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Abstract 
The purpose of this study was to determine the 
effectiveness of social cognitive skills on the 
motivational structure of students with a tendency 
toward risky behavior. The research method was 
applied in terms of purpose and the design of the 
present research was quasi-experimental with pretest-
posttest and follow-up with a control group. The 
statistical population consisted of female second-year 
secondary school students in the 7th district of Tehran 
in the academic year 2017-2018, of which 24 female 
students were selected based on the cut-off of Iranian 
Adolescents Risk-Taking Scale (IARTS) and 
randomly assigned to the control and experimental 
groups. Both groups answered the Personal Concerns 
Inventory (PCI) before the test, after the test, and at 
follow-up. After 12 sessions of social cognitive skills 
training, the present data were analyzed using analysis 
of variance with mixed design and SPSS-24 software. 
In the present study, the interaction effect of 
time*group for the components of inclination 
(P=0.001, F=11.03), control (P=0.006, F=5.70), 
information (P=0.008, F=5.41), effort (P=0.002, 
F=7.55), satisfaction (P =0.001, F=11.03), and 
engagement (P=0.002, F=6.91) was significant at the 
0.05 level. Cognitive-social skills training improved 
the motivational structure of students with risky 
behaviors. Therefore, it is suggested that students and 
teachers should be taught cognitive-social skills to 
improve students’ adaptive motivational structure. 
Keywords: High Risk Behavior, Motivational 
Structure, Cognitive-Social Skills. 

 دهیچک
 -یشـناخت  يهـا  آموزش مهارت یاثربخش نییهدف پژوهش حاضر تع

 يبـه رفتارهـا   شیآمـوزان بـا گـرا    دانش یزشیبر ساختار انگ یاجتماع
و طـرح پـژوهش    يپرخطر بود. روش پژوهش به لحاظ هدف کـاربرد 

وه کنترل با گر يریگیآزمون و پ پس -آزمون شیبا طرح پ یشیآزما مهین
دوم متوسـطه در   ةآمـوز دور  شـامل دختـران دانـش    يآمـار  ۀبود. جامع

-1398 یلیشـهر تهـران در سـال تحصـ     7 ۀآموزش و پرورش منطقـ 
آمـوز براسـاس خـط بـرش      دختر دانش 24ها  آن انیبود که از م 1397

ـ ینوجوانان ا يریخطرپذ اسیمق صـورت   ) انتخـاب و بـه  IARTS( یران
گرفتنـد. هـر دو گـروه     يو کنتـرل جـا   شیآزما يها در گروه یتصادف

 ياهداف فـرد  ۀبه پرسشنام يریگیآزمون و پ پس آزمون، شیپ نظورم به
)PCI یشـناخت  يهـا  جلسه آمـوزش مهـارت   12) پاسخ دادند. بعد از- 

ـ وار لیـ حاضر با اسـتفاده از روش تحل  يها داده لیتحل ،یاجتماع  انسی
در پژوهش حاضر اثـر  انجام شد.  SPSS 24افزار  و نرم ختهیبا طرح آم

ـ تما يها مؤلفه يبرازمان × گروه  یتعامل )، P ،03/11=F=001/0( لی
)، P ،41/5=F=008/0)، اطالعــــات (P ،70/5=F=006/0کنتــــرل (
) و P ،03/11=F=001/0( ي)، خشــنودP ،55/7=F=002/0تــالش (

ــوزش  05/0) در ســطح P ،91/6=F=002/0تعهــد ( ــود. آم ــادار ب معن
 یزشــیموجــب بهبــود ســاختار انگ یتمــاعاج -یشــناخت يهــا مهــارت

 يهـا  مهارت شود یم شنهادیپ نیبا رفتار پرخطر شد؛ بنابرا آموزان دانش
آمـوزان و معلمـان بـا هـدف کمـک بـه        به دانـش  یاجتماع -یشناخت

 آموزان آموزش داده شود. دانش یانطباق یزشیساختار انگ شیافزا
 يهـا  ارتمهـ  ،یزشـ یرفتـار پرخطـر، سـاختار انگ    :يدیکل يها واژه
 .یاجتماع -یشناخت
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 مقدمه
و  دارد بسیاري هایی یتحساس که آید شمار می بهرشدي انسان  يها دوره ینتر نوجوانی یکی از مهم ةدور
تغییرات ). 2019شود (کیتینگ، دمیدنکو و کلی،  یوي م ةبراي نوجوان و خانواد ییها بسا موجب بحران چه

بلوغ رخ  ةتماعی و جسمانی در نوجوانان در دوراج -که به لحاظ شناختی، هیجانی يا سریع و برجسته
 یابی یتهو ةنوجوانی دور ة. دور)2018گذارد (پاگ و کوتلیر،  یفراوانی را پیش روي او م يها ، چالشدهد یم

دسترسی به هویت مشخص و ثابت به لحاظ زمان نوجوانان تا  اساس ینبرا ؛و دستیابی به استقالل است
در  بسیاريدر این دوره که مشکالت رفتاري  .)2017سالر، ئدوون (کلیمسترا و روانی چندان باثبات نیستند 

بر مشکالت رفتاري و هیجانی موجب افزایش ناسازگاري  ، فشارهاي محیطی عالوهشود ینوجوانان پدیدار م
 نوجوانی نوجوان براي ةدور ). در2014(جاجداند و نایک،  شود یمختلف م هاي یطهآنان در ح هاي  و تعارض

و  رفتارهاي مخرب به ممکن است ،را به خانواده، دوستان و جامعه اثبات کند خود بتواند هویت اینکه
از  یکی). از دیدگاه متخصصان بهداشت و سالمت روان، رفتارهاي پرخطر 2019بیاورد (زین،  روي 1پرخطر

به  ارفتارهن ایاجتماعی براي فرد و جامعه است. -از مشکالت مهم و اساسی سالمت جسمانی و روانی
و موجب  دهند یصورت ارادي یا بدون درنظرگرفتن پیامد رخ م که به شود یرفتارهاي مخربی اطالق م

طیف متنوعی از  همچنین). 1399(ملکی گلندوز و سرداري،  شوند یپیامدهاي نامطلوبی براي فرد و جامعه م
ودهنگام و نامشروع، رانندگی پرخطر، به روابط جنسی ز توان یکه از آن جمله م شوند شامل میرفتارها را 

و سامرز،  سامرز تخریب اموال، دزدي، خشونت و سوءمصرف سیگار، مواد و الکل اشاره کرد (بسکین
2006.( 

صورت  قرار گرفته است. ساختار انگیزشی به مدنظررفتارهاي پرخطر عوامل انگیزشی نیز  یابی یشهدر ر
گیري و تداوم رفتارهاي  هدایت، جهت«که موجب  است هتعریف و توصیف شد یشناخت فرایندهاي روان

) انگیزش 2011در الگوي انگیزشیِ کاکس و کلینگر ( ).2016لیانگ،  و شود (لیانگ، چانگ، پنگ می »فرد
 ترتیب ینبد کنند؛ یکه مسیرهاي دستیابی به اهداف را تسهیل ماست صورت فرایندهایی تعریف شده  به

اثرگذار مهمی در رفتارهاي معطوف به هدف هستند (سپهري شاملو و کاکس،  ساختار انگیزشی افراد عوامل
اند (سلن،  ). در الگوي انگیزشی دو نوع ساختار انگیزشی انطباقی و غیرانطباقی را مطرح کرده2010
تر تمایل ش). افراد با سبک انگیزشی غیرانطباقی و ناسالم بی2009و کلینگر،  ، کاکسموران، تئودوسی مک

  افرادي که سبک انگیزشی درمقابلناسالم ابراز کنند.  هاي یوهشدن به ش متوسل باهاي خود را  هیجاندارند 
کنند (کاکس، کلینگر و  جوي اهداف سازگارانه میو منابع خود را صرف جست ،انطباقی و سالم است ها آن

ساختار انگیزشی  ) افرادي که1396نظر ابراهیمی و ابوالمعالی الحسینی ( براساس). 2015فداردي، 
انتخاب براي باالیی  هاي تعارض با رو هستند و هدر گزینش اهداف خود با مشکل روب ،غیرانطباقی دارند

و بیشتر به  نیستبراي دستیابی به اهدافشان کافی  ها ي آنها تالش چنینهم شوند. مواجه میاهدافشان 

1. risky behaviors 
                                                 



 163                               دهمزسی ، سال3پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردي هاي پژوهش نامه فصل

