 1،بارت) و استفاده از تزا  م از  (١881 1،زاکرمن) 3مویی

تحقيقات نشان داده اند  (. .١38١ ،اختيار )نيز مورد تومم است  7طلبی و پاداش 1رریز  سيبآ

نفار از داناي آماوزان دختار تهرانای       ١١82کم در ایران و در شهر تهاران در ح ام نعونام      

درصد هم ابالم کردند 8/37درصد حداقض یكی از شي رتتار مخاطره آميز را ت ربم کردند 2/88

تئوریهاا    .(١382 بباسای سار در ،  ) مخاطره آميز را با هم ت ربام کارده اناد    کم چرد رتتار

یاا تهدیدکرراده ساالمت     توصيف چگونگی اتخاذ رتتارها  تزاعين کرراده و   بسيار  بم مرظور

شاواهد ت ربای ومساتدل ماورد      پووهشگران زیاد  این تئوریها را با و توسط اتراد ارائم شده اند

بم تواتقی دراین زميرم دست یابردکم یك تئاور  یاا    هروز نتوانستم انداما  مایي قرار داده اندآز

 بهتار  را اتاراد  در تواند قویتر از سایر تئوریها ملوه نعوده و رتتارها  ساالم یاا پرخطار    مدل می

و مادل   در بررسی رتتارها  خطرپذیر  نوموانان نيز دیدراهها .(2221 8،ریريرگر)توميم نعاید 

 ها در تبيين این رونم رتتارها ،بار مربام هاایی از   م برخی نظری .مده استآها  زیاد  بم ومود 

 .اناد  داده کياد قارار  اماورد ت  برخی دیگر مربم هایی از محايط را  شخص تعرکز کرده اند و خود

ومحيط را در رتتارها  مخااطره   دارد کم ترکيب مربم ا  از شخص تئوریها  دیگر  نيز ومود

مثض تااثيرات  ) زیستی ،بوامض (مثض ادراك خطر) بوامض شراختی.ميز نوموانان دخيض ميدانرد آ

مثاض  ) و بوامض و تااثيرات محيطای  ( مثض ررایشات هي ان خواهی)بوامض شخصيتی ( هورمونی

پيشاگير  از   و یهعم از موارد  هساتردکم بام مرظاور درك چگاونگ     (والدین و رروه هعساالن

برخای  . ورد مطالعم و بررسی قرار ررتتام اناد  رتتارها  پرخطر در نوموانان وبواقب مرفی آنها م

 ؛١883 ،2آیاروین  ؛١882 ١مسور،) .اند مدلها نيز تعامض ميان این بوامض را مورد تومم قرار داده

 (.2222 3کاليچعان،

یا مياض   3«تكانم ها  مرحرف»اتراد دارا   (یا بيشتر) اغلب تئوریها مطر  می کررد کم هعم

ا هعواره سعی آنان بر این است کم این تكانم ها را حداقض در اغلب ام. بم ابعال نا بهر ار هسترد

نظریات رونارون بر سر روشای کام کام     (.١881 1راتفردسون،) اوقات تحت کرترل داشتم باشرد

                                                           
1. venturesomeness   2. Eysenck, Pearson & Eising 

3. sensation seeking  4. Zuckerman 

5. Barret    6. harm avoidance 

7. raward dependence  8. Rininger  

1. Jessor     2. Irwin    3. Kalichman  

4. deviant impulses   5. Gottfredson   6. Petriatis & et al 

7. Singer & et al   8. Arnett 
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 :بم اتراد کعك کرد تا این تكانم ها را کرترل نعاید با یكدیگر اختالف دارند

اتراد ومود  ةدر هع ها  مرحرف کم احتعاالً معتقدند کم تكانم( ١888) 1يس و دیگرانتپتریا

 .شود کار  و مذهبی کرترل می ،دارد توسط پيوندها  قو  امتعابی، خانوادری، تحصيلی

احساس ترد از هویات اسات کام تكانام هاا  مرحارف       ( ١811) 1دیگرانبم بقيده سيرگر و 

  در یك موقعيت از دست دادن هویت ترد «از خود بم درآمدن»طبق تئور  . راکرترل می کرد

 .رروهی می تواند مر ر بم بروز رتتار بازدار  شده رردد

بيان می کرد کم ترایرد امتعابی شدن در نومواناان اسات کام تكانام هاا        (١882) 1آرنت

 .مرحرف در آنهایی کم صفات شخصيتی و مزامی خاصی دارند تحت کرترل در می آورد

این باره می دانست کم رتتاار بام یاك پياماد یاا      رتتار را نتي م   باور ترد در  (١811) راتر

و دیگر آنكم این پيامد تا چم اندازه مطلوبيت خواهد داشات  ( انتظارات)تقویت مر ر خواهد شد 

. تام، مایگااه کرتارل مای باشاد     تمهعترین بامض در تعيين انتظارات بعوميت یا(. ارزش تقویت)

زندری خود احاطم نداشتم و در سرنوشات   معتقدند کم بر اتراد  کم مربع کرترل بيرونی دارند،

خود یا دیگران نقشی ندارند و بر بكس، اتراد دارا  مایگاه کرترل درونی ابتقاد دارناد کام مای    

برابراین کسانی کام  . توانرد بر زندری تاثير رذارده و آن را در مهتی کم می خواهرد سوق دهرد 

ساازند کام اثارات     را دررير رتتارهاایی مای  بم احتعال کعتر  خود ، مایگاه کرترل بيرونی دارند

مطالعات نشان داده اناد کام یاك تارد در      برخی. مثبت و سازنده ا  بر زندری آنها داشتم باشد

صورتی کم مایگاه کرترل درونی داشتم باشد و ارزش باالیی برا  سالمتی قائض باشد بم احتعاال  

دیگر مادل تئاور  تعاارس اسات،     دل م (.١١88١ابرل) دباالتر دست بم رتتارها  سالم خواهد ز

باشد کم هدف آن تعيين شرایطی است کم اتراد در  از تصعيم رير  ترد  می این مدل الگویی

ساالمت   ةآن وضعيت حاضرند بم قيعت بم خطر انداختن زندری شان بم رتتارها  تهدید کرراد 

توانرد تصعيم  نها میخود ادامم داده و از رتتارها  سالم امتراب کررد و هم چرين شرایطی کم آ

ا  کم  پرج الگو  مختلف مقابلم با تهدیدات واقعی و پرج مرحلم .تر  اتخاذ نعایرد رير  مرطقی

کررد را شر  داده اند کام ایان الگوهاا از     یابی بم یك تصعيم پایدار طی می اتراد بم مرظور دست

