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  چکیده
 تحملل  بلر  متقابلل  رفتار تحلیل گروهی آموزش اثربخشی تعیین هدف با پژوهش این: مقدمه
 .  شد انجام بزهکار نوجوانانِ اجتماعی مسئله حل و پریشانی
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 گملارش  صلور   بله  و انتخلا   نفلر  03 تعلداد  هدفمنلد،  گیلری  نمونه روش به بین این از كه
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 در آزملایش  گلرو   بلرای  متقابل رفتار تحلیل گروهی آموزش و ماند انتظار در گوا  گرو . ادندد
 دو هلر  بعلد،  ملا   5 و درملانی  مداخال  پایان در. شد گذاشته اجرا به ای دقیقه 03 جلسه 03
 تحلیلل  طریل   از هلا  داد . گرفتنلد  قلرار  ارزیلابی  ملورد  پژوهش های پرسشنامه با مجدداً  گرو 

 .  شد تحلیل مکرر گیری انداز  با واریانس
 پریشلانی  تحملل  افلزایش  بلر  متقابل رفتار تحلیل گروهی آموزش كه داد نشان نتایج: هایافته

(30/3 >p )سازند  اجتماعی مسئله حل توانایی و (32/3 >p )مسلئله  حلل  توانلایی  كاهش و 
 .است بود  مؤثر بزهکار نوجوانانِ( p< 30/3) غیرسازند  اجتماعی

 بلر  را متقابلل  رفتلار  تحلیلل  گروهلی  آملوزش  كاربست اثربخشی پژوهش نتایج: گیریهنتیج
 .كرد تأئید بزهکار نوجوانان اجتماعی مسئله حل و پریشانی تحمل بهبود
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Abstract 
Introduction: The purpose of this study was to examine the 
effectiveness of group training of transactional analysis on distress 
tolerance and social problem solving of delinquent adolescents. 
Methods: The study was quasi-experimental with a pretest-
posttest and control group and follow-up period. The statistical 
population consisted of delinquent male adolescents who were 
resident in Ahwaz's correction and rehabilitation center. 
Participants included 30 people who were selected by purposeful 
sampling method. They were randomly assigned to experimental 
and control groups and respond to the Distress Tolerance Scale 
(Simons & Gaher, 2005) and the Social Problem Solving 
Inventory- Short Form (D’Zurilla et al., 2002). The experimental 
group received 10 90-minute sessions of transactional analysis 
sessions. After therapeutic interventions and two months later, 
both groups were evaluated with the research questionnaires. Data 
were analyzed using analysis of variance with repeated measures. 
Results: The results showed that group training of transactional 
analysis has a significant effect on increased distress tolerance (p< 
0.01) and constructive social problem solving (p< 0.05) and 
reduced unconstructive social problem solving (p< 0.01) of 
delinquent adolescents. 
Conclusion: The findings suggested the effectiveness of group 
training of transactional analysis on increased distress tolerance 
and improved social problem-solving in delinquent adolescents. 
Keywords: transactional analysis, distress tolerance, social 
problem solving, delinquent adolescents  
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 مقدمه
 راری   پیچیاهه  و حااترری   از یکی صورت به نوجوانان نابهنجار رفتارهای و ریبزهکا مسأله امروزه
 آموزشای    هاای  سیستم  روی   منفی رأثیری  که است ترآمهه انسانی مختلف جوامع اجتماعی مسائل

 جواماع  پیهایش(. 2112  1راسل و وولف کروکت  تویچ ) گذارت می قضایی  و  شغلی  مالی   بههاشتی 
 بلکاه  شاوت   نمای  رلقای  بشری اجتماع تر نوظهور ای پهیهه جرائم وقوع و جمعیت شافزای مختلف 

 آتمی گاه هیچ شایه امروز به را جوامع پیهایش آغاز از اما. انه بوته همزات و قری  هم با همیشه ها آن
 اطاقسارا   خانمحماهی ) است نبوته مواجه خویش جامعه تر بزهکاری نام به معضلی با حه بهی  را

 را نگرانای  ایا   لازوم  موجاوت  آمارهای به گذرا نگاهی که ای گونه به(. 1131 اسحاقی  و نیهمایو
 انه شهه تستگیر متحهه ایاالت تر نوجوان هزار 626 میلیون 1  2112 سال تر. سازت می خاطرنشان

 فرستاته زنهان به نوجوان 13111  2111 سال تر رنها نیز روسیه تر(. 2116  2سیکمونه و اسنایهر)
 احماهی  ) اسات  شهه نگرانی موجب غیرآلمانی نژاتهای علیه خشونت آلمان تر که حالی تر. شهنه

  ها   سرقت  حمالت   از  روجهی قابل  ترصه  انگلستان  تر(. 1131 ارجمنهنیا  و صابری رهرانی  پورنقاش
 متخلّفاان   نار  . (2112  1اش و رو) شاوت  می انجام سال 22 را 11 افرات روسط  مخهر  موات  قاچاق  و
 ایران تر(. 2111  2استرالیا شناسی جرم موسسه) است مجرم بزرگساالن برابر تو استرالیا تر  نوجوان 