 .آورند یرفتارهاي پرخطر روي م
شناختی است. -هاي اجتماعی آموزان آموزش مهارت دانش ساختار انگیزشیبر یکی از مداخالت اثرگذار 

مهمی از رشد فردي است و کمبود آن در  ةهاي اجتماعی حوز مهارت) 2019از دیدگاه اسچانک و دیبنتیدو (
جمله  اجتماعی، از-هاي شناختی همچنین کسب مهارت کند. یشدیدي به کودك وارد م ۀدرازمدت ضرب

. این کند یدیگران، تبادل، دریافت و پردازش م رةاطالعات را دربا و نوجوان کودك است که ییها روش
ها شامل برخی فرایندهاي شناختی کلی مانند ارتباطات و دیدگاه یادگیري است (محمدلو، قربانیان و  روش

بود به برايراهگشایی  تواند یهاي اجتماعی و عاطفی و تقویت آن م ). توجه به مهارت1394خانبانی، 
به است که  يا شده مهارت اجتماعی، رفتارهاي آموخته زیرا ؛آموزشی در مدارس باشد هاي یتیادگیري و فعال

نامعقول اجتماعی خودداري کند.  يها و از واکنشباشد اثربخش داشته  ۀبا دیگران رابط کند کمک می فرد
. در این میان شوند ینظر گرفته م از رفتارها در اي یچیدهپ ۀمجموع در بیشتر مواردهاي اجتماعی  مهارت

 ، مصاحبت با دوستان و خودمدیریتیيآموز تئ، جرگیري یمبه همدلی، ارتباط، حل مسئله و تصم توان یم
اساسی در تداوم  یو متناسب با وضعیت هستند و نقش یکدیگراشاره کرد. این رفتارها هدفمند، مرتبط با 

، 2، خودمدیریتی1اند از خودآگاهی زش مهارت اجتماعی عبارتآمو يها ها دارند. مؤلفه زندگی جمعی انسان
نگرش،  ة. خودآگاهی شامل نحو5اجتماعی گیري یمو تصم 4ارتباطی يها ، مهارت3آگاهی اجتماعی

عاطفی و توانایی پذیرش از  یريپذ نفس داشتن، شادزیستی، مهارت خودانگیزشی، پایداري، انعطاف اعتمادبه
 ی دستیابی به استقالل است.و توانای پذیري یسکخود، ر

رویی در روابط است.  خودآگاهی اجتماعی شامل توانمندي برقراري ارتباط با دیگران و سخت
حل مسئله و آزمون حل مسئله است.  هاي یک، مدیریت زمان، تکنيگذار شامل هدف یریتیخودمد
اجتماعی نیز آشنایی  گیري یمایجاد و حفظ ارتباط با دیگران است. تصم يها ارتباطی شامل راه يها مهارت

 ).1398، یامنشو ک درتاج، (محمدي کرکانی شود را شامل میو روند انتخاب اجتماعی  با قوانین اجتماعی
طور  ارتباطی به-هاي اجتماعی ) نتیجه گرفتند آموزش مهارت1397پور ( باقري و نیک شریعت در این باره،

با  دیگر. به عبارت شود یآموزان م ي با مدرسه در دانشو سازگار پذیري یتافزایش مسئول سببمعناداري 
و سازگاري با مدرسه در  پذیري یتارتباطی، سطوح مسئول-هاي اجتماعی شرکت در جلسات آموزش مهارت

) آموزش 1396فر، عطاریان، کارگربرزي، درویش نارنج بن و محمدلو ( . شیشهیابد یآموزان افزایش م دانش
یگانه، حسین  دانستند.رفتاري کودکان مؤثر  يها ی را در کاهش اختاللشناختی اجتماع يها مهارت

رفتاري را روش مؤثري در -شناختی وةاجتماعی با شی يها ) آموزش مهارت1392زاده و زربخش ( خان
) عوامل 2010فینسترا، رویتر و کوك (. کردند مطرح شده یزير رفتاري برون يها اختالل يها کاهش نشانه

1. self-awareness 
2. self-management 
3. social-awareness 
4. communication skills 
5. social decision making 
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 اند. ؤثر دانستهمرفتارهاي پرخطر در نوجوانان ی مانند خودکارآمدي را در بروز اجتماع-شناختی
) عنوان عوامل فردي، شخصیتی و اجتماعی مانند 2012از دیدگاه سیموس، موتاس و سوشیال (

) عنوان 2016خودکارآمدي، همدلی و مشارکت در بروز رفتارهاي پرخطر مؤثر هستند. کالرو و روزو (
 فراوانشیوع نسبتاً هیجانی در کاهش رفتارهاي پرخطر مؤثر است. -ي اجتماعیها مهارتش آموز اند داشته

 هاي يبه این نابهنجار آناندادن  نوجوانان و نقش ساختارهاي انگیزشی در سوق میانرفتارهاي پرخطر در 
را براي هر  ساختار انگیزشی مسیرهاي دسترسی به اهدافاساسی است.  اي مسئله کنندة رفتاري آشکارا بیان

رسد نوجوانان با رفتارهاي پرخطر در عوض ساختار  یمنظر  کند. در این میان، به یمفردي مشخص 
ترتیب مسیرهاي ناسالمی را براي ابراز افکار و  ینبدانگیزشی سازگارانه، ساختار انگیزشی ناسازگارانه دارند؛ 

با توجه به آنچه  کند. یمي پرخطر بروز کنند که به شکل رفتارها هاي خود انتخاب می یجانهاحساسات و 
اي معقول و  یوهش، نوجوانان را براي رفتار به اجتماعی-شناختی يها مهارتآموزش  رسد ینظر م به ،مرور شد

ي را براي ا سازگارانهکند و ساختار انگیزشی انطباقی و  سالم در زندگی فرد و اجتماعی باانگیزه می
در تغییر  تواند یاجتماعی م-شناختی يها آموزش مهارترو  ینا از آورد؛ فراهم می ها آنخودابرازي 

؛ شود یمپژوهشی مشاهده  خألداشته باشد، اما در این زمینه ساختارهاي انگیزشی نوجوانان نقشی اساسی 
شناختی اجتماعی  يها آیا آموزش مهارت که ؤال بوداین سگویی به  هدف پژوهش حاضر پاسخ ترتیب ینبد

 .اثربخش استدارند، به رفتارهاي پرخطر گرایش ی که آموزان ار انگیزشی دانشبر بهبود ساخت

 روش
ش ژوه پ جراي  ش ا ه و رو عه، نمون  جام

گروه آزمون و پیگیري با  پس-آزمون یشبا طرح پ آزمایشی یمهن به لحاظ هدف کاربردي، روش پژوهش
 ۀطه در آموزش و پرورش منطقدوم متوس ةآموز دور آماري پژوهش شامل دختران دانش ۀبود. جامع کنترل

 ةبا انداز 1پژوهش حاضر با استفاده از جدول کوهن ۀبود. نمون 1397-1398شهر تهران در سال تحصیلی  7
انتخاب نمونه به نفر برآورد شد. براي  12در هر گروه معادل  05/0و آلفاي  88/0، توان آزمون 6/0اثر 

و از میان  7 ۀمنطق ۀ تهران، در مرحلۀ اولگان 22ناطق از میان م ،ي تصادفیا دومرحلهیري گ نمونهروش 
نداي  ۀدختران ۀمدرس سه ،شهر تهران 7 ۀهاي دهم و یازدهم) منطق دوم متوسطه (پایه ةدور ۀمدارس دختران

انتخاب شدند. سپس مقیاس خطرپذیري نوجوانان  تصادفی صورت به آزادي، زهره بنیانیان و شهید محراب
شد. نمونۀ مورد مطالعه نیز با اجرا  نفر 1800به تعداد تقریبی  آموزان سه مدرسه دانش ۀایرانی روي هم

تصادف  سپس در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بهغیرتصادفی انتخاب شد و  صورت بهغربالگري و 
نوجوانان  یريخطرپذ یاسمقي ورود به پژوهش شامل نمرة باالتر از خط برش در ها . مالكقرار گرفت

نیز عبارت خروج  يها مالكو والدینش براي شرکت در پژوهش بود.  آموز دانشی و رضایت آگاهانه یرانا

1. Cohen 
                                                 



 165                               دهمزسی ، سال3پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردي هاي پژوهش نامه فصل

هاي  یماريببه  ابتال، آموز دانشبود از: نداشتن زندگی مشترك با هر دو والد، وجود نمرة مردودي در کارنامۀ 
 ةجعه و بررسی پروندتوجه با مرا  نقصفعالی/  مانند بیش پزشکی روان يها اختالل جسمانی مزمن و