 شاكض ررتتام اناد    تحليض داده ها  تحقيقاتی و پاایي اوضاا  ساالمت بعاومی     اتراد، ةمشاهد

تئور  بعض مستدل هم توسط تيي بين ارائام شاده اسات، محتاوا       .(١877، و مانمانيس )

طباق تئاور    .  رتتار  می باشاد  ةاصلی این تئور  آن است کم قصد، بهترین پيي بيری کررد

                                                           
1 Oberele  
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ایان  . بعض مستدل، قصد بم ان ام رساندن یك رتتار توسط باورها و نگرش ها تعيين مای راردد  

با ترس آنكم انسان مومود  مرطقی است و رتتارها  او تحت اراده و اختيار خودش می تئور  

ساختار  است کم باورها، نگرشها، قصد و رتتار اتراد را بم یكدیگر پيوناد مای    ةارائم دهرد. باشد

 (. ١381؛ نقض از سليعانی،١881 ،١تيي بين) دهد

رد، سعی می کرد در برابر این تشار هرگامی کم شخص تحت تاثير رتتار متعابی قرار می ري

واکري نشان دهد، در صورت کعبود مهارتها  سازرارانم، شخص از راهبردها  ناسازرارانم و یاا  

ها و رویكردها  مختلف ساعی   نظریم .بم احتعال زیاد از رتتارها  خود تخریبی استفاده می کرد

وان در این رابطم ای ااد روشاها    ت می کررد بم ترد در  راه رسيدن بم تعادل کعك کررد کم می

تارین ایان روشاها، راهبردهاا  مقابلام باا        یكی از متاداول  .مختلف مقابلم با استرس را ذکر کرد

اغلب روشها  مقابلام باا اساترس تاك بعاد  و یاا دوبعاد          .استرس الزاروس و تولكعن است

رد ومهی تعبير شاده  هسترد، اما روش مقابلم ا  الزاروس و تولكعن بم راهبردها  مقابلم ا  چ

و زميرم ها  مهعی مانرد ت سم، مربم ها  زیست شراختی و رواباط باين تارد  را هام      است

 (.١382 ؛ نقض از مان بزرری،2،١887پالعر) مورد تومم قرار می دهد

اثر بخشی آماوزش   هدف شراسایی :بم هعين خاطر هدف اساسی این پووهي ببارت است از

 .در نوموانان آميزار امتعابی بر کاهي تعایض بم رتتار مخاطره مهارتها  شراختی رتتار  رتت

چون امكان انتخاب تصاادتی نعونام    طر  رروهها  کرترل نامعادل است، این مطالعم از نو 

در این طر  هر چرد دو رروه بم رونم تصادتی بررزیده نعی شوندو برابراین نعای  . ومود نداشت

ما پووهشگر در صدد رزیري اتاراد بام رونام ا  اسات کام      ا توان آنها را معادل یكدیگر دانست،

 .(١381 هومن،) رروهها  آزمایشی و مقایسم را تا حد امكان مشابم و یكسان سازد

 

 ، نمونه و روش نمونه گيریجامعه

ها  سطح شهر دیواندره در  داني آموزان پسر هررستان پووهي حاضر ببارت است از ةمامع

از این . سال بود 7/١1ميانگين سری مامعم  برابر با  بودند فرن 282کم ١381-87سال تحصيلی 

بدین ترتيب کم نخست از تعاام اتاراد   . نفر بم صورت غيرتصادتی انتخاب شدند 31مامعم تعداد 

مامعم آزمون تكانشگر  آیزنك بم بعض آمد، سپس با در نظر ررتتن ميزان احتعالی اتت نعونام  

                                                           
1 Fishbein 
2
 Palmer  
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 .در آزمون تكانشگر  آیزنك کسب کرده بودند انتخاب شادند نفر کم بيشترین نعره را  31تعداد 

  اتراد هار  ویوری ها .این اتراد بم صورت تصادتی در دو رروه آزمایي و کرترل مایگزین شدند

 متزا  م از  آیزنك کسب کرده بودناد، هايچ رونا    ةنعره باالیی در مولف :رروه بم این قرار بود

بيعاار    ةمومود در مدرسام ساابق  ة مشاوره ا  روندمعلوليت شدید مسعی نداشترد، براساس پ

 .روانی نداشترد و ترد برا  شرکت در رروه ابراز تعایض کرده بود

 

 ابزار پژوهش

 بزارها  بم کار رتتم در این آزمون ببارترد ازا

 ١كاستفاده از تزا  م از  آیزن ةپرسشرام. ١

 نشيوه ها  مقابلم با استرس الزاروس و تولكع ةپرسشرام. 2

سوال اسات کام در    11این پرسشرامم شامض  :استفاده از فضای مجازی آیزنك ةرسشنامپ

کام   توسط آیزنك ساختم شاد  ١881در سال  این پرسشرامم .خيرپاس  داده می شود/قالب آر 

دارا  تعداد مشخصای   کدام از این بوامضهر ، سم بامض زیر را در ترد مورد ارزیابی قرار می دهد

 2هعدلی سوال، ١1سوال، مخاطره مویی شامض  ١8شامض : ه از تزا  م از استفاد :سوال است

ا  بلی و خيار اسات براابراین بيشاترین      رزیرم سواالت پرسشرامم بم صورت دو .سوال ١8شامض

تاکرون هفت ویرایي از این پرسشرامم ارائام   .خواهد بود 11کسب شده در این پرسشرامم  ةنعر

 ،ایان پرسشارامم   ابتبار .اده در این تحقيق ویرایي هفت بودشده است کم پرسشرامم مورد استف

ران ماواد  دمصرف کررا  ءدررروه سوتزا  م از  و تكانشگر ،  ةدر مولف ،بامض هعدلی در ب ز

در  زماون ایان آ یای  ز نظار روا ا .بدسات آماد   1/2لفاا  کرونبااب بايي از    آ ،مخدر و اتراد باد 

هعچرين ایان   .بم دست آمد 1/2گی باال  ها  تزا  م از  و تكانشگر  ضریب هعبست مولفم

هعبساتگی    در بامض استفاده از تزا  م ااز   3زمون استفاده از تزا  م از  بارتآ زمون باآ

 .(١381اختيار  ) p<311 دارد مثبت معرادار

این آزماون توساط الزاروس و    :شيوه های مقابله با استرس الزاروس و فولكمن هپرسشنام