 کارته  پیها کاهش سال 12 به سال 21 از بزهکاری س  و است افزایش به رو بزهکاری میزان نیز
 محکوماان  ترصاه  11 از بیش که تهه می نشان آمارها و( 1132 لی  طیب و پزشک صهری ) است
(. 1132 افاروز   و ارجمناهنیا  آبااتی   اباراهیم  رعیات ) اناه  بوته سال 22 را 12 بی  سنی  تر قضایی
 بلکاه  است   مشکل بزرگی  تهنهه نشان  رنها نه  توانه  می ریشه نوجوانان میان تر معضل ای  هنگامی
 ارائاه  و بزهکاراناه  فتاار ر به نوجوانان گرایش علل یافت  برای بیشتری حساسیت و نگرانی موجب

 (. 2111  2استفان و مایکل کلی  آنماری ) شوت می مناسب راهکارهایی
 تر هاا  ربیای   بهتاری   از یکی کاه تارت وجاوت نوجوانان بزهکاری زمینة تر متعهتی های ربیی 

 و 2تاورارز  ؛2116  1ویارم   و هاوب   ؛1131 ناژات   انصااری ) 6پریشانی رحمل تر نقص حیطه  ای 
( نامناساب  هاای  پاسا   و رفتارهاا  کنتارل  تر نقص) مهاری کنترل پایی  سطح و( 2113 ران همکا

 اصالی  هساته  که است( 1136 زاته  ذبیح و پاجی خلیلی ربریزی  رستمی ؛2111  3اورس و هوالنهر)
 شخصایت  هاای  اخاتالل  جملاه  از روانپزشکی  های اختالل از زیاتی رعهات تر گوناگون عالئم بروز
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 و 2مبینای  ؛2112 همکااران   و 1ماریااس ) اناه  شاهه  گرفته نظر تر اجتماعی ضه یتشخص و مرزی
 هاای  موقعیات  و هیجاانی  هایناراحتی رحمل و رجربه روانایی پریشانی  رحمل(. 2111 همکاران 

 حاالتی  باه  و( 2112  2گااهر  و سیمون ؛2111 همکاران  و 1اوکلیری) باشه می منفی شناختی روان
 بیاورناه  راا   هاا  آن برابار  تر و کارته  ترك را خوت منفی هیجانات بتواننه اتافر که شوت می اطالق

 باه  گارایش  تر منفای  عاطفاه  ناوعی  عناوان  باه  پریشانی رحمل لذا  ؛(1131 عبهالهی  و مقیسه)
 عنوان به ای  فزاینهه طور به پریشانی رحمل(. 1131 عباسی  و بشرپور) است مؤثر پرخطر رفتارهای

 و پیشگیری همچنی  و روانی های آسیب بقاء و شروع ترباره جهیه بینشی شهر تر مهم ساختار یک
 رحمال  باا  افارات (. 2111  2وجانویاک  و برنساتی   زولنساکی  ) اسات  شهه  مشاههه افرات تر ترمان

 6رفتاری جویی نظم بی ترگیر خوت منفی هیجانات با مقابله برای غلط رالش یک تر پایی  پریشانی
 معار   تر گارفت   قارار  هنگاام  و( 2111  1شمیت ا و میتچل ریمپانو  تی ریکار کیوق ) شونه می

 تنبال تلیل همی  به و گرتنه می مشکل تچار خوت هایهیجان کنترل و رنظیم تر رنش  و استرس
 شاخص  و ببرت بی  از را رنش احساس ای  زمان کمتری  تر شوتمی باعث که هستنه راهبرتهایی

 از اساتفاته  باه  راوان  مای  افارات  ایا   تر ناکارآماه  راهبرتهاای  ملهج از. برسه فوری لذت حالت به
 و پرخطار  رفتارهاای  سایر و الکل موات  مصرف سوء سرقت  پرخاشگری  ماننه پرخطری رفتارهای
 (.2112 همکاران  و 3سو ؛2111 همکاران  و 2هاول) نموت اشاره بزهکارانه
 بزهکااری  و پرخاشاگری  عوامال  زا ارربااطی  و اجتمااعی  هاای  مهارت تر نقص برای   عالوه
 مسالله  حال  رواناایی  افازایش  لاذا   ؛(2111 همکااران   و 11کایاهیش ) شوت می محسو  نوجوانان
 آفاری   مشاکل  هاای  موقعیت سازت  قاتر را فرت روانه می که است مهمی ای مقابله راهبرت اجتماعی 
 را شاناختی  روان رنیاهگی  طریا   ایا   از و کناه  کنترل خوبی بااه را ها آن هیجانی رأثیر و روزمره
 محماهی   و اساهالهی  االساالمی   شای  ) نمایاااه  پیشاگیری یا و رسانه حهاقل به تهااه  کاهش
 گارایش  علل از تیگر یکی اجتماعی مسلله حل تر ناروانی پس باشه  صحیح الگو ای  اگر(. 1136

 برای شخص که شوت می شامل را فرآینهی اجتماعی مسلله حل. است بزهکارانه رفتار به نوجوانان
 خاص زای مشکل موقعیت با شهن مواجه منظور به سازگارانه ای مقابله های پاس  شناسایی و کشف
 و الیاورس -میاهیو  تیازوریال   ؛2112  11ساانا  و چانگ تیزوریال ) کنه می رالش روزمره زنهگی تر