 در پژوهش. ی در طول یک سال گذشتهدرمان روانو دریافت دارودرمانی و  آموزان دانش

 شیوة اجراي پژوهش
هماهنگی با مدارس دعوت دنبال  به ، آموزان براي شرکت در این پژوهش دعوت از دانش منظور بهابتدا 

ورود  يها بررسی مالك نیز برايها  آن یشناخت یتاطالعات جمع. ها ارائه شد و پرسشنامه صورت گرفت
قوانین شرکت در گروه و موازین اخالقی  ةشده پس از انتخاب افراد واجد شرایط، اطالعات اولیه دربار ثبت
 ۀبرگ سپسبودن منابع بیان و رعایت شد.  ها و نیز رایگان ماندن اطالعات آن ، محرمانهيرازدار مانند
 يها آزمون شد. همچنینتکمیل آن به همراه والدین توزیع  برايدو گروه ها  کننده شرکت میان نامه یترضا

آموزشی  ۀهر آزمودنی در قالب یک پرونده ثبت شد. بست ۀاجرا و نتایج اولی آزمون یشپ ۀپژوهش در مرحل
در گروه  )هفته 12به مدت (صورت گروهی هر هفته  زمانی موجود در آن و به ۀدقت براساس برنام به

هر دو گروه در  دربارةها  در مدارس اجرا و سپس آزمون اي یقهدق 90جلسه درمان  12قالب  آزمایشی در
 آزمون و پیگیري اجرا شد. پس ۀمرحل

 ابزار سنجش
رانی ی ا ن  ا ن وجوا ري ن ذی خطرپ س   )IARTS( 1مقیا

. گویه است 38شامل طراحی کردند که  )1390و حیدري ( ، پناغیمحمدي، احمدآبادي زاده رامقیاس  این
-11 يها خشونت با شماره سؤال، 1-6 يها رانندگی خطرناك با شماره سؤال هاي یاسمق خردهدر این ابزار 

مصرف الکل  ،17-24 يها ، مصرف مواد مخدر با شماره سؤال12-16 يها سیگارکشیدن با شماره سؤال ،7
ه و رفتارهاي و رابط 31-34 يها دوستی با جنس مخالف با شماره سؤال ،25-30 يها با شماره سؤال

لیکرت از کامالً موافق تا کامالً مخالف  يا درجه پنجرا در یک طیف  35-38 يها جنسی با شماره سؤال
را گزارش  93/0براي این ابزار ضریب آلفاي کرونباخ  )1390محمدي و همکاران ( . زادهشود میارزیابی 

دهندة  آمد که نشان دست به 928/0 2ینکاول-میر-یري کایرزگ نمونهها آزمون کفایت  آن کردند. در مطالعۀ
ها مناسب بود. همچنین آزمون کرویت بارتلت به لحاظ آماري معنادار بود  یهگوهمبستگی میان 

)001/0=Pعاملی  هاي تحلیل عاملی تأییدي نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی را مبنی بر شش ). یافته
و  GFI ،AGFIي پژوهش برازش داشت (ها دادهبا  آمده دست بهبودن این مقیاس تأیید کرد و مدل 

CFI< 90/0.( 

1. Iranian Adolescents Risk-Taking Scale (IARTS) 
2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequacy 
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ام شن س ر ردي ۀپ داف ف  )PCI( 1اه
 که اند کردهمنظور ارزیابی ساختار انگیزشی طراحی  به )2004(کاکس و کلینگر  را اي یهگو دهپرسشنامه  این

 دربارة 0-10قیاسی از بندي را براساس م ها باید درجه کننده شرکت .شود تکمیل آن در سه مرحله انجام می
: میزان تمایل 1گویۀ  هاي زیر است: گویه زندگی انجام دهند که شامل ةحوزهشت یک نگرانی خاص در 

نحوه  ةمیزان اطالعات دربار 3گویۀ کنترل: میزان کنترل آن هدف،  2گویۀ گرایش براي رسیدن به هدف، 
کننده به شانس  شانس: اعتقاد شرکت 5یۀ گواحتمال موفقیت درصورت تالش،  4گویۀ دستیابی به اهداف، 

رود با دستیابی به  خشنودي درصورت رسیدن که انتظار می 6گویۀ براي دستیابی به اهداف بدون تالش، 
زمان احتمالی  مدت 8گویۀ  بودن براي رسیدن به هدف و تعهد: میزان مصمم 7گویۀ  اهداف حاصل شود،

 8و  5 هاي یهساختار انگیزشی انطباقی و گو 7و  6، 4، 3، 2، 1 ايه یهمورد نیاز براي دستیابی به اهداف. گو
 است. 800و حداکثر  0دهند. حداقل نمره در این ابزار  یمرا تشکیل  انطباقیغیرساختار انگیزشی 

ة دو عامل ساختار انگیزشی دهند نشان) 2004تحلیل عاملی پرسشنامه در مطالعۀ کاکس و کلینگر (
) براي 2004بود. کاکس و کلینگر ( 8و  5ي ها عبارتو غیرانطباقی  7و  6، 4، 3، 2، 1ي ها عبارتانطباقی 

ابراهیمی،  ۀدر هنجاریابی این ابزار در مطالعرا گزارش کردند.  75/0و  77/0این ابزار ضرایب آلفاي کرونباخ 
شی انطباقی و انگیز یو دوعامل اي یهگو هشت ي) نتایج از ساختار1396ابوالمعالی الحسینی و هاشمیان (

و  73/0 یبترت غیرانطباقی حمایت و ضریب آلفاي کرونباخ براي ساختار انگیزشی انطباقی و غیرانطباقی به
ضریب آلفاي کرونباخ براي ساختار انگیزشی انطباقی و در پژوهش حاضر دست آمده است.  به 77/0

 .است 75/0و  72/0 یبترت غیرانطباقی به

ت هار ی يها م خت جتماعی-شنا  ا
زاده،  (ابوالمعالی الحسینی و موسیآموزان)  دانش یها برگرفته از طرح نماد (نظام مراقبت اجتماع مهارتاین 

ارائه  1آن در جدول  ۀپژوهش اجرا شد که خالص يها اي براي یکی از گروه دقیقه 45 ۀجلس 12در ) 1398
 شده است.

هاي راهکارهاي مقابله با استرس و  حوزه اجتماعی در–هاي شناختی . خالصۀ جلسات آموزشی مهارت1جدول 

 آموزان) مدیریت خود، برگرفته از طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش
 تکالیف محتواي جلسه هدف جلسه

1 
 فضايآموزان و  آشنایی با دانش

 ها موجود و شناسایی توانایی آن
 دربارةآشنایی با افراد و بیان توضیحات الزم 

 .میزان اختیار خود در رفتارهایشان فکر کنند دربارةآموزان  دانش ها برگزاري آنجلسات، نحوه و زمان 

 آشنایی با مهارت مدیریت خود 2
شناختی اجتماعی و توضیحاتی  ۀمعرفی نظری

 مهارت مدیریت خود و مشتقات آن دربارة
ها و اهداف خود و شرایط موجود و  ها، ارزش فکرکردن به ویژگی

 شرایط مطلوب در زندگی

 آشنایی با مهارت هدفمندي 3
 کمک بهآموزش مهارت تقویت هدفمندي 

 بینانه و عملیاتی صورت واقع نوشتن اهداف به بینانه هاي واقع ریزي هدف برنامه

1. Personal Concerns Inventory (PCI) 
                                                 



 167                               دهمزسی ، سال3پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردي هاي پژوهش نامه فصل

 ... هاي حوزه اجتماعی در–هاي شناختی . خالصۀ جلسات آموزشی مهارت1جدول ادامه 
 تکالیف محتواي جلسه هدف جلسه

 ت اهدافبندي و اهمی گذاري براساس اولویت تنظیم جدول هدف ریزي درسی آموزش مهارت مدیریت زمان در برنامه آشنایی با مهارت مدیریت زمان 4

 آشنایی با مهارت مدیریت تغییر 5
مواردي که  یافتنآموزش مهارت مدیریت تغییر و 

 .به هدف نیاز به تغییر دارد یابی راهبراي 
ها و معیارهــاي کســب  تکمیل فهرستی از انتظارات، مالك
 زندگی خود در جدول ةموفقیت و نوشتن تغییرات عمد