ي روشها  مقابلم با رتتار متعابی تهيم شده و توسط بشردوست، مهت سر ( ١883)تولكعن 

                                                           
1 Eysenck Impulsiveness Questionnaire-7 
2 empathy 
3
 barrt's impulsivity scale-11 
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روشاها  رتتاار   ة پرسشارام  .بم تارسی بررردانده شده اسات ( ١373) ت لی و مالزاده شاهرود 

ساوال آن در تفساير    ١1ن مهت سار ي مولفام هاا و    آسوال  12 کم دارد سوال 11امتعابی 

 ةمقابلا ، دار  خویشاتن  :سات کام ببارتراد از   مولفام ا  8ایان آزماون دارا     .آزمون کاربرد دارد

ماویی،   امتعاابی، دور   حعایات  مسالم، باز برآورد مثبت، مست و  ةمدبران رویارو  رر، حض

 (.١381 مراد ،) مسوليت پذیر و  امتراب رریز

از لحاا  آماار     است از آن ا کم این ضریب مثبت ودرصد 82کض تست برابر ضریب ابتبار

ضریب هعبساتگی دو   .رفت کم این آزمون از پایایی خوبی برخوردار استمعرادار است می توان 

معراادار  2١/2امرا شده بود در سطح هعگراآزمون الزاروس و بليرگز و موس کم بم بروان روایی 

از این آزمون در موقعيت ها  متعدد پووهشی اساتفاده شاده اسات از     (.١383 ،خدادا )است 

هاا  مقابلام ا  و    باين مهاارت   ةماون مهات بررسای رابطا    این از زا (١381)بلی  معلم سلطان

 .ياد قارار داده اسات   ئزمون را مورد تاآاین  ابتبار ترسودری شغلی استفاده کرده است و روایی و

 ابتبارهعچرين . هعبستگی معرادار ومود دارد2١/2آزمون در سطح  ةها  هشت ران بين مقياس

بام  8/2ار ررتت کم الفا  کرونباب این آزماون  مورد ارزیابی قر (١381)این آزمون توسط مراد  

 .بم دست آمد 8/2حاضر ابتبار این آزمون براساس آلفا  کرونباب برابر  ةدر مطالع .مدآدست 

 یافته ها

در ادامم ویورای  . بود 7/١1نفر ان ام ررتت کم ميانگين سن آنها  282این پووهي بر رو  

 .مدآها  مامعم و نعونم بم تفكيك خواهد 
 آماری  جامعه مورد مطالعه در آزمون آیزنك ةمشخص :6 جدول

 چولگی انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد 

 

 پایم دوم

 

١37 

 

 -221/2 188/2 21/8 تزا  م از 

 138/2 ١١1/3 18/7 تكانشگر 

 -١73/١ 117/2 ١1/١3 هعدلی

 

 پایم سوم

 

١31 

 

 -373/2 131/2 78/8 تزا  م از 

 311/2 282/3 ١١/8 تكانشگر 

 -8١١/2 111/2 27/١3 هعدلی

 

 کض
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 -١81/2 181/2 12/8 تزا  م از 

81/7 تكانشگر   ١23/3  138/2  
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١١/١3 هعدلی  112/2  888/2-  

 

نفر  ١31آموز پایم دوم و  نفر داني ١37نشان می دهد کم مامعم مطالعم حاضر از  ١مدول 

 ةتزا  م از  مربوط بم پایا  ةميانگين در مولف سوم تشكيض شده است کم بيشترین ةداني پای

بااالتر  داشاترد، ولای در     (١١/8)ساوم مياانگين    ةتكانشگر  هم پای ة، و در مولف(78/8) سوم

باالترین انحراف استاندارد مرباوط بام   . بيشتر بود( ١1/١3) دوم ةميانگين پای ةهعدلی نعر ةمولف

 ةتكانشگر  در پای ةف استاندارد مربوط بم مولفو کعترین انحرا( ١١1/3)تكانشگر  در پایم دوم 

و ( -221/2) دوم ةتكانشااگر  در پایاا ةکعتاارین چااولگی مربااوط باام مولفاا .بااود( 131/2)دوم 

 .بود (-١73/١)بيشترین چولگی مربوط بم هعدلی در هعين پایم 

 
 آماری مولفه های آزمون تكانشگری آیزنك در گروههای معادل و آزمایش ةمشخص :1جدول 

  رروه آزمایي روه معادلر

 ميانگين انحراف استاندارد ميانگين انحراف استاندارد

  تزا  م از  ١2/17 ١/١2 ١2/١2 2١/١

 تكانشگر  18/١١ 81/١ 28/١١ 28/3 پيي آزمون

 هعدلی ١١/١8 21/3 ١١/21 27/3

  تزا  م از  71/8 ١/88 ١2 1١/١

 تكانشگر  18/8 12/2 7١/١2 27/3 پس آزمون

 هعدلی ١1/21 ١3/3 ١2/88 11/3

 

( 71/8)آزمون رروه آزمایي  تزا  م از  در پس ةدهد کم ميانگين مولف نشان می 2مدول 

کاهي داشتم است در صاورتی کام مقادار کااهي     ( 17/١2)نسبت بم ميانگين پيي آزمون آن 

 آزماون  نسبت بم ميانگين راروه معاادل در پايي   ( ١2/١2)آزمون  ميانگين رروه معادل در پس

هعچرين بزررتر بودن انحراف استاندارد در پاس آزماون راروه آزماایي     .کعتر بوده است ( ١2)

 .دهد کم ميزان پراکردری در پس آزمون رروه آزمایي بيشتر از رروه معادل بوده است نشان می

( 18/8)در رابطم با مولفم   تكانشگر  نشان می دهد کم ميانگين پس آزمون در رروه آزمایي 
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کاهي داشتم است در صورتی کم مقادار  ( 18/١2)بت بم ميانگين پيي آزمون رروه آزمایي نس

نسبت بم ميانگين راروه معاادل در پايي     (28/١١)کاهي ميانگين رروه معادل در پس آزمون 

هعچرين بزررتر بودن انحراف استاندارد در پس آزمون راروه  . کعتر بوده است( 7١/١2)  آزمون

کم ميزان پراکردری در پس آزمون رروه آزمایي بيشاتر از راروه معاادل     دهد آزمایي نشان می

دهد کم ميانگين پاس آزماون در راروه آزماایي      هعدلی نشان می ةدر رابطم با مولف .بوده است

اتازایي داشاتم اسات در    ( ١8/١١)نسبت بم ميانگين پيي آزمون در راروه آزماایي    (١1/21)

نسبت بم مياانگين راروه   ( 21/١١)ادل در پس آزمون صورتی کم مقدار کاهي ميانگين رروه مع

هعچرين بزررتر باودن انحاراف اساتاندارد در    . کعتر بوده است( 88/١2) معادل در پيي آزمون