                                                           
1. Mathias 
2. Mobini 
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 کاه  تهاه  مای  شاان ن ها پژوهش راستا  همی  تر(. 2111  2نزو و تیزوریال ؛2111  1پیجل-گاالرتو
 فارت  بی  های خواسته برابر تر اجتماعی  مسلله حل های مهارت و تاری خویشت  پرورش با نوجوانان

 و شاونه  مای  رحریاک  کمتار  محیطی  های برانگیختگی برابر تر و کننه می عمل بهتر اجتماعی  و
 نقل به ؛1332  2فینچ ؛2112 همکاران  و 1نانجل) تارنه خوت هیجانات و عواطف بر بیشتری کنترل

 رعاامالت  کااهش  تر مساتقیما   هاا  مهاارت  ایا   کسب لذا (. 1132 یگانه  و ابوالقاسمی مراتی  از
 های مهارت تر هایی نقص با بزهکار نوجوانان که است حالی تر ای . است مؤثر تیگران با زا مشکل
 روانایی بهبوت اساس  ای  بر(. 1136 بیرانونه  تلفان و مراتی کرتنوقابی ) هستنه رو به رو اجتماعی

 تر کاه  کناه  مای  ایجات آنان تر را اجتماعی و روانی های روانمنهی نوجوانان تر اجتماعی مسلله حل
 .است مؤثر آنان بزهکارانه رفتارهای و خشم کاهش
 و نوجواناان  و کوتکاان  باه  ارربااطی  و اجتمااعی  مساائل  حال  هاای  مهارت آموزش زمینه تر
 رفتاار  رحلیال . اسات  گرفتاه  صاورت  گونااگونی  رحقیقات آنان نیهیجا مشکالت بهبوت همچنی 
 برن اریک روسط که است اررباطات شناسی روان نظریه( TA) 2متقابل

 مایالتی  1321 ساال  تر6
 جامعاه  قباول  ماورت  رفتااری   و هیجاانی  مشاکالت  حال  تر آن کااربرت  لحاا   باه  و گرتیه ارائه
 رفتاار  رحلیل مشاورة(. 1136 سامانی  عریضی و یزتخواستی صارمی ) است گرفته قرار شناسی روان
 رحلیل های روش از استفاته با شرایط  واجه ترمانگر آن تر که است کننهه کمک رابطة یک متقابل
. تهاه  مای  افازایش  گاروه  تر یا مراجع تر مسلله حل انهاز چشم از را« 1بالغ» آگاهی متقابل  رفتار
 باه  اکنون و اینجا بر مبتنی مناسب های شیوه طری  از رغییر ایجات برای متقابل رفتار رحلیل روش
 خااص  حاوزة  باه  نسابت  مراجاع  هیجانی وشناختی  آگاهی افزایش آن ههف و شوت می گرفته کار

 رفتاار  رحلیال (. 2111  2کاو  و بنگ کیم ) است( هیجانی رنظیم و روابط تر مشکالت) تیهه آسیب
 اعتقاات  و تارت خاصی روجه یکهیگر با ها انانس رابطه و شخص ترونی مشکالت و روابط به متقابل

 را آن و باشانه  تاشااته  صاااتقانه  و صاامیمانه  ساالم   رواباط  یکهیگر با افرات اگر که است ای  به
 و خاوت  روانای  فشاارهای از که بوت خواهنه قاتر نماینه  رحقیرآمیز و منفی مخر   روابط جایگزی 
(. 1132 رساتمی   و ترباانی  زاته  اله فتح خهابخشی ) ببرنه بیشتری لذت زنهگی از و بکاهنه تیگران
 سارترگم پیچیاهه  واحساساات افکار را تارت را روانایی ای  ساتگی عی  تر متقابال ارربااط رحلیل

 شاناخت  احساساات   و افکاار  تهی سازمان و رفکیک با فرت را بخشه سامان را شاخص پریشاان و
 خااوت   قااهرت  و ضااعف  نقاااط  باه  بیشتر آگاهی با یجهنت تر و آورت تسات باه خاوت از بهتاری

                                                           
1. Maydeu-Olivarse & Gallardo-Pujol  
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 قاتر خوت ها بحران تر که سازت می روانمنه را انسان نماینه  اختیار را ساازنههای و ساالم رفتارهاای
 انتظاار  اسااس   ایا   بار (. 1131 همکااران   و کااظمی ) باشه آن حل و مشکل رحلیل و رجزیه به
 همهلی زمینه تر که راهکارهایی و ها آموزش با( TA) قابلمت رفتار رحلیل گروهی آموزش روت  می

 منفای   هیجاناات  کنتارل  مقابل  طرف و خوت پذیرش با همراه فضایی تر احساسات بیان و متقابل
 رحمال  افازایش  بار  ماؤثری  راأثیر  تهاه   می ارائه مکمل روابط برقراری و بینی خوش مسلله  حل

 .باشه تاشته بزهکار اناننوجو اجتماعی مسلله حل روانایی و پریشانی
 منحرفااان  باه  مرباوط  مساائل  ترمان تر رویکرت ای  رأثیر مختلف های پژوهش تر همچنی  

 و فرهنگای  ؛2111  2فاام  ؛2112  1کاامپوس ) بزهکااران  و مااوات  کنناهگان سوءمصارف رفتااری 
 هبااوتب جملااه از ؛(1132 ماانجم  و آقایوساافی ؛1131 همکاااران  و کاااظمی ؛1122 آقامحمااهیان 