6 
آشنایی با مهارت مدیریت 

 هیجان
جمله خشم و  از ها موزش مهارت مدیریت هیجانآ

 تکمیل جدول موقعیت خشم (علت، عالئم، واکنش) پرخاشگري ناشی از آن

7 
آشنایی با مهارت و روش 

 ورزي آموزش مهارت قاطعیت ورزي قاطعیت
هاي مثبت و منفی خود و تمرین انجام کار  شناسایی ویژگی

 نظر گروهی و اعمال

آموزش مهارت خودکنترلی و خودتنظیمی براساس  خود آشنایی با روش کنترل 8
 دادن رفتارها به علل درونی یا بیرونی نسبت

ها (کنترل درونی یا  علت آن دربارةبررسی رفتارهاي خود و تفکر 
بیرونی) و تشویق یا توبیخ خود درصورت بروز رفتار مطلوب یا 

 نامطلوب

 آشنایی با استرس و عالئم آن 9
مهارت مقابله با استرس و  دربارةتوضیحاتی 

 شناسایی عالئم جسمی یا روانی استرس در خود مشتقات آن تعریف استرس و عالئم آن

10 
هاي  آشنایی با روش

 یبخش آرامش
بخشی و تنفس صحیح  آموزش مهارت و فنون آرام

 تنفسی و آرامشی هاي تمرین ۀانجام روزان براي کنترل استرس

 یافتنشناخت مشکل و  ،آموزش مهارت حل مسئله ههاي حل مسئل آشنایی با روش 11
 شده تمرین تصویرسازي ذهنی در حل مسئله مشخص هاي حل آن روش

گیري گروه از جلسات و موضوعات پایانی  نتیجه ها بندي و اجراي پرسشنامه جمع 12
 بندي مربوط به ختم جلسه و جمع

 ها آن ریزي براي تمرین شده و برنامه موارد انجامکردن  یادداشت

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات
منظور تجزیه و تحلیل  ها در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. به در پژوهش حاضر تحلیل داده

مرکزي  يها آمار توصیفی شامل شاخص يها آزمایش و گواه از روش يها گروه شناختی یتجمع هاي یژگیو
منظور بررسی اثر متغیر مستقل  به استفاده شد. همچنینر) پراکندگی (انحراف معیا يها (میانگین) و شاخص

 SPSSافزار  هاي اساسی از روش تحلیل آمیخته و نرم ها، درصورت برقراربودن مفروضه براي تحلیل داده
 استفاده شد. 24نسخۀ 

 ها افتهی
حصیلی ت ۀهاي شناختی اجتماعی در پای کنندگان گروه آموزش مهارت نفر از شرکت ششدر این پژوهش 

کنندگان  نفر از شرکت هفتیازدهم مشغول به تحصیل بودند. در گروه کنترل  ۀنفر دیگر در پای ششدهم و 
یازدهم مشغول به تحصیل بودند. میانگین و انحراف استاندارد سن  ۀنفر در پای پنجدهم و  ۀدر پای
 ± 58/16کنترل  و گروه 51/0 ± 25/16هاي شناختی اجتماعی  کنندگان گروه آموزش مهارت شرکت

نفر لیسانس بود.  4کنندگان در هر گروه آزمایشی دیپلم و  نفر از شرکت 8بود. میزان تحصیالت پدر  68/0
نفر لیسانس بود.  3نفر دیپلم و  8، پلمید ریکنندگان ز نفر از شرکت 1در گروه کنترل میزان تحصیالت پدر 

هاي شناختی اجتماعی  در گروه آموزش مهارتکنندگان  نفر از شرکت 1میزان تحصیالت مادر  تیدرنها
کنندگان  نفر از شرکت 2نفر لیسانس بود. در گروه کنترل میزان تحصیالت مادر  4نفر دیپلم و  7، پلمیردیز
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 نفر لیسانس بود. 3نفر دیپلم و  7، پلمیردیز
رل، ویلک ساختار انگیزشی (تمایل، کنت-میانگین، انحراف استاندارد و شاخص شاپیرو 2جدول 

هاي آزمایش و کنترل را در  کنندگان گروه اطالعات، تالش، شانس، خشنودي، تعهد و زمان الزم) در شرکت
 دهد. آزمون و پیگیري نشان می ، پسآزمون شیپ ۀسه مرحل

 هاي آزمایش و کنترل کنندگان در گروه هاي توصیفی مربوط به ساختار انگیزشی شرکت یافته .2جدول 

 M± SD S-W مؤلفه M± SD S-W گروه زمان مؤلفه

یل
تما

 

 آزمون شیپ
 p(918/0=271/0( 36/1 ± 10/5 گروه آزمایش

س
شان

 

71/5 ± 77/1 )553/0=p(944/0 
 p(924/0 81/5 ± 63/1 )649/0=p(951/0=325/0( 12/1 ± 56/5 گروه کنترل

 آزمون پس
 p(903/0 67/5 ± 98/0 )040/0=p(853/0=175/0( 55/1 ± 31/7 گروه آزمایش
 p(923/0 86/5 ± 36/1 )520/0=p(942/0=309/0( 04/1 ± 34/5 گروه کنترل

 پیگیري
 p(890/0 42/5 ± 03/1 )493/0=p(940/0=116/0( 62/1 ± 26/7 گروه آزمایش
 p(904/0 56/5 ± 68/1 )661/0=p(952/0=179/0( 22/1 ± 32/5 گروه کنترل

 
رل

کنت
 

 آزمون شیپ
 p(934/0=426/0( 98/0 ± 39/5 گروه آزمایش

دي
شنو

خ
 

83/5 ± 88/0 )127/0=p(893/0 
 p(903/0 13/6 ± 00/1 )181/0=p(905/0=176/0( 15/1 ± 48/5 گروه کنترل

 آزمون پس
 p(952/0 71/7 ± 33/1 )359/0=p(928/0=670/0( 72/0 ± 89/6 گروه آزمایش
 p(927/0 57/5 ± 05/1 )820/0=p(963/0=352/0( 20/1 ± 29/5 گروه کنترل

 پیگیري
 p(972/0 71/7 ± 18/1 )138/0=p(895/0=929/0( 72/0 ± 80/6 گروه آزمایش
 p(922/0 62/5 ± 42/1 )487/0=p(939/0=301/0( 88/0 ± 37/5 گروه کنترل

ات
الع

اط
 

 آزمون شیپ
 p(956/0=721/0( 44/1 ± 03/5 گروه آزمایش

هد
تع

 

25/5 ± 09/1 )293/0=p(921/0 
 p(924/0 63/5 ± 25/1 )151/0=p(898/0=320/0( 19/1 ± 48/5 نترلگروه ک

 آزمون پس
 p(970/0 72/7 ± 24/1 )037/0=p(850/0=906/0( 16/1 ± 65/6 گروه آزمایش
 p(974/0 76/5 ± 03/1 )757/0=p(958/0=950/0( 04/1 ± 28/5 گروه کنترل

 پیگیري
 p(956/0 32/7 ± 08/1 )295/0=p(920/0=722/0( 21/1 ± 65/6 گروه آزمایش
 p(868/0 86/5 ± 01/1 )896/0=p(969/0=061/0( 27/1 ± 25/5 گروه کنترل

ش
تال

 

 آزمون شیپ
 p(939/0=487/0( 02/1 ± 45/5 گروه آزمایش

الزم
ن 

زما
 

33/7 ± 71/1 )305/0=p(922/0 
 p(979/0 58/7 ± 43/1 )274/0=p(919/0=977/0( 83/0 ± 47/5 گروه کنترل

 آزمون پس
 p(970/0 93/6 ± 58/1 )605/0=p(948/0=915/0( 13/1 ± 32/7 گروه آزمایش
 p(879/0 51/7 ± 13/1 )437/0=p(935/0=084/0( 26/1 ± 18/5 گروه کنترل

 پیگیري
 p(954/0 07/7 ± 52/1 )453/0=p(936/0=702/0( 38/1 ± 15/7 گروه آزمایش
 p(976/0 49/7 ± 04/1 )453/0=p(936/0=966/0( 79/0 ± 42/5 گروه کنترل

 ویلک-؛ شاپیروK-S؛ انحراف استاندارد، SD؛ میانگین، Mنکته: 

هاي شانس و تعهد براي گروه آزمایش  مربوط به مؤلفه 1ویلک-شاپیرو آزمون 2نتایج جدول  براساس
هاي آن  که توزیع دادهمعنادار است. اگرچه این مطلب بیانگر آن است  05/0آزمون در سطح  پس ۀدر مرحل