پس آزمون رروه آزمایي نشان می دهد کم ميازان پراکرادری در پاس آزماون راروه آزماایي       

 .بيشتر از رروه معادل بوده است
 راهبردهای مقابله ای  در گروه آزمایش ةآماری مولف ةمشخص  :9جدول 

 انحراف استاندارد ميانگين مولفم رروه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رروه آزمایي

 

 پيي آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 پس آزمون

 318/2 13/١١ خویشتن دار 

 838/١ 18/١3 مقابلم رویارو  رر

 828/١ 17/١2 مسئلم ةحض مدبران

 ١11/2 7١/١١ باز برآورد مثبت

 221/2 28/١١   حعایت امتعابیمست و

 772/١ 18/١١ دور  مویی

 131/2 21/١1 امتراب -رریز

 مسووليت پذیر 

 خویشتن دار 

١8/1 

13/١1 

271/١ 

223/3 

 ١21/2 17/١2 مقابلم رویارو  رر

 7١1/2 31/١3 مسئلم ةحض مدبران

 121/3 7١/١1 باز برآورد مثبت

 117/2 1١/١3 مست و  حعایت امتعابی

 317/2 1١/١3 دور  مویی

 881/2 71/١1 امتراب -رریز

 788/١ 88/7 مسووليت پذیر 
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 ةنشان می دهد کم نعرات ميانگين پيي آزماون راروه آزماایي در  هفات مولفا      3مدول 

آموزشی در پس آزمون اتزایي داشاتم اسات ولای در     ةا  پس از امرا  برنام راهبردها  مقابلم

دهد  رر کاهي داشتم است و اتزایي انحراف استاندارد نشان می رویارو  ةیعری مقابلدوم  ةمولف

بم ترتيب بيشترین  ميانگين . آزمون بوده است آزمون بيشتر از پيي کم پراکردری نعرات در پس

،مقابلام    (21/١1)رریاز و امترااب   : ها در پيي آزمون راروه آزماایي بباارت بودناد از     مولفم

دار   خویشااتن ،(18/١١) ، دور  مااویی(7١/١١) باااز باارآورد مثباات  ،(18/١3)راار  رویااارو 

 (.١8/1) مسوليت پذیر  ،(17/١2) مسئلم ةحض مدبران ،(28/١١) مست و  امتعابی ،(١١/13)

رریز  :پس آزمون در هعين رروه ببارت بودند از ةها  نعر هعچرين بم ترتيب بيشترین ميانگين

، مسات و  حعایات   (13/١1) ، خویشاتن دار  (7١/١1) ثبات باز برآورد م ،(21/١1) و امتراب

و ( 17/١2)  رار  رویاارو   ة، مقابل(31/١3)مسئلم  ةحض مدبران (1١/١3)امتعابی و دور  مویی 

 ةبيشترین انحراف استاندارد درپيي آزمون این رروه مرباوط بام مولفا    (.88/7) مسوليت پذیر 

 پيي آزمون  مرباوط بام مساووليت پاذیر     و کعترین انحراف استاندارد ( 131/2)دور  مویی 

در پس آزمون هعين رروه ضعن اتزایي انحراف استاندارد تعام مولفم هاا، بيشاترین    (.١/271)

و کعترین انحاراف اساتاندارد پاس    ( 121/3) باز برآورد مثبت ةانحراف استاندارد مربوط بم مولف

کم بيانگر پراکردری بيشتر  ستا( 788/١)مسوليت پذیر   ةآزمون رروه آزمایي مربوط بم مولف

 .نعرات در پس آزمون است
 

 راهبردهای مقابله ای در گروه معادل ةآماری مولف ةمشخص :1جدول 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 پيي آزمون

 انحراف استاندارد ميانگين مولفم

 118/2 21/١١ خویشتن دار 

 217/2 17/١3 مقابلم رویارو  رر

 ١83/2 21/١2 لمحض مدبرانم   مسئ

 121/2 18/١١ باز برآورد مثبت

 778/١ ١8/١١ مست و  حعایت امتعابی

 113/١ 13/١١ دور  مویی

 ١8١/3 21/١1 امتراب -رریز
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 رروه معادل

 

 ١١1/١ 31/1 مسووليت پذیر 

 

 پس آزمون

 112/2 28/١١ خویشتن دار 

 318/2 21/١3 مقابلم رویارو  رر

 131/2 81/١2 حض مدبرانم   مسئلم

 1١1/2 28/١١ باز برآورد مثبت

 212/2 31/١١ مست و  حعایت امتعابی

 833/١ ١2/١2 دور  مویی

 283/3 ١8/١1 امتراب -رریز

 122/١ 18/1 مسووليت پذیر 

آزمون مهارتهاا    ةشود ميانگين هفت مولفم از هشت مولف مشاهده می 1چرانكم در مدول 

بی رروه معادل در پيي آزمون نسبت بم پس آزمون اتازایي داشاتم اسات    مقابلم با رتتار متعا

رار هام مياانگين     رویاارو   ةمقابل ةدر مولف .ولی این اتزایي نسبت بم رروه آزمایي کعتر است

بم ترتيب بيشاترین    .کاهي پيدا کرده است کم این کاهي از ميانگين رروه آزمایي کعتر است

، مساوليت  (21/١1) رریاز و امترااب  : این رروه ببارت اند ازو کعترین ميانگين در پيي آزمون 

بيشترین انحاراف   .کم این ميانگيرها در پس آزمون تغيير بسيار زیاد  نكرده اند (31/1) پذیر 

و کعترین انحراف معياار در پايي   ( ١8١/3)معيار در پيي آزمون هم مربوط بم رریز و امتراب 

در پس آزمون  بيشترین انحراف معيار مرباوط   .است (١١1/١)پذیر   آزمون مربوط بم  مسوليت

 .بود( 122/١)بم  رریز و امتراب و کعترین آن، مربوط بم مسووليت پذیر  

 

 تحليل داده ها

 
، آزمون آزمون پيش موقعيت درمعادل  و آزمایش گروه های ميانگين و ها واریانس مقایسه :5جدول 

 تكانشگری آیزنك

 آزمون معرادار  ميانگين ها ها آزمون معرادار  واریانس  

 سطح معرادار  درمم آزاد  T سطح معرادار  F مولفم ها

 387/2 32 878/2 833/2 211/2 تزا  م از 

 17١/2 32 728/2 232/2 ١8١/1 تكاني رر 
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 817/2 32 -211/2 188/2 ١11/2 هعدلی

 