 ساامانی   عریضی و یزتخواستی صارمی  ؛2116 مظاهری  و لشنی) اررباطی و اجتماعی های مهارت
 هاشمی  قنبری و و مکونهحسینی صهیقی  ؛1132 رستمی  و تربانی زاته  اله فتح خهابخشی  ؛1136
 و یزتخواساتی  صاارمی   ؛2112  1آلشای   و ساکوونینا ) هیجاانی  رنظایم  و مهااری  کنترل  (1132
 به روجه با اساس  ای  بر. است شهه تاته نشان( 1132 منجم  و آقایوسفی ؛1136 سامانی  ضیعری
 و جامعه پذیر آسیب قشر عنوان به نوجوانان میان تر ویژه به جامعه تر بزهکاری افزایش به رو رونه

 تر رواناه  می ضعیف اجتماعی مسلله حل های مهارت و پایی  پریشانی رحمل که رأثیری همچنی  
 هاای  رواناایی  ایا   بهباوت  جهات  تر راهکارهاایی  ارائه باشه  تاشته بزهکاری به نوجوانان گرایش
 پژوهشای  و نظاری  مبانی به روجه با زمینه ای  تر که رسه می نظر به ضروری اجتماعی و هیجانی
 ایا   بهباوت  بر( TA) متقابل رفتار رحلیل گروهی آموزش اثربخشی که رسه می نظر به شهه  ارائه
 نظار  و شاهه  ذکر مطالب به روجه با بنابرای  . باشه روجه قابل روانه؛ می بزهکاری ساز زمینه املِعو
 هاای  رواناایی  بهباوت  بار  ترمانی رویکرت ای  اثربخشی بررسی زمینه تر کافی های پژوهش نبوت به

 وهشپاژ  آنان  اجتماعی مسلله حل و پریشانی رحمل ویژه به بزهکار نوجوانان اجتماعی و هیجانی
 و پریشاانی  رحمال  بر( TA) متقابل رفتار رحلیل گروهی آموزش اثربخشی بررسی ههف با حاضر
 .گرفت انجام اهواز شهر رربیت و اصالح کانون بزهکار نوجوانان اجتماعی مسلله حل

 

 روش
 جامعاه . بوت پیگیری تورة و گواه گروه با آزمون پس-آزمون پیش نوع از آزمایشی نیمه پژوهش طرح
 تر اهاواز  شاهر  رربیت و اصالح کانون تر مقیم بزهکارِ پسر نوجوانان رمامی شامل پژوهش آماری
 رعایات  باا  نفار  11 رعاهات  ههفمناه   گیری نمونه روش به بی  ای  از که بوت 1131 سال توم نیمه
  (TA) متقابال  رفتاار  رحلیال  آماوزش  توره تر شارکت  بارای  پژوهش خروج و وروت های مالك

                                                           
1. Campos 
2. Pham 

3. Sokovnina & Aleshin 
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. گرفتناه  قارار ( =12n) گواه و( =12n) آزمایش گروه تو تر رصاتفی گمارش صورت به و انتخا 
 کاانون  تر حضاور  پاژوهش   تر شارکت  برای تاوطلب رضایت شامل پژوهش به وروت های مالك
 بااال   باه  ابتاهایی  سوم رحصیلی پایه رحصیالت سطح  12-12 سنی تامنه آینهه  ماه تو را حهاقل
 تاروهاای  مانظم  مصرف عهم و تارو مصرف مستلزم پزشکی ریبیما و روانپزشکی بیماری نهاشت 

 پزشاکی   روان بخاش  تر بساتری  ساابقه  تاشات   شامل پژوهش از خروج هایمالك و روانگرتان
 عاهم  و جلسات تر منظم شرکت عهم مهاخله  از غیربه ترمانیروان و مشاوره های جلسه تر حضور

 نوجوانان از. بوتنه پیگیری و آزمون پس آزمون  پیش مرحله سه تر ها پرسشنامه رکمیل تر همکاری
 تر اطالعااری  و شه ثبت ها آن شناختی جمعیت اطالعات و آمه عملبه نامثبت شهه انتخا  بزهکار
 گرفت  قرار) سازی رصاتفی  ...( و کالس اتاره  شیوه جلسه  هر طول ها جلسه رعهات) پژوهش مورت

 هار  تر پژوهش از خروج ح  و اطالعات بوتن محرمانه  (کنترل و آزمایش گروه تر ها آن رصاتفی
 و شاه  اخذ کتبی صورت به پژوهش تر شرکت برای ها آن موافقت و شه تاته خواهنه  می که زمانی
 آزماوتنی  11 هار  اولیه نتایج پرونهه  یک قالب تر و اجرا آزمونپیش مرحله تر پژوهش هایآزمون
( TA) متقابال  رفتاار  رحلیل گروهی آموزش و مانه تظاران تر گواه گروه بعهی مرحله تر .شه ثبت
-مهاخله پایان تر. شه گذاشته اجرا به ایتقیقه 31 جلسه 11 تر بار تو ای هفته آزمایش گروه برای

 هاای  پرسشانامه  روساط   گاواه  و آزماایش  گروه تو های آزموتنی مجهتا  بعه  ماه تو و ترمانی های
 .گرفتنه قرار ارزیابی ورتم اجتماعی مسلله حل و پریشانی رحمل