ویلک، -نرمال نیست، با توجه به سطح معناداري شاخص شاپیرو ادشدهیها در گروه مزبور و در مراحل  مؤلفه

1. Shapiro-Wilk Test 
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هاي آماري خانواده تحلیل واریانس در برابر انحراف از  ها و مقاومت آزمون ها در گروه برابري حجم نمونه
نگذارد (فایلد، نتایج تحقیق تأثیر  ه برانحراف از مفروضتوان انتظار داشت که این میزان  ها می مفروضه

هاي ساختار انگیزش  تفاوت واریانس خطاي مؤلفه دهد مینشان  1است استفاده از آزمون لون گفتنی. )2009
همگنی  ۀبنابراین مفروض است؛ رمعناداریغ 05/0ها در سه مرحله اجرا در سطح  گروه میانانگیزش در 

ي پژوهش حاضر برقرار بود. همچنین استفاده از روش تحلیل واریانس ها داده میانها در  واریانس
ها به لحاظ ساختار انگیزش تفاوت  گروه میانپیش از اجراي متغیر مستقل  دهد مینشان  2چندمتغیري

 آزمون شیاستقالل پ ۀتوان گفت مفروض بنابراین می ؛)F)8و  P ،379/0 ) =15 <05/0معنادار وجود ندارد (
در  يرینتایج تحلیل واریانس چندمتغ 3ها برقرار بود. جدول  داده میانویت گروهی نیز در از متغیر عض

 دهد. هاي ساختار انگیزشی را نشان می اثر اجراي متغیر مستقل بر مؤلفه ۀمقایس

 هاي ساختار انگیزشی تبیین اثر اجراي متغیر مستقل بر مؤلفه يرینتایج تحلیل واریانس چندمتغ .3جدول 

 2η مقدار احتمال درجات آزادي F المبداي ویلکز مؤلفه
 384/0 006/0 2و  21 532/6 616/0 تمایل
 277/0 033/0 2و  21 021/4 723/0 کنترل

 332/0 014/0 2و  21 230/5 668/0 اطالعات
 378/0 007/0 2و  21 375/6 622/0 تالش
 002/0 980/0 2و  21 020/0 998/0 شانس

 493/0 001/0 2و  21 219/10 507/0 خشنودي
 352/0 011/0 2و  21 699/5 648/0 تعهد

 071/0 463/0 2و  21 799/0 929/0 زمان الزم

زمان بر × دهد که اثرات تعاملی گروه  نشان می يریتحلیل واریانس چندمتغ ۀنتیج 3جدول  براساس
)، تالش F)2و  2η ،006/0 =P ،532/6 ) =21 =384/0، 3المبداي ویلکز =616/0هاي تمایل ( مؤلفه

المبداي  =507/0خشنودي ( ،)F)2و  2η ،007/0 =P ،375/6 ) =21 =378/0، المبداي ویلکز =622/0(
، 2η =277/0، المبداي ویلکز =723/0کنترل (، )F)2و  2η ،001/0 =P ،219/10 ) =21 =493/0، ویلکز
033/0 =P ،021/4 ) =21  2و(F) 2 =332/0، لکزالمبداي وی =668/0)، اطالعاتη ،014/0 =P ،230/5 
) در سطح F)2و  21= ( 2η ،011/0 =P ،699/5 =352/0، المبداي ویلکز =648/0) و تعهد (F)2و  21= (
هاي  براي مؤلفه 4آزمون برابري ماتریس خطاهاي کوواریانس ۀنتیج 4معنادار است. در ادامه جدول  05/0

 دهد. را نشان می ساختار انگیزش

1. Levene’s Test 
2. Multivariate Analysis of Variance 
3. Wilks Lambda 
4. Error Covariance Matrix 
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 ون موخلی براي آزمون برابري ماتریس خطاهاي کوواریانسآزم .4جدول 

 مقدار احتمال آزادي ۀدرج 2χ شاخص موخلی مؤلفه
 007/0 2 98/9 622/0 تمایل
 078/0 2 10/5 784/0 کنترل

 960/0 2 08/0 996/0 اطالعات
 625/0 2 94/0 956/0 تالش
 012/0 2 91/8 654/0 شانس

 649/0 2 86/0 960/0 خشنودي
 640/0 2 89/0 958/0 هدتع

 001/0 2 44/50 091/0 زمان الزم

کرویت یا برابري ماتریس  ۀمفروض دهد مینشان  1موخلی، استفاده از آزمون 4جدول  با توجه به
هاي تمایل، شانس و زمان الزم ساختار انگیزش برقرار نیست و به همین دلیل  واریانس خطا براي مؤلفه

نتایج  5جدول اصالح شد.  2گیسر-ها با استفاده از روش برآورد گرینهوس مؤلفهآزادي مربوط به آن  ۀدرج
را هاي ساختار انگیزش  مؤلفهگیري مکرر در تبیین اثر متغیر مستقل بر  تحلیل واریانس مختلط با اندازه

 دهد. نشان می

 هاي ساختار انگیزش ل بر مؤلفهگیري مکرر در تبیین اثر متغیر مستق نتایج تحلیل واریانس مختلط با اندازه .5جدول 

ي ساختار ها مؤلفه
 انگیزشی

مجموع 
 مجذورات

مجموع 
 مجذورات خطا

 F آزادي ۀدرج
مقدار 
 احتمال

2 η 

 334/0 001/0 03/11 45/1و  92/31 45/46 28/23 تمایل
 206/0 006/0 70/5 2و  44 06/40 39/10 کنترل

 197/0 008/0 41/5 2و  44 52/47 68/11 اطالعات
 255/0 002/0 55/7 2و  44 36/46 91/15 الشت

 001/0 966/0 01/0 49/1و  70/32 49/44 030/0 شانس
 334/0 001/0 03/11 2و  44 63/46 37/23 خشنودي

 239/0 002/0 91/6 2و  44 45/44 95/13 تعهد
 002/0 855/0 040/0 05/1و  04/23 16/38 07/0 زمان الزم

 2η ،001/0 =P ،03/11 =334/0هاي تمایل ( زمان بر مؤلفه×  ملی گروهدهد اثر تعا نشان می 5جدول 
، 2η =197/0)، اطالعات (F)2و  44= ( 2η ،006/0 =P ،70/5 =207/0)، کنترل (F)45/1و  92/31= (

008/0 =P ،41/5 ) =44  2و(F) تالش ،(2 =255/0η ،002/0 =P ،55/7 ) =44  2و(F خشنودي ،(

1. Mauchly 
2. Greenhouse–Geisser 
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)334/0= 2η ،001/0 =P ،03/11 ) =44  2و(F) و تعهد (2 =239/0η ،002/0 =P ،91/6 ) =44  2و(F (
هاي  نمودارهاي مربوط به اثربخشی آموزش مهارت 1معنادار است. شکل  05/0ساختار انگیزش در سطح 

به رفتارهاي پرخطر  که دهد نشان میی را آموزان هاي ساختار انگیزش دانش شناختی اجتماعی بر مؤلفه
 .دارندگرایش 

 ها زمانو  ها گروههاي زوجی اثر  فرونی براي مقایسه نتایج آزمون تعقیبی بن .6جدول 

 مقدار احتمال خطاي معیار تفاوت میانگین ي ساختار انگیزشیها مؤلفه

 تمایل
 022/0 34/0 99/0 آزمون پس آزمون یشپ
 031/0 34/0 96/0 پیگیري آزمون یشپ

 000/1 18/0 04/0 پیگیري آزمون پس

 نترلک
 027/0 23/0 66/0 آزمون پس آزمون یشپ
 012/0 21/0 65/0 پیگیري آزمون یشپ

 000/1 20/0 01/0 پیگیري آزمون پس

 اطالعات
 018/0 24/0 71/0 آزمون پس آزمون یشپ
 014/0 27/0 83/0 پیگیري آزمون یشپ

 000/1 26/0 12/0 پیگیري آزمون پس

 تالش
 038/0 29/0 79/0 آزمون پس آزمون یشپ
 009/0 25/0 82/0 پیگیري آزمون یشپ

 000/1 28/0 03/0 پیگیري آزمون پس

 خشنودي
 019/0 22/0 65/0 آزمون پس آزمون یشپ
 037/0 25/0 68/0 پیگیري آزمون یشپ

 000/1 23/0 03/0 پیگیري آزمون پس

 تعهد
 001/0 30/0 17/1 آزمون پس آزمون یشپ
 010/0 31/0 01/1 پیگیري آزمون یشپ

 000/1 26/0 16/0 پیگیري آزمون پس
 مقدار احتمال خطاي معیار تفاوت میانگین ها گروهتفاوت   ي ساختار انگیزشیها مؤلفه