زمایي و معاادل در  مشاهده می شود تفاوت نعرات آزمودنيها  رروه آ  7مدول چرانچم در 

براابراین  . موقعيت پيي آزمون آزمون تكانشگر  آیزنك در هيچكدام از مولفم ها معرادار نيست

 . توان واریانس و ميانگين دو رروه را یكسان ترس کرد می

 

 

 
معادل به تفكيك، در  و آزمایش گروهپيش آزمون و پس آزمون  های ميانگين  مقایسه: 1جدول 

 زنكآزمون تكانشگری آی

 t df α رروهها

 

 رروه آزمایي

 222/2 ١1 233/7 پيي آزمون با پس آزمون تزا  م از  

 22١/2 ١1 231/1 پيي آزمون با پس آزمون تكانشگر 

 2١1/2 ١1 -711/2 پيي آزمون با پس آزمون هعدلی

 

 رروه معادل

 882/2 ١1 228/2 پيي آزمون با پس آزمون تزا  م از  

 113/2 ١1 713/2 زمون تكانشگر پيي آزمون با پس آ

 ١38/2 ١1 113/2 پيي آزمون با پس آزمون هعدلی

 

آزمون  ةنشان می دهد کم تفاوت نعرات پيي آزمون و پس آزمون در هر سم مولف 8مدول 

این در حالی کم در رروه معادل در هيچكادام  . تكانشگر  آیزنك در رروه آزمایي معرادار است

 .ن معرا دار نيستاز مولفم ها  این آزمو

چراد متغيار  النادا      F ةمهت بررسی معری دار بودن کلی مدل مورد مطالعم از مشخص

 .ارائم شده است 7نتایج این بررسی در مدول  .استفاده شده است ویلكز

 
 بررسی معنی داری کلی مدل مورد مطالعه :1جدول 

 سطح معری دار  F مقدار مربع اثر

 / .181 / .181 ./ 818 مخاطره   مویی ةمولف
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 / .212 778/2 / .711 تكانشگر  ةمولف

 / .2١2 128/1 / .17١ هعدلی ةمولف

 / .222 782/١2 / .1١3 رروه

 

مربوط بم اثر کلی چرد متغير  پيي آزماون   Fمشاهده می شود  8هعانطور کم در مدول 

 Fار نيست ولای آزمون تكانشگر  آیزنك معری د ةمولفم ها  تزا  م از  و تكانشگر  بر پای

 .مربوط بم اثر رروه هم از لحا  آمار  معری داراست F. هعدلی معری دار است ةمربوط مولف

طر  رروهها  کرترل نامعادل است، برا  تعادیض تااثير    از نو کم طر  پووهي،  از آن ائی

پاووهي از آزماون تحلياض     ةنعرات پيي آزمون و تعيين اثر نهایی روش مداخلم و بررسی ترضي

در تحليض کوواریانس ترس بر آن است کم یاك یاا چراد متغيار     . واریانس استفاده شده استکو

اما این رابطم اساسا مورد بالقام  . بر متغير وابستم بم شكض خطی نفوذ می کرد( هعپراش )کعی 

یا بام مرظاور زدودن پاراش مازاحم از رو      ( هعپراش)متغير کعی مستقض .   پووهشگر نيست

ابراین اتزایي دقت تحليض و یا بم مرظور زدودن تورش ناشی از رروه هایی کم متغير وابستم و بر

این تحليض را مای تاوان   . از لحا  متغير مستقض کعی، مور نشده است، در تحليض وارد می شود

بم بروان متغير وابستم برا  تفاوتها  هعپراش و سپس بررسی رابطم بين متغير مستقض کعی و 

 (. ١383هومن، )غير وابستم در نظر ررتت مقادیر تعدیض شده   مت

 
تكانشگری آیزنك برای گروههای  ةمحاسبات مدل تحليل کوواریانس پرسشنام  ةخالص :1جدول 

 آزمایش و معادل

م عاااااو   متغيير وابستم مربع پراش

 م ذورات

 ةدرمااا

 آزاد 

ميااااانگين 

 م ذورات

F  ساااااطح

 دار امعر

 ةپيي آزماون مولفا  

 تزا  م از 

 ةپس آزماون مولفا  

 تزا  م از 

888 /2 ١ 888/2 322/2 171/2 

 ةپس آزماون مولفا  

 كانشگر ت

722/2 ١ 722/2 ١1١/2 722/2 

 ةپس آزماون مولفا  

 هعدلی

823/1 ١ 823/1 112/2 122/2 

 ةپيي آزماون مولفا  

 تكانشگر 

 ةپس آزماون مولفا  

 تزا  م از 

182/١ ١ 182/١ 113/2 118/2 
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 ةپس آزماون مولفا  

 كانشگر ت

8١1/1 ١ 8١1/1 23١/١ 3١8/2 

پاااااس آزماااااون  

 هعدلیةمولف

137/37 ١ 137/37 112/3 211/2 

 ةپيي آزماون مولفا  

 هعدلی

پاااااس آزماااااون  

 تزا  م از ةمولف

١١8/1 ١١ ١8/1 ١82/2 ١1١/2 

پاااااس آزماااااون  

 تكانشگر ةمولف

321/21 ١ 321/21 1١8/1 221/2 

 ةپس آزماون مولفا  

 هعدلی

127/١2 ١ 127/١2 221/١ 282/2 

 ةمولفا  پس آزماون  رروه

 تزا  م از 

38١/81 28 38١/81 122/32 222/2 

 ةپس آزماون مولفا  

 كانشگر ت

223/1١ ١ 223/1١ 118/8 221/2 

 ةپس آزماون مولفا  

 هعدلی

8١1/1 ١ 8١1/1 117/2 122/2 

 

 :می توان موارد زیر را ذکر کرد 8مدول  ةبا مشاهد

١.F  پاس آزماون خاود مولفام و      ةرتزا  م از  بر رو  نع ةمربوط بم تاثير پيي آزمون مولف

تزاا  م ااز     ةپيي آزمون مولف ةبرابراین نعر. دار نيستامولفم ها  تكانشگر  و هعدلی معر

 .پس آزمون مولفم ها  تكانشگر  و هعدلی تاثير نداشتم است ةبر نعر

2.F  آزمون خودمولفام و مولفام   پس ةرو  نعر تكانشگر   بر ةآزمون مولف مربوط بم تاثير پيي 

برابراین نعره پايي آزماون تكانشاگر  بار رو       .تزا  م از  و هعدلی، معری دار نيستها  

 .نعره خود تكانشگر  و تزا  م از  و هعدلی تاثير نداشتم است

3.F  پس آزمون تزا  م از  و تكانشگر   و ةمربوط بم تاثير پيي آزمون هعدلی بر رو  نعر 