 بای   ایا   از کاه  بوت 23/2 معیار انحراف و 31/12 نمونه گروه بزهکار نوجوانان سنی میانگی 
 از ترصاه  61 قومیات  همچنای   . تاشتنه سال 16 گواه و آزمایش گروه تو هر تر نوجوانان اکثریت
 ماهت  نظر از. بوتنه لر قویت از آنان بقیه و بوت عر  گواه و آزمایش های  گروه از یک هر نوجوانان
 و تاشتنه را سال 2-2 بی  حضور سابقه گواه و آزمایش گروه تو نوجوانان اکثریت کانون تر حضور
 کاه  گفات  راوان  می بنابرای  . بوت اول متوسطه گروه تو هر تر نوجوانان اکثریت رحصیالت سطح
 .تاشتنه رقریبی همگنی اختی شن جمعیت های ویژگی لحا  از یکهیگر با گواه و آزمایش های گروه

 . گرتیهنه رحلیل 1مکرر  گیری انهازه با واریانس رحلیل و روصیفی آمار های روش با ها تاته

 

 پژوهش ابزارهای

2پریشانی رحمل پرسشنامه(: DTS) پریشانی تحمل مقیاس( الف
 (DTS )شااخص  یک 

 ایا   .شاه  سااخته ( 2112) 1گااهر  و سیمونز روسط که است هیجانی پریشانی رحمل خوتسنجی

 باه  شهن جذ  هیجانی  پریشانی رحمل هاینام به مقیاس خرته چهار و ماته 12 تارای مقیاس

 .اسات  پریشاانی  رساکی   بارای  هاا رالش رنظیم و پریشانی  ذهنی برآورت منفی  هیجانات وسیله

                                                           
1. Repeated measurement analysis of variance 
2. Distress Tolerance Scale 

3. Simons & Gaher 
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-می( 2 =مخالف کامال  و 1= مواف  کامال ) ایترجه 2 لیکرت طیف بصورت پرسشنامه گذارینمره

 گااهر  و سایمونز  پاژوهش  تر. اسات  باال پریشانی رحمل نشانگر مقیاس ای  تر باال نمرات. باشه

 منفای   هیجاناات  وسیله به شهن جذ  هیجانی  پریشانی رحمل ابعات برای آلفا ضرایب (2112)

 و 12/1  22/1  12/1 ررریاب  باه  پریشاانی  رسکی  برای هارالش رنظیم و پریشانی ذهنی برآورت
 مااه   شاش  گذشت از پس ایطبقه ترون همبستگی .شه گزارش 22/1 مقیاس کل برای و 11/1
 خاوبی  اولیاه  همگرای و مالکی روایی تارای مقیاس ای  که شهه مشخص همچنی   .بوت 61/1

 از اساتفاته  ایمقابلاه  راهبرتهای هایمقیاس با و مثبت رابطه خل  پذیرش با مقیاس ای  .است

 گااهر   و سایمونز ) تارت منفای  رابطاه  بهباوت   برای آنها از استفاته همچنی  و جوانا ماری و الکل
 اعتبار و 61/1 را پرسشنامه ای  کرونبا  آلفای میزان  (1123) شمس و میرزایی عزیزی  (. 2112

 (1131) عساگری  و سیهسارابی  پژوهش تر. کرتنه گزارش 13/1 نیز را پرسشنامه ای  بازآزمایی
  .آمه تست به 16/1 اسمقی کل کرونبا  آلفای

-SPSI) شلده  تجدیلدنرر  - اجتملايی  مللألله  حلل  سیاهه كوتاه فرم( ب

R:SF:) 1شاهه  رجهیاهنظر  - اجتمااعی  ماسأله حل سیاهه کوراه فرم (SPSI-R:SF)  روساط 
 هاای  مهارت که است گزارشی خوت سیاهه یک مقیاس ای . شه رهیه( 2112) همکاران و تیزوریال

 بعه به مربوط گویه 2 گویه  22 ای  از که است گویه 22 تارای و سنجه یم را اجتماعی مسأله حل
 گویاه  2 مساأله   به نسبت منفی گیری جهت به مربوط گویه 2 مسأله  به نسبت مثبت گیری جهت
 2 و تقات  بی/ رکانشی مسأله حل سبک بعه به مربوط گویه 2 منطقی  مسأله حل سبک به مربوط
 شاهه  رنظیم لیکرت طیف اساس بر مقیاس ای . است اجتنابی لهمسأ حل سبک به مربوط نیز گویه
= تارت صحت م  ترباره کامال  را 1= نهارت صحت م  ترباره اصال ) گزینه 2 گویه  هر مقابل تر که
 انتخاا   را هاا  گزیناه  از یکی بایه ها گویه ای  به پاسخگویی برای آزموتنی که است گرفته قرار( 2
 مساأله  حال  سابک  و مشاکل  به نسبت مثبت گیری جهت بعه تو راتنم جمع مقیاس ای  تر. کنه

 نسابت  منفی گیری جهت بعه 1 نمرات جمع و سازنهه اجتماعی مسأله حل نمرات عنوان به منطقی
 مهاارت  نماره  عنوان به رکانشی/ تقت بی مسأله حل سبک و اجتنابی مسأله حل سبک مشکل  به
 باه  مقیااس  ایا   پایاایی (. 1131 موصالو   خانی) شوت می محسو  غیرسازنهه اجتماعی مسأله حل