 012/0 42/0 15/1 کنترل آزمایش تمایل
 001/0 23/0 98/0 کنترل آزمایش کنترل

 028/0 31/0 68/0 کنترل آزمایش اطالعات
 001/0 29/0 28/1 کنترل آزمایش تالش

 001/0 33/0 31/1 کنترل آزمایش خشنودي
 002/0 31/0 10/1 کنترل آزمایش تعهد

هاي مرحلۀ  فرونی حاکی از تفاوت معنادار میانگین نتایج آزمون تعقیبی بن دهد یمنشان  6جدول 
)، P=018/0)، اطالعات (P=027/0)، کنترل (P=022/0ي تمایل (ها مؤلفهآزمون براي  آزمون با پس پیش

ي ها مؤلفهآزمون با پیگیري براي  ) و پیشP=001/0) و تعهد (P=019/0)، خشنودي (P=038/0تالش (
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) P=037/0)، خشنودي (P=009/0)، تالش (P=014/0)، اطالعات (P=012/0)، کنترل (P=031/0تمایل (
بود. همچنین  )P=000/1) در گروه آزمایش و ماندگاري این تأثیر در مرحلۀ پیگیري (P=010/0و تعهد (

 ، اطالعات)P=001/0( ، کنترل)P=012/0( هاي تمایل میانگین نمرات مؤلفه، 6براساس جدول 
)028/0=P(تالش ، )001/0=P(خشنودي ، )001/0=P(  و تعهد)002/0=P(  در گروه آزمایش در مقایسه

 .استبا گروه کنترل افزایش یافته 
 

 
آموزان  هاي ساختار انگیزش دانش هاي شناختی اجتماعی بر مؤلفه تنمودار مربوط به اثربخشی آموزش مهار .1شکل 

 گرایش به رفتارهاي پرخطر با

 گیري یجهبحث و نت
اجتماعی بر ساختار انگیزشی -شناختی يها مهارت آموزش هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی

شد که آموزش  گیري چنین نتیجه در پژوهش حاضرگرایش به رفتارهاي پرخطر بود.  باآموزان  دانش
گرایش به رفتارهاي پرخطر  باآموزان  هاي ساختار انگیزش را در دانش اجتماعی مؤلفه-هاي شناختی مهارت

باقري و  شریعتي ها پژوهش. نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج حاصل از بخشد صورت پایدار بهبود می به
)، 2019، اسچانک و دیبنتیدو ()1392( رانو همکا یگانه، )1396( و همکاران فر شیشه، )1397پور ( نیک

 .است) همسو 2016) و کالرو و روزو (2010)، فینسترا رویتر و کوك (2012سیموس، ماتوس و سوشیال (
وجود  گفت در عصر کنونی تغییرات فرهنگی مختلفی در جوامع به توان یحاضر م هاي یافتهدر تبیین 
صورت یک منبع اصلی گذشته ارزش بیشتري یافته و به با در مقایسهجمله ارتباطات شخصی  آمده است. از
 به میزان فراوانیاجتماعی  پذیرفتۀرفتار  ۀو رضایت از زندگی درآمده است. همچنین دامن يخودارزشمند

صورت اجتماعی، نه به-هاي شناختی فرهنگی، عالقه به مهارت ۀگسترش یافته است. در چارچوب این زمین
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شود (کینجري، اردلی و اسکارپوال، مؤثر دائمی احساس می ةدر حکم یک شیوبلکه  ،یک حالت زودگذر
 سببو  دهد یاجتماعی برخی از نیازهاي فرهنگی یادگیرنده را پوشش م-هاي شناختی ). مهارت2020

آموزان می سازگاري دانشهمچنین مدرسه و تحصیل و  ،، معلمانها یمثبت به همکالس يها کسب نگرش
نوجوانان در محیط خانواده و ). 2020، ، شانکمن، فیاري، الورنس و اسچووارتز میترکو(کامپر دي ما شود

کنند که در این  خود و مدیریت خشم انتخاب می يها خاصی را براي ابراز تعارض ةرشد شیو ةدر طول دور
انی که در حل تعارض اثرگذار باشد. نوجوان ةتواند بر این شیو اعضاي خانواده می میانتعامل  ةمیان نحو

تر به  ارزیابی مثبت و دیدي وسیع ،هاي ارتباطی خوبی در کنار انسجام و احترام برخوردارند خانواده از مهارت
در بیشتر در برخورد با مسائل و مشکالت  . همچنیندارند یجادشدههاي مختلف موضوع ناسازگارانه ا جنبه
هاي  خود مهارت ةدر خانواد دیگر نوجوانانی که سويز کنند و ا مدارانه استفاده می از راهکارهاي مسئله موارد

و  زا یدگیدر مواقع تن، بیشتر مند کسب نکرده باشند طور نظام حل مسئله را به ةارتباطی الزم و شیو
گیرند (کمالی ایگلی و ابوالمعالی الحسینی،  هاي ناکارآمد بهره می برانگیز براي حل تعارض از شیوه چالش
عاطفی،  هاي هآموزان از قبیل پاسخ مناسب به تجرب عاطفی و اجتماعی دانش ايه یژگیرشد و). 1395

. این دهد رخ میارتباط مؤثر با عواطف فردي و درك عواطف دیگران در تعامالت مستمر فرد با محیط 
خود  هاي یژگیمستقیم و غیرمستقیم و و يها آموزش ،شدن مختلف اجتماعی هاي هفرایند تحت تأثیر تجرب

 ).2020ت (هبرلی، تامان و کارتر، فرد اس
با تسهیل رشد مطلوب و تأکید بر رشد شناختی -اجتماعی ۀمداخل مداخالتی از قبیل يها برنامه

اثرات مثبتی بر  کند، یشدن از آنچه فرد در حال حاضر احساس م عاطفی فرد از طریق آگاه هاي یتصالح
با واداشتن فرد به تالش بیشتر و  شناختی-تماعیاج ۀ. مداخلارتباطات اجتماعی و بهزیستی روانی دارند

تمام  کند یبه فرد کمک م یزير گذاري و برنامه ، با هدفها ین. در کنار ابرد یوي را باال م ةناامیدنشدن انگیز
که  کند ییادآوري م اوبه همچنین  .این هدف دنبال کند به را براي رسیدن یشها و تالش ها ییتوانا

 ۀ، برنامینا بر . عالوهکندو کنترل  بینی یشمناسب، پیامد رفتارش را پ راهتالش در با افزایش  تواند یم
درونی  هاي یزهسمت انگ  بیرونی به هاي یزهآموزان را از انگ انگیزش دانششناختی -اجتماعیۀ مداخل آموزشی
در  یبترت و بدین برند یهایشان لذت بیشتري م ها از رسیدن به هدف آن که ينحو به دهد؛ یسوق م

 ).1398، یامنشدرتاج و ک ی،کرکان ي(محمد ماند یباقی م ها اثر تشویقی آن مدت یطوالن
با گروه همساالن  یشترگیرند و ب نوجوانی بیش از هر سن دیگري از خانه فاصله می ةنوجوانان در دور

به قصد همرنگی مقابله با فشارهاي گروه  را برايپختگی الزم  به دلیل اینکه . همچنینشوند رو می روبه
رفتارهاي مدگرایانه، منفی و  ازصورت منفی برخورد کنند و  ممکن است با فشارهاي مزبور به ندارند،
فضاي روانی سرد حاکم بر خانواده  یلدل بنابراین نوجوان و جوان از یک سو به ؛گیرندبزاي گروه قرار  آسیب

تجهیزنشدن به  یلدل از سوي دیگر بهکند و  براي جلب حمایت و محبت گرایش به همساالن پیدا می
 کنند نمیمؤثر در مقابل پیشنهادهاي دوستان را کسب  ۀهاي ارتباطی مثبت در کودکی، توانایی مقابل سبک

). آموزش مهارت ابراز 1397، يو نور یحاتم ی،شود (سالم پذیرتر می رفتارهاي پرخطر آسیب در برابرو 
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، روشی است که در آن رفتارهاي شود محسوب میسترس وجود که قسمتی از آموزش مهارت مدیریت ا
ها، آرزوها، نقطه نظرات و عالئق به فرد آموزش  مناسب اجتماعی براي ابراز وجود، بیان احساسات، نگرش