ری است کم نعره پيي آزمون هعدلی بر ساایر  این بدین مع. هعدلی معری دار نيست ةخود مولف

 .هعدلی بی تاثير بوده است ةمولفم ها و خود مولف

1 .F  در مولفام هاا  تزاا      2١/2مربوط بم اثر رروه پس از تعدیض تاثير پيي آزمون در سطح

مياانگين   ةمالحظ .ولی در اتزایي هعدلی معری دار نيست. م از  و تكانشگر  معری دار است

هم بيانگر این مطلب است کم مداخلم بابث کاهي اقدام بام   3تا  ١وه هم در مداول ها  دو رر
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ولی با ومود  کم ميانگين  .رتتار تزا  م از  شده است و تكانشگر  را هم کاهي داده است

آزمون و پيي آزمون معراادار   هعدلی پس از مداخلم اتزایي یاتتم ولی تفاوت  نعرات پس ةمولف

 .نيست

 :ی این مطالعم ببارت بود ازة ميان ترضي

 شود می نوموانان رتتار امتعابی مهارتها  اتزایي مومب رتتار امتعابی، مهارتها  آموزش.

ها و تفااوت   یكسانی واریانس ةاستودنت برا  محاسب tمهت آزمون کردن این ترضيم ابتدا از 

 ي آزمون بر پس سپس مهت از بين بردن اثر پي .ها در هر هشت مولفم استفاده شد ميانگين

 .آزمون از تحليض کوواریانس استفاده شد کم در ادامم خواهد آمد

 
، آزمون آزمون پيش موقعيت درمعادل  و آزمایش گروه های ميانگين و ها واریانس مقایسه :3جدول 

 راهبردهای مقابله

 آزمون معرادار  ميانگين ها آزمون معرادار  واریانس ها  

درمااااااام  T  سطح معرادار F مولفم ها

 آزاد 

 سطح معرادار 

 731/2 32 312/2 781/2 218/2 خویشتن دار 

 138/2 32 -781/2 811/2 222/2 مقابلم رویارو  رر

 113/2 32 181/2 188/2 283/2 مسئلم ةحض مدبران

 882/2 32 ١12/2 718/2 287/2 باز برآورد مثبت

مساااات و  حعایاااات 

 امتعابی 

287/2 772/2 ١82 32 818/2 

 3١8/2 32 ١22/2 181/2 321/2   موییدور

 112/2 32 -2١١/١ 218/2 218/١ رریز و امتراب

 112/2 32 -172/2 873/2 22١/2 مسوليت پذیر 

 

دیده می شود تفاوت نعارات آزمودنيهاا  راروه آزماایي و معاادل در       8چرانچم در مدول 

موقعيت پيي آزمون، آزمون راهبردها  مقابلام باا رتتاار متعاابی، در هيچكادام از مولفام هاا        

 .توان واریانس و ميانگين دو رروه را یكسان ترس کرد برابراین می. معرادار نيست
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 راهبردهای مقابله ای ةيروواریانس چند متغ :61جدول 

دار اپس آزماون خاود مولفام معرا     ن هر مولفم بردهد کم اثر پيي آزمو نشان می ١2مدول 

راهبردهاا  مقابلام    ةآموزش هم در هفت مولف ةاست، پس از از بين بردن اثر پيي آزمون نتي 

 . معرادار نيست (دور  مویی)ا  بيانگر معری دار بودن است ولی در یكی از مولفم ها 

م عاااااو   پس ازمون مربع پراش

 م ذورات

df  ميااااانگين

 م ذورات

F  ساااااااطح

 معرادار 

 

 

 

 

 

 

 

پاايي 

 آزمون

 222/2 28١/3١ 827/١1١ ١ 827/١1١ خویشتن دار  خویشتن دار 

 22١/2 837/١1 217/72 ١ 217/72 مقابلم رویارو  رر مقابلم رویارو  رر

 222/2 11١/32 281/١21 ١ 281/١21 مسئلم ةرانحض مدب مسئلم ةحض مدبران

 221/2 872/8 288/18 ١ 288/18 باز برآورد مثبت باز برآورد مثبت

مست و  حعایات  

 امتعابی

مست و  حعایات  

 امتعابی

1١١/13 ١ 1١١/13 831/١1 22١/2 

 228/2 111/1 717/22 ١ 717/22 دور  مویی دور  مویی

 222/2 ١21/11 822/222 ١ 822/222 امتراب -رریز امتراب -رریز

 222/2 222/١8 ١81/28 ١ ١81/28 مسووليت پذیر  مسووليت پذیر  

 

 

 رروه

 22١/2 212/١1 28١/11 ١ 28١/11 خویشتن دار  رروه

 2١1/2 7١1/1 788/3١ ١ 788/3١ مقابلم رویارو  رر

حاااض مدبرانااام    

 مسئلم

171/28 ١ 171/28 128/8 227/2 

 222/2 178/١2 727/81 ١ 727/81 مثبتباز برآورد 

مست و  حعایات  

 امتعابی

373/27 ١ 373/27 831/1 2١1/2 

 218/2 1١8/3 ١32/١1 ١ ١32/١1 دور  مویی

 223/2 821/1 221/١8 ١ 221/١8 امتراب -رریز

  2/781  2/218  ١23/2  ١  2/١23  مسووليت پذیر   
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 بحث در مورد یافته ها 

با رتتار متعابی، تعایض بام رتتاار تزاا  م ااز  را     کم آموزش روشها  مقابلم  ةاین ترضي

تكانشگر  آیزنك مورد  ةآزمون تحليض کوواریانس و براساس پرسشرام ةدهد، بم وسيل کاهي می

تاوان نتي ام    از تایيد این ترضيم می. درصد اطعيران بم تایيد رسيد 88بررسی قرار ررتت کم با 

ی در کاهي تعایض بم رتتارها  تزا  م ااز   ررتت کم آموزش روشها  مقابلم با رتتار متعاب

این روش مبتری بر روشها  شراختی است و از برنامم آموزشی چرد ومهی  .نوموانان موثر است

این برنامم شامض بوامض بين تارد  اسات و هام بواماض     . الزاروس و تولكعن استفاده شده است

ترین ویورای   مشخص. مشخصی، شامض احساس و بواطف و مسووليت پذیر  و قدرت حض مسال

 .ريارد  رسد مامعيت آن است کم تعام مربم ها  مقابلام را در نظار مای    این آموزش بم نظر می