 آماهه  تسات  باه  32/1 راا  63/1 کرونبا  آلفای از استفاته با و 31/1 را 62/1 بی  بازآزمایی وسیله
 با( 1123) بیانی و بیانی روسط مقیاس ای  اعتباریابی(. 2112 الیورس -میهیو نزو  تیزوریال ) است

 26/1 باا  برابار  آزمون کل برای ضریب ای  مقهار که هش محاسبه کرونبا  آلفای ضریب از استفاته
 روش از استفاته با را آزمون ای  روایی  (2112) میهوالیورس نزو  تیزوریال  همچنی . آمه تست به

 هماه  تر و انه سنجیهه اجتماعی مسأله حل گیری انهازه ابزارهای سایر با همبستگی و عاملی رحلیل
 و واگرا روایی رعیی  منظور به  (1123) بیانی و بیانی. کرتنه رأییه ار آزمون ای  روایی ها رحلیل ای 

                                                           
1. The Social Problem-Solving Inventory–Revised (Short Form) 
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 مقیااس  شااتکامی   افسارتگی   مقیااس  کورااه  فرم با را آن همبستگی ضریب مقیاس  ای  همگرا
 و کرتنه محاسبه همزمان طور به اجتماعی هراس سیاهه و بک افسرتگی سیاهه زنهگی  از رضایت
 بارای ( 1131) خوشابخت  و انباری البرزی (. 1131 موصلو  خانی) آورتنه تست به مطلوبی ضرایب
 مساأله  حال  ابعاات  برای ضریب ای  مقهار که کرتنه استفاته کرونبا  آلفای روش از پایایی  بررسی
 سایاهه   کال  بارای  و 32/1 و 31/1 ررریاب  به غیرسازنهه اجتماعی مسأله حل و سازنهه اجتماعی

 نماره  باا  ابعاات  نمرات همبستگی  از مقیاس ای  روایی سبهمحا برای همچنی . آمه تست به 31/1
 اجتمااعی  مساأله  حال  تر و 36/1 میازان  ساازنهه   اجتمااعی  مساأله  حال  تر که شه استفاته کل

 .آمه تست به 32/1 غیرسازنهه

 پاژوهش  ایا   تر (:6223 جونز، و استوارت) متقابل رفتار تحلیل گروهی آموزش

 کتاا   از برگرفتاه  آموزشای  برناماة  از باوت  عباارت ( TA) متقابال  رفتاار  رحلیل گروهی آموزش
 آن پژوهشاگران  که( 2113 جونز  و استوارت) متقابل رفتار رحلیل شناسی روان تر نوی  های روش
 گروهای  جلساات  سااختار  و عملای  راهنمای .کرتنه برگزار طراحی ای تقیقه 31 جلسه 11 طی را

 .است شهه گزارش 1 جهول تر متقابل رفتار رحیل

 

  متقابل رفتار تحلیل گروهی آموزش برنامة هاي جلسه محتواي. 1 جدول

 (9002 جونز، و استوارت)
 فعالیت هدف جلأه

 اول

 رحلیال  ترماانی   رابطاه  برقراری
 نفساانی   حااالت  ساته ساختاری
 رواباط  و زنهگی راریخچه رشریح
 فرتی بی 

 ترماانی -آموزشای  توره معرفای  گاروه   تر کنناهه  شارکت  اعضاای  باا  آشنایی و معارفه
 اههاف سر بر رواف  و جلسه تر حاضر اعضای با ای مشاوره قرارتات رنظیم کلی  صورت به
 رحلیال  غیرکالمی  و کالمی های پیام از استفاته آموزش آزمون  پیش اجرای وظایف  و

 و وضعیت از مختصری شرح ارائه و (کوتك واله  بالغ ) نفسانی حاالت ساته ساختاری
 نوجوانان روسط فرتی بی  های روابط و یزنهگ راریخچه

 توم
 راریخچاه  ترباره بحث و آموزش
 متقابل رفتار رحلیل

 اعضا را شرایطی آورتن فراهم و ترمانگر متقابلتوسط رفتار رحلیل راریخچه ترباره بحث

 خاوت  ای محااوره  ارربااط  از ماورت  یک نموتن قرائت شونه  آماته خانگی رکالیف برای

 باه ( اگاوگرام  رسام ) خاانگی  رکلیف تاتن آن  ترموت بحث و اناننوجو رک رک روسط

 نوجوانان

 سوم
 آن نقش و اررباطی قواعه روضیح

 تیگاران   خوت  به احترام مورت تر
 وجوت ابراز نحوه و توستان

 چهار و آخر وضعیت کتا  خصوص تر مختصری روضیح اعضاء  خانگی رکالیف بررسی

 ماورت  تر ارربااطی  قواعاه  نقش و قواعه وجوت لسهج ای  تر ترمان فراینه روانی  حالت
 بار  اگاوگرام  رسام ) رکلیاف  ارائه بو  وجوت ابراز نحوه توستان تیگران  خوت  به احترام