ها و عواطف خود  عقاید، باورها، احساس، ترس و نگرانی ،و بدون پرخاشگري یراحت تا بتواند به شود یداده م
 ).2020 را بیان کند (نیکل،

کننده بر  نوجوان اثري کنترل يها واره اجتماعی این بود که شناخت-شناختی ۀفرض اساسی در مداخل
بسیار فرد  هاي یجانو رفتار او دارند و چگونگی عملکرد یا رفتار نوجوان در الگوهاي فکري و ه ها یجانه

 ).2009 (رایت، بسکو و تیز، مؤثر است
 ة، درحقیقت باورهایی هستند که افراد دربارگیرند شکل میفراد ذهن ا دربسیاري از افکاري که 

یا دنیا دارند. بخشی از کمک به افراد براي آنکه احساس و عملکرد بهتري در زندگی خودشان، دیگران 
گیرد. تفکر  به آنان و تغییر افکار منفی و غیرمنطقی صورت می یده آموزش کمک بهداشته باشند، روزانه 

 یشناخت هاي روان گذارد) وجه مشترك تمامی آشفتگی خلق و رفتار تأثیر می برناکارآمد (که یا  شده یفتحر
شود  تفکر به بهبود خلق و رفتار در نوجوانان منجر می ۀگرایان عبینانه و تغییر واق است. ارزشیابی واقع

نان با بازسازي افکار در این رویکرد اعتقاد بر این است که نوجوا). 1395زاده،  (ارجمندنیا، وطنی و حسن
با توجه به افکار خودآیند  شوند یبا استرس مقابله کنند. درواقع در این رویکرد نوجوانان تشویق م توانند یم

ها و در ادامه با بازسازي افکار، احساسات  کشیدن آن چالش شناختی و به هاي یفمنفی و شناسایی تحر
). در این رویکرد تأکید 1393ود بروز دهند (باند و درایدن، از خ يتر و رفتارهاي مناسبداشته باشند بهتري 
ها را تغییر  بتوانند افکار درونی خود را بازیابی کنند و آن ها کمک آن بهبود که نوجوانان  هایی یکبر تکن
 ترتیب ینبد .هیجانی و عاطفی مانند افسردگی و خشم ارتباط داشتند يها افکاري که با نشانهویژه  ؛ بهدهند

تفکر خود  ةدربار آموزد میرفتاري به بیمار -. درمان شناختیبیاموزندمدیریت خشم را جوانان توانستند نو
خود را به سطح وقوف و کنترل آگاهانه  يها واره بیندیشد. هدف از این کار، این است که بیمار شناخت

 ،ز کمک به نوجوان). در این رویکرد هدف عمده عبارت بود ا2009 ،بسکو و تیز دربیاورند (رایت،
آوردن  بنابراین تأکید در آموزش، متوجه فراهم؛ بتواند تغییراتی مطلوب در زندگی خود پدید آورد که ينحو به

 .شود یز ایجاد تغییراتی در فضاي بیرونی از حیطه آموزش میانطباقی جدید و ن هاي یادگیريفرصتی براي 
. در این رویکرد آموزشگر و نوجوان داد یتشکیل م مهم الینفک آموزش را ءحل مسئله جزدر این میان، 

سالکووس  ،شده با هم وضع کنند (هاوتون راهبردهایی را براي مقابله با مسائل دقیقاً مشخص کنند یسعی م
کاهش و  منظور بهحاضر براي نوجوانان  ۀاز دیگر مواردي که در مطالع). 1397، ، کیرك و کالركکیس

فرد کنترل رفتارها، اینکه یعنی ؛ بود يگر آموزش خودکنترل ،ر گرفتپیشگیري از قلدري مدنظر قرا
ها و غرایز خود را با وجود برانگیختن براي عمل داشته باشد. یک کودك یا نوجوان با خودکنترلی  احساس

(سیمیاریان،  گزیند برمیو سپس بهترین را  کند یها و نتایج احتمالی م زمانی را صرف فکرکردن به انتخاب
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 ،1هاي خودنظارتی ). اصطالح خودکنترلی رفتار به اجراي روش1390، يآباد اریان و ابراهیمی قوامسیمی
اشاره دارد. منظور از خودنظارتی حفظ توجه فعال به رخداد افکار و رفتارهاي  3و خودتقویتی 2خودارزیابی

نترل سطوح نیز ک ها یجانجمله فواید کنترل و تنظیم ه ). از1390هدفمند خاص است (حاتمی، 
دلسردي و وسوسه، جلوگیري از  با وجودبرانگیختگی براي به حداکثر رساندن عملکرد، پشتکار داشتن، 

سیمیاریان ، است (سیمیاریان شدهفشارهاي وارد با وجودواکنش مخرب در مقابل تحریک و عملکرد صحیح 
شم، کاهش احساسات هیجانی و کنترل خ يها ها و مداخله ). هدف از درمان1390، يآباد و ابراهیمی قوام

منظور  و راهبردهاي مؤثر به ها یوهخشم و آموزش ش ازبرانگیختگی ناشی از خشم، افزایش آگاهی فرد 
 ).1391هاست (برغندان، ترخان و قائمی خمامی،  کنترل آن

آموزان با رفتارهاي پرخطر  هاي شناختی اجتماعی براي دانش آموزش مهارتگفت  توان یم یطورکل به
موجب ، استرس و حل مسئله را در بردارد ،خودکنترلی و مدیریت خود، مدیریت زمان مانند ییها که آموزش

هیجانی و رفتاري ناکارآمد خود را که در پاسخ به فشارهاي روانی محیطی و  يها نوجوان واکنش شود یم
به حل مسئله،  این امر کند.، شناسایی کند و خشم خود را در چنین مواقعی مدیریت دهد یخانوادگی رخ م

یکی از مسائلی که در مقطع ابتدایی و دیگر . شود یمنجر ممؤثر  ۀحل تعارض و مقابل ۀراهبردهاي سازگاران
فرد از لحاظ  شود یم سبباجتماعی است که -هاي شناختی داشتن مهارت بسیاري دارد،مقاطع اهمیت 

ب انزوا و طرد فرد از جانب گروه همساالن میها موج مهارتاین اجتماعی رفتار معقول داشته باشد. فقر 
اجتماعی و اخالقی هستند، از -هاي شناختی مهارت ةکنندهایی را که فراهمشود و به این ترتیب موقعیت

هاي اجتماعی  هدایت مستقیم و آموزش فراگیر مهارت ها مهارتاین دهند. هدف اساسی آموزش دست می
پذیرش اجتماعی فرد  سببها براي ورود به مقاطع باالتر است که  آندن کر  ویژه آمادهبه ،از دوران کودکی

 فراوانیهاي اجتماعی، موجب برتري-هاي شناختی کودکان از مهارت. برخورداري شوددر مراحل باالتر می
 یتمثب ۀرابط کند کمک میها آنبه تنها  . این مداخله نهشود یبا مدرسه م ارتباطها و در  در زندگی روزمره آن

ها در  تر آن، بلکه موجب احساس تعلق و عملکرد مطلوبداشته باشند، همساالن و معلمان ها یبا همکالس
به آموزان تصویر بهتري از خود خواهند داشت. همچنین این مداخله  این دانش که يطور به شود؛ یمدرسه م
ناپذیر زندگی مقاومهاي اجتنابتحصیلی مقابله کنند و در برابر چالش يها با استرس کند کمک میکودکان 

 .باشندتر 
-ي شناختیها مهارتتوان گفت آموزش  یمی در تبیین نتایج حاصل از پژوهش حاضر طورکل به

اهدافی از خود تمایل نشان دهند. همچنین  براي رسیدن به اهدافشان نوجوانانشود  اجتماعی موجب می
، به اهداف خود براي رسیدن به آن تالش کنند وجوي اطالعات با جست انطباقی را براي خود تدوین و

خشنودي ناشی از دسترسی به اهداف به . متعهد باشند و در محیط خود احساس کنترل داشته باشند

1. self-supervision 
2. self-assessment 
3. self-reinforcement 
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ي اجتماعی انطباقی را براي ابراز احساسات و ها مهارتشود زمانی که نوجوانان  هاي سالم موجب می یوهش
نشئت  ها آنرا که از ساختار انگیزشی انطباقی  تر سازگارانهو  تر مسالهاي خود آموختند، رفتارهاي  یجانه
 زمان مدتي شانس و ها مؤلفهاجتماعی بر -گیرد، از خود نشان دادند. در پژوهش حاضر آموزش شناختی یم