براساس این آموزش، شخص در بين حال موقعيت را نادیاده نعای ريارد، و براسااس موقعيات      

بعده کارکرد  3الزاروس و تولكعن بم  .مومود اقدام بم آیرده نگر  و طر  ریز  اهداف می کرد

 : مقابلم اشاره کرده اند کم ببارترد از

حفظ شرایط درونی رضایت بخاي بارا    ( 2تراهم ساختن اطالبات کاتی درباره محيط ( ١

کااررير    حفظ خودمختار  و آزاد  بعاض در بام  ( 3پردازش اطالبات و بعض کردن بم آنها و  

؛ بام نقاض از   ١888تاولكعن،   الزاروس و)ها بم شيوه ا  انعطاف پاذیر   م عوبم رتتارها و مهارت

 :نتایج این پووهي با نتایج تحقيقات زیر مطابقت دارد (. ١382تتوحی، 

کاربرد روشها  مقابلم با رتتار متعابی را بر درمان ابتياد بلی الخصوص ( ١881) الزاروس

 ساایر (. ١382مان بزرری، )تایيد کرده است  –بم بروان یكی از رتتارها  مخاطره آميز  -الكض 

سال احتعال اقدام بام   ١7تا  ١1تحقيقات هم تاکيد می کررد کم هرگام مصرف الكض در موانان 

 (.2221، کالعن و کاتر؛2221کرر  و سيعبا ؛ ) سایر رتتارها  مخاطره آميز بسيار بيشتر است

بين رتتار مخاطره  ةدر مطالعم ا  تحت بروان رابط( 2223)بن زور، هاسيدا، کفير و ایفات 

( امتراابی )ا  ناساازرار   ردها  مقابلم با استرس هم تاکيد کردند کم راهبردهاا  مقابلام  و راهب

 .خوبی در اقدام بم رتتار مخاطره آميز هسترد ةپيي بيری کررد

آموزان را  هم تائيد کرد کم آموزش مهارتها  زندری داني و نگرش را داني( ١382) باقر 

 .نسبت بم مواد مخدر تغيير می دهد

، (١38١)ماراد    ،(١381) هاا  بهرامای   اتتم ها  این مطالعم بم نوبی با یاتتام هعچرين ی

 پذیر  ها  امتعابی و راهبردها  مقابلم در اتراد ریسك راد مبری برایركم آموزش مهارت محعود 
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 .تغيير نگرش ای اد می کرد مطابقت دارد

رتتارها  اساتفاده   یآموزش مهارتها  رتتار امتعابکرد؛  در  ترضيم دیگر هم کم بروان می

اول با اساتفاده از تحلياض آماار      ةهعچون ترضي کاهي می دهد را نوموانان  از تزا  م از 

بم  در این رابطم پيشيرم   زیاد  ومود ندارد و .درصد اطعيران بم تایيد رسيد 81کوواریانس با 

وان بام  تا  تقاط مای  . رسد کعتر بم این موضو  بم صورت پاووهي پرداختام شاده اسات     نظر می

شاوند و ماورد تحقياق     ا  شراختم می رتتارهایی اشاره کرد کم بم بروان ریسك رتتار  یا تكانم

  ةتاوان بام مطالعا    از معلم تحقيقی کم می تواند با این موضو  مرتبط باشاد مای   .قرار ررتتم اند

عباود  ها  مزر و ک بين مصرف  نوشيدنی ةاشاره کرد کم درآن بم رابط (2221)رامادان و موران 

دهاد کام در صاورت کعباود      تحقيق مورد نظر نشان مای  ةنتي  .مهارت حض مسالم پرداختم اند

روشها  موثر حض مسالم اقدام بم نوشيدن بسيار بيشتر است از زمانی کم شاخص مهاارت حاض    

در یك پووهي نشان دادند کام آماوزش    (2221)هعچرين اسعيت و ررراد .بيشتر  دارد ةمسال

هاا در نومواناان در ساطح معراادار       بم توانایی مادیریت و رهبار  تكانام   ها  شراختی  مهارت

مسالم  تكر خودکشی را در  کرد کم آموزش روش حض بروان می( ١38١) شعس. دهد اتزایي می

دهد، نتایج پووهي و  نشان می دهد کم تكر خودکشی در راروه آزماایي    نوموانان کاهي می

 .تم استنسبت بم رروه کرترل کاهي معرادار  داش

را  هعادلی نومواناان   ،آماوزش مهارتهاا  رتتاار امتعاابی    تحليض کوواریانس ترضيم سوم؛ 

نشان داد کم روشها  مقابلم با رتتار متعابی بر اتزایي هعدلی تااثير نداشاتم    .اتزایي می دهد

زمایي بيشتر آنشان می دهد کم ميانگين پس آزمون از پيي آزمون در رروه  2 هر چرد مدول

کم هعسو با این ترضيم باشد بم ایان   در این رابطم پووهشی. دار نيستااین اتزایي معر است اما

ها  رتتار  مخاطره آمياز ماورد    هعدلی را بم بروان یكی از مولفم ها یا شاخص ةمعری کم مولف

دهرد کم مفاهيم نزدیك بام   هر چرد برخی تحقيقات نشان می .تحقيق قرار داده باشد یاتت نشد

در ( ١88١) اهي اقدام بم سوءمصرف مواد موثر است از معلم مك دانالد و هعكارانهعدلی بر ک

ولای   .رابطم با سوء مصرف مواد، ناتوانی در بيان احساسات در روابط امتعابی را بروان کرده اند

 .نتایج پووهي حاضر نتوانست این مولفم را بم صورت معرادار اتزایي دهد

زش مهارتها  مقابلام ا  در ایان پاووهي، هايچ بخشای از      با تومم بم ایركم در مریان آمو

آموزش راهبردها  مقابلم با رتتار متعابی الزاروس و تولكعن بم صورت اخص، بم بحث هعدلی 

آیزنك اختصاص نياتتم بود و از طرتای   ةبم بروان یكی از مولفم ها  تزا  م از  در پرسشرام
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برابراین آموزش مهارتها  مقابلام ا  در   .است تر  یادرير  چرين مهارتی نيازمرد زمان طوالنی

 .این پووهي نتوانست ميزان هعادلی را در راروه آزماایي بام شاكض معراادار  اتازایي دهاد        

معكن (. ١381 اختيار ،) هعبستگی این مولفم با سایر مولفم ها  این آزمون بسيار پایين است

ين بودن هعبستگی ایان مولفام باا    است یكی از دالیض بدم تایيد این ترضيم در این پووهي پای

 .سایر مولفم ها  تكانشگر  باشد

آماوزش   :در این پووهي ترس ميان ی مهت قاوام بخشای کام کاض پاووهي بباارت باود از        

این ترضيم  .شود مومب اتزایي مهارتها  رتتار امتعابی نوموانان می مهارتها  رتتار امتعابی،