 جلسه پایان تر( پیچیهه ساختاری رحلیل اساس

 چهارم
 نقش با آشنایی و نوازش آموزش

 های زنهگی تر اررباطی الگوهای
 اجتماعی و شخصی

 های زنهگی تر اررباطی الگوهای نقش با گروه اعضای آشنا قبل  هجلس رکلیف بررسی

 متقاطع و مکمل متقابل روابط نوازش  آموزش اجتماعی  و شخصی

 پنجم
 غیاراراتی  های بازنوازی رشریح

 (کوتك م ) کوتکی توران

 و (کوتك م ) کوتکی توران غیراراتی های بازنوازی رشریح قبل  جلسه رکلیف بررسی
 کتا  از صفحه تو گروه اعضای از هرکهام کامل  طور به زنهگی ساسیا های وضعیت

 ساطح   «اما آره  کنی؟ نمی را کار فالن چرا» بازی ارائه با (برن اریک) روانی های بازی
 را کاار  فاالن  چارا » باازی  به پرتاخت  شه  تاته شرح و معرفی روانی سطح و اجتماعی

 آن رحلیل و ها بازی جو با آشنایی منظور به «اما آره  کنی؟ نمی
 ایا   هساتنه   مواجاه  آن باا  کاه  ذهنای  های مشغولیت بیان برای اعضاء از ترخواست بالغ م  حالت نوازی باز آموزش ششم
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 فعالیت هدف جلأه

 انگیازه   و اراته نهاشات   خاانواته   تر اختالفاات  و ساطحی  رواباط  روانه می ها مشغولیت
 ترماان  فراینه باشه؛ .. و گروهی زنهگی ها  فرمانهه از چرا و چون بی اطاعت ناامیهی 

 نظر رباتل و بحث برای اعضاء از مجهت ترخواست بوت؛ بالغ م  حالت بازنوازی آموزش
 متقابال  رفتاار  و پنهاان  رواباط  آموزش تیگران  با خوت رعامل و ها مشغولیت مورت تر

 پنهان روابط از مثال چنه با همراه رکلیف ارائه نیز و مضاعف 

 هفتم

 و وجوتی وضعیت چهار آموزش
 و رجزیاه  ترون  کاوتك  شفای
 -بالغ -کوتك) های حالت رحلیل
 (واله

 رجزیه ترون  کوتك شفای و وجوتی وضعیت چهار آموزش قبلی  جلسه رکلیف بررسی

 ارربااط  برقراری نحوه کاربرت و اعضاء روسط (واله -بالغ -کوتك) های حالت رحلیل و

 و مسالط  تسات  باا  پاسا   و پرساش ) رکلیاف  ارائه روزمره  رفتار تر ها حالت ای  بی 
 (نامسلط

 هشتم
 و زمان مهیریت مفاهیم آموزش
 از باالغ  کارتن  فعاال  های شیوه

 مهاخالت

 رماری    (نماایش  ایفاای  رماری  ) عملای  صاورت  باه  کار قبل  جلسه رکلیف بررسی

 تاشتنه  آن به رمایل که اعضاء از کهام هر زنهگی های قصه بیان اررباطی  های مهارت
 مهیریت رعیی ) رکلیف ارائه بالغ  کرتن فعال های شیوه و زمان مهیریت اهیممف آموزش

 (خوت رفتارهای تر بالغ م  از استفاته و زمان

 نهم
 از برخای  بازخورت صورت به ارائة
 کنونی رفتار و نفسانی های حالت
 نقش ایفای قالب تر فرت

 هاای  بازی از نمونه چنه ابتها زنهگی  وضعیت چهار و کارپم  نمایش مثل ترباره روضیح
 باا  ساپس   شاهنه؛  رحلیال  و معرفای  برن  اریک های بازی رحلیل کتا  تر شهه مطرح
 وضاعیت  چهار و کارپم  نمایشی مثل کارگیری به و معرفی به «الکلی» بازی از استفاته
 رواباط  و رحلیال  باا  همراه «نبوت رو خاطر به اَگه» و «الکلی» بازی شه؛ پرتاخته زنهگی
 بحث به نوجوانان پرتاخت  کارپم   مثل از استفاته با و ای تایره سه نموتار اساس بر آنها
 ها بازی همچنی  و تاستان  های شخصیت مورت تر شهه ارائه های رحلیل مورت تر گفتگو و
 خوت های وضعیت و

 تهم

 اجرایای  قاهرت  گرفت  تست تر
 های آموخته کارگیری به بالغ  م 

 تر متقاباااال رفتااااار رحلیاااال
 و خاانواته  گروهای   هاای  یطمح

 خاوت  باه  نیال  جهات  تر اجتماع
 رهبری

 رحلیال  باه  اقاهام  کنناهگان   شارکت  باه  آن رعااریف  و زناهگی  نویس پیش مبحث ارائه
 از اساتفاته  باا  کنناهگان  شارکت  از یکی زنهگی تاستان اصلی های شخصیت نویس پیش
 رحلیل سطح هرزنهگی وضعیت چهار و شخصیت ها  بازی مورت تر قبل جلسه های رحلیل
 قهرت گرفت  تست تر خصوص تر آخر جلسه ترمانی مهاخله واقع  تر مقهماری؛ رباتلی
 گروهای   هاای  محیط تر متقابل رفتار رحلیل های آموخته کارگیری به بالغ  م  اجرایی
 مارور  نهایات   تر باوت؛  برسانه   خوترهبری به اعضاء که ای  نهایتا  و اجتماع و خانواته
 ختاام  حس  عنوان به و شه انجام جلسه 11 ای  طول تر شهه ارائه باحثم رمام بر کامل
 از یاک  هر به یاتبوتی لوح کننهگان  شرکت همه از قهرتانی و رشکر ضم  جلسات ای 
 بارای  الزم هاای همااهنگی  و شاه  اجارا  آزمون پس جلسه ای  پایان تر شه؛ رقهیم آنان