 شمار بهتوان گفت شانس عامل محیطی  یمالزم براي دستیابی به اهداف اثرگذار نبود که در تبیین آن 
گیرد؛ از  یمی صورت سخت به ها آنتحت تأثیر باورهاي فرهنگی افراد قرار دارد و تغییر  شدت بهآید که  یم

الزم  زمان مدتاز برآورد  ها آنآموزان موجب ناتوانی  رسد نیرومندي این عامل در این دانش یمنظر  رو به این
حساس کنترل بر محیط اجتماعی موجب ا-ي شناختیها مهارتشده باشد. آموزش  اهدافشانبراي نیل به 

حال از آنجا  ین ا باست؛ ها آنهاي فردي مثبت در  یژگیویل آن ارتقاي دل شود که  می آموزان دانشدر این 
یافتن به اهداف ممکن است تا حدودي به عوامل بیرونی بسیاري بستگی داشته  که در جامعۀ امروز دست

احتمالی براي دستیابی به  زمان مدتز تخمین باشد که از کنترل نوجوان خارج است، شاید این افراد ا
 درمانده بودند. اهدافشان

به استفاده از ابزار خودگزارشی اشاره کرد که ممکن است  توان یپژوهش م هاي یتازجمله محدود
پاسخگویی آنان اثر گذاشته باشد. تلویحات  ةکنندگان به نحو سوگیري مطلوبیت اجتماعی در شرکت

به  دهد، یین است که مطالعه و بررسی بافتی که رفتارهاي پرخطر در آن رخ مکاربردي پژوهش حاضر ا
تا با شناسایی رفتارهاي پرخطر  کند یآموزش و پرورش کمک م مانندمتولیان سالمت اجتماعی و نهادهایی 
 دشو یآموزان پیشگیري کنند. براساس نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد م از بروز و ظهور سایر رفتارها در دانش

آموزان، این آموزش براي آشنایی معلمان با  اجتماعی به دانش-هاي شناختی در کنار آموزش مهارت
ها داده شود.  آموزان به آن ها و کمک به افزایش سطح انگیزش درونی دانش آموزان و حمایت از آن دانش

 شود ی. پیشنهاد مدشو یآموزان م این کار موجب تأثیرگذاري بیشتر آموزش فوق به دانش رسد ینظر م به
آموزان  یک واحد درسی به دانش منزلۀ  اجتماعی در طول سال تحصیلی به-هاي شناختی آموزش مهارت

 تدریس شود.

 منابع
ساختار انگیزشـی   ۀسنجی پرسشنام هاي روان ). ویژگی1396ابراهیمی، ع.، ابوالمعالی الحسینی، خ.، و هاشمیان، ك. (

 .317-333، )2(13 .کاربردي یشناس روان ۀفصلنامدوم.  ۀمتوسطدر نوجوانان دختر و پسر مقطع 
شناختی  هاي ییبین توانا ۀساختار انگیزشی در رابط يا ). نقش واسطه1396ابراهیمی، ع.، و ابوالمعالی الحسینی، خ. (

 .171-190، )46(13و علوم تربیتی)،  یشناس تربیتی (روان یشناس روانبا رفتارهاي پرخطر در نوجوانان. 
 تهران: وزارت آموزش و پرورش. ي ارتقاي طرح نماد.ها بسته). 1398زاده، ز. ( ابوالمعالی الحسینی، خ.، و موسی

نگـري بـر شـادکامی و باورهـاي      آموزش مهـارت مثبـت   یر). تأث1395زاده، س. ( ارجمندنیا، ع.، وطنی، ص.، و حسن
 .21-34، )3(2 .مثبت یشناس روان ۀپژوهشنامآموزان نابینا.  غیرمنطقی دانش

 .علی حسینائی و حسن حمیدپور ۀترجم مدت). شناختی (رویکرد کوتاه یرفتاردرمان). 1393باند، ف. د.، و درایدن، و. (
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 تهران: ارجمند.
). تعیین اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر سازگاري اجتماعی 1391برغندان، س.، ترخان، م.، و قائمی خمامی، ن. (

 .140-165، )8(2 .بالینی یشناس مطالعات رواندبیرستان شهر رشت. آموزان دختر مقطع  دانش
 .52-55، )4(6مدرسه،  ةمشاور/ راهبردهاي خودکنترلی رفتار. یشناخت ). راهبردهاي روان1390حاتمی، ز. (

پور. زاده و حسن حمیـد  قاسم اهللا یبحب ۀترجم آموزش درمان شناختی رفتاري.). 2009رایت، ج.، بسکو، م.، و تیز، م. (
 .ندمتهران: ارج

). ساخت و هنجاریابی مقیاس خطرپذیري نوجوانان. 1390. (و حیدري، م پناغی، ل.، ع.، احمدآبادي، ز.، ،محمدي زاده
 .146-129)، 2(15 .یشناس روان ۀمجل

ي فضا ي). الگوي ساختاري گرایش به مصرف مواد در نوجوانان برمبنا1397سالمی، ف.، و حاتمی، ح.، و نوري، ر. (
 .کـاربردي  یشناسـ  روانگـري گـروه همسـاالن.     اعتیاد اعضاي خانواده با میانجی ۀخانواده و پیشین یشناخت روان

12)46(، 284-265. 
). بررسی اثربخشی آموزش خودکنترلی بر کاهش 1390، ص. (يآباد سیمیاریان، ك.، سیمیاریان، ق.، و ابراهیمی قوام

 .19-35، )3(1 .اجتماعی یشناس روان يها پژوهششهر تهران.  ۀسطدوم متو ۀنوجوانان دختر پای يانگار سهل
و  پـذیري  یتارتبـاطی بـر مسـئول   -اجتمـاعی  يهـا  آموزش مهـارت  یر). تأث1397پور، ف. ( شریعت باقري، م.، و نیک

 .207-223، )32(9 .یشناس روان يها و مدل يها روش ۀمجلآموزان.  سازگاري دانش
اثربخشـی   ۀ). مقایسـ 1396. ( بـن، س.، و محمـدلو، ه   ربرزي، ح.، درویـش نـارنج  فر، س.، عطاریان، ف.، کارگ شیشه

اجتمـاعی و مقبولیـت    يهـا  رفتـاري بـر مهـارت   -شناختی درمانی يشناختی اجتماعی با باز يها آموزش مهارت
، )4(17 .کودکـان اسـتثنایی)   ۀکودکان استثنایی (پـژوهش در حیطـ  اجتماعی کودکان با اختالالت رفتار ایذایی. 

106-93. 
). تبیین راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان براساس فراینـدهاي  1395کمالی ایگلی، س.، و ابوالمعالی الحسینی، خ. (

 .291-310، )39(10 .شناسی کاربردي روان ۀفصلنامگرایی در نوجوانان دختر.  ارتباطی خانواده و کمال
اجتمـاعی بـر کـاهش    -هـاي شـناختی   شـی آمـوزش مهـارت   ). اثربخ1394.، قربانیان، ا.، و خانبـانی، م. (  محمدلو، ه
 .99-113، )35(9 .کاربردي یشناس روان ۀفصلنامآموزان.  اي دانش هاي اختالل نافرمانی مقابله نشانه

عـاطفی بـر روي   -اجتمـاعی  يهـا  ). اثربخشی آموزش مهارت1398محمدي کرکانی، آ.، درتاج، ف.، و کیامنش، ع. (
 .133-150، )45(12 .آموزش و ارزشیابیآموزان دختر.  شعملکرد تحصیلی دان يها مؤلفه

بـر   ینـی د يهـا  بر آموزه یدگرا با تأک مثبت یشناس آموزش روان یاثربخش). 1399ي، ب. (سردار، پ.، و گلندوز یملک
 .51-68، )23(6 .ی مثبتشناس روان ۀپژوهشنامی. افکار خودکش يآموزان دارا پرخطر دانش يکاهش رفتارها

شـناختی: راهنمـاي کـاربردي در     یرفتاردرمـان ). 1397کیس، پ. م. س.، کرك، ج.، و کالرك، د. م. ( هاوتون، ك.،
 زاده. تهران: ارجمند. قاسم اهللا یبحب ۀترجم روانی. يها درمان اختالل

-شـناختی  ةهاي اجتمـاعی بـه شـیو    ). اثربخشی آموزش مهارت1392یگانه، ط.، حسین خانزاده، ع.، و زربخش، م. (
افراد استثنایی،  یشناس روان ۀفصلنامآموزان.  نمود در دانش رفتاري برون يها هاي اختالل بر کاهش نشانهرفتاري 

3)11( ،63-41. 
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