با اتزایي مهارتهایی کم آموزش داده شادند،   مهت مشخص شدن توان برنامم آموزشی در رابطم

 براساس نتایج حاصض از تحليض کوواریانس تفاوت بين ميزان استفاده از مهاارت  .طر  شده است

دار بوده است و این بادان معرای   اها  مقابلم ا  در پس آزمون رروه معادل و رروه آزمایي معر

ایان ترضايم    براابراین  .خود را نشان دهد آموزش توانستم است تاثير و کارایی و ةاست کم برنام

مرابع شخصی شاامض  . مرابع مقابلم می تواند شخصی، امتعابی و یا تيزیكی باشد .شود تایيد می

تارین مراابع    باا اهعيات  . ها مفيد اسات  ها یا نگرش هایی است کم در بسيار  از موقعيت وری وی

مراابع  . می باشاد  بخشی خود شخصی، بم نظر می رسد شامض بزت نفس،  احساس کرترل و اثر

مرابع مساعانی شاامض    .امتعابی شامض روابط خصوصی و بسط دادن شبكم ها  ارتباطی است

ال )سالمت رضایت بخي و انرژ  مسعانی مراسب برا  موامام شادن باا تشاارها، مای باشاد       

در پووهشی با بروان تااثير روش شاراختی رتتاار  مایكرباام     (١383)راد  ادیب (.١882رایس، 

(١
SIT)       و آموزش هوش هي انی بر نشانگان استرس مشاخص کارد کام روش مقابلام باا رتتاار

 محعاود  راد  .متعابی شراختی رتتار  تاثير چشاعگير  بار کااهي نشاانگان اساترس دارد     

بروان می کرد کم آموزش مهارتها  ارتباطی و حض مساالم در اتازایي تاوان موامهام      (١383)

 .اثر مثبت و مستقيم دارندترد با معزالت امتعابی و ترد  

نومواناانی کام در برخاورد باا اساترس از راهبارد       »مهت بررسی این ترضيم کم ( ١371)کاتی 

مقابلم ا  متعرکز بر مسألم استفاده می کررد، نسبت بم کسانی کم راهبرد متعرکز بر هي اان را  

آماوز را از مادارس   داني  ١218تعداد « بم کار می ريرند، از سالمت روانی بيشتر  برخوردارند

باد  و خاص تهران نعونم رير  کارده و باا بام کااررير  پرسشارامم راهبردهاا  مقابلام ا ،        

مقياس رویدادها  زندری نوموانان و پرسشرامم سالمت بعومی بم این نتي م رسيد کم راهبرد 

                                                           
1
 stress inoculation traning 
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تاایج  ن.متعرکز بر مسألم، بيشتر از راهبرد متعرکاز بار هي اان، باا ساالمت روانای ارتبااط دارد       

در این پووهي . هم با این نتایج مطابقت دارد( ١382)و اسالمی ( ١382) پووهي ها  شاکر 

 يشاتر بهم با تومم بم ایركم پيي ترس اساسی این بوده است کم اتراد تحت شرایط اساترس زا  

تعایض دارند کم بم رتتارها  مخاطره آمياز اقادام کرراد، چاون معكان اسات کام راهبردهاا          

مهت رویارو  با استرس در اختيار نداشتم باشرد، این ترضيم ماورد تحلياض قارار     سازرارانم ا 

نتایج تحليض این ترضيم نشان می دهد کم برنامم   چرد ومهی مقابلم با رتتار متعاابی  . ررتت

با تومام   .الزاروس و تولكعن توانستم است، مهارتها  مقابلم ا  را در رروه آزمایي اتزایي دهد

ر اتراد مخاطره مو از راهبردها  امترابی مهت رویارویی با استرس اساتفاده مای   بم ایركم بيشت

کردند، پس از آموزش ایان روش ابزاا  راروه آزماایي ضاعن کااهي راهبردهاا  امتراابی         

 .توانسترد کم استفاده از راهبردها  مسئلم مدار را در برخورد با استرس اتزایي دهرد

، می تواند حاکی از آن باشاد کام مهارتهاا  مقابلام باا      نتي م بم دست آمده در این پووهي هم

استرس سبب می شود کم ترد بتواند قبض از اقدام بم هر رتتار  پيامدها  آن را در نظر داشاتم  

بار اسااس    .باشد و آراهی ترد از این موضو  سبب کاهي اقدامات مخااطره مویانام مای شاود    

موزش در طی هشت ملسم یااد ررتتراد کام    آموزش راهبردها  مقابلم با رتتار متعابی رروه آ

هرگام بروز استرس بم ما  استفاده از روشها  خودتخریبی، و یا رتتارها  مخااطره آمياز کام    

معكن است، سود آنی هم د اشتم باشد،بيشتر بم روشهایی بيردیشرد کم تایده   بيشاتر  دارد  

مانی یا صدمم ا  متومام  از طرف دیگر هيچ خطر . ولی معكن است کم سود آن بم تعویق اتتد

راهبردها  مقابلم ا  بم روش الزاروس و تولكعن لين امكان را بام اتاراد داد   .  آنها نخواهد شد

کم بم تعام موانب استرس نگاه کررد و مراسب ترین روش را برا  رویارویی باا آن بررزیرردکام   

ر رروه آزماایي ای ااد   نتایج این ترضيم نشان می دهد این روش توانستم است این آمادری را د

 .کرد
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، .مرصاور  تقيرپور،، .حسن ترهی،، .تاطعم نظيفی،، .محعدرسول خلخالی،، .کيومرث ن فی، .37

-83آموزان شهر رشت در ساال   بررسی شيو  مصرف مواد در داني (.١383) .ترهاد آوب،

: مقاالت دومين هعایي باين العللای روانپزشاكی کاودك و نوماوان، تهاران       ةچكيد.  82

 .بلوم شراختی ةموسس

 .نشر چاپ پخي: تهران .یرانمدرنيتم،مهانی شدن و ا (.١38١) .بطا هودشتيان، .38

نشار پيااك   :تهااران .شاراخت روش بلعاای در بلاوم رتتاار     (.١381) .هومن،حيادربلی   .38

 .ترهر ،چاپ ششم

بررسی رابطم بين بوامض شخصيتی و شيوه مقابلم با اساترس  (. ١382) .یاراحعد ، یحيی .12

ه بالمام  پایان نامم کارشراسی ارشدچاپ نشده، دانشگا. در داني آموزان شهرستان سرردج

 .طباطبایی تهران
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