 .گرفت صورت پیگیری آزمون اجرای

 

 ها یافته
 آزماون   پایش  مرحلاه  تر اجتمااعی  مسالله  حال  و پریشانی رحمل روصیفی های شاخص 2 جهول
 اطالعات به گذرا نگاهی. تهه می نشان گواه و آزمایش  گروه تو رفکیک به را پیگیری و آزمون پس
 زیااتی  رفااوت ( TA) متقابال  رفتار رحلیل گروهی آموزش از پیش که تههمی نشان فوق جهول
 باه  رمهیاهات  باا  ولای  نهاشت؛ وجوت پژوهش متغیرهای تر گواه و آزمایش ایهگروه میانگی  بی 
 گاروه  تر( TA) متقابال  رفتاار  رحلیال  گروهی آموزش از بعه شهه انجام هایکنترل و آمهه عمل

 تر یافات؛  افازایش  گاروه  ایا   تر سازنهه اجتماعی مسلله حل و پریشانی رحمل میانگی  آزمایش 
 گذشت از بعه ها میانگی  ای . است یافته کاهش غیرسازنهه اجتماعی مسلله حل میانگی  که  حالی
 گاروه  تر هاا  میانگی  رغییر ای  که است حالی تر ای . بوت پایهار همچنان پیگیری مرحلة تر ماه تو
 های بررسی تر اما است؛ آماری آزمون بهون استنباط گیری نتیجه ای  چنه هر. شوت نمی تیهه گواه



 9911بهار،وهفتمسی شناسیاجتماعی،شمارههایروانپژوهش

44 

 

 هاای  گاروه  اجتمااعی  مسالله  حل ابعات و پریشانی رحمل بی  تار معنی رفاوت وتوج بعهی  رر تقی 
 رحلیال  از منظاور  ایا   بارای . شاه  مشخص پیگیری و آزمونپس آزمون پیش تر گواه و آزمایش
 (.1 جهول) شه استفاته مکرر گیریانهازه با واریانس

 

 هاگروه و مراحل تفکیکهب اجتماعی مسئله حل و پریشانی تحمل توصیفی هايیافته. 9 جدول

 گروه متغیر

 گیری اندازه مرحلة

 پیگیری آزمون پس آزمون پیش
M SD M SD M SD 

 پریشانی رحمل
 62/6 61/12 13/6 11/12 22/6 61/22 آزمایش
 32/2 21/11 22/3 11/11 22/2 11/11 گواه

 مسلله حل
 اجتماعی

 سازنهه مسلله حل
 16/2 21/26 11/2 21/21 23/6 21/22 آزمایش

 11/2 21/22 32/2 21/21 21/2 31/21 گواه

 مسلله حل
 غیرسازنهه

 26/1 22 36/1 21/22 21/2 21/21 آزمایش

 62/11 22 22/11 21/22 31/11 11/22 گواه

 

 اسامیرنف  اا  کلماوگروف  آزماون  از  مکرر گیریانهازه با واریانس رحلیل آزمون اجرای از قبل
 جهات  لاوی   آزماون  از پاژوهش   متغیرهاای  تر گاروه  تو نمرات روزیع بوتن نرمال بررسی جهت
 همگنی بررسی جهت باکس آزمون از و جامعه تر پژوهش متغیرهای های واریانس همگنی بررسی
  (<p 12/1) نباوت  تارمعنای  هاآزمون ای  نتایج که شه استفاته کوواریانس -واریانس های مارریس
 آزماون  ایا   نتیجه که شه استفاته موخلی آزمون از کرویت فر  پیش بررسی منظور به همچنی 

 به مربوط خطای کوواریانس مارریس همگنی مفروضه ها تاته بنابرای  ؛(<p/12) نبوت تار معنی نیز

 را وابساته  متغیرهاای  کواریاانس  مارریس کرویت روان می و نبرته سوال زیر را وابسته متغیرهای
 از اساتفاته  هاای فار  پایش  هاا  تاته بناابرای  . کرت استفاته زاتیآ ترجه با F مقاتیر از و پذیرفت
 هاا   مفروضاه  رعایات  باه  روجاه  باا  لاذا . انهنبرته سوال زیر را مکرر گیریانهازه با واریانس رحلیل
 شهه گزارش 1 جهول تر نتایج. کرت استفاته مکرر گیریانهازه با واریانس رحلیل آزمون از روان می
 .است
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 به مربوط تعاملی و اصلی اثرهاي براي مکرر گیري اندازه با واریانس تحلیل جنتای. 3 جدول

 اجتماعی مسئله حل و پریشانی تحمل

 SS df MS F η2 power تغییر منبع متغیر

 رحمل
 پریشانی

 گروهی ترون

 1 21/1 21/22** 11/123 1 11/123 آموزش اثر

 1 62/1 32/22** 221 1 221 رعاملی اثر

    21/2 22 31/126 خطا

 گروهی بی 
 12/1 11/1 16/1 31/116 1 31/116 گروه

    213/113 22 22/2122 خطا

 مسلله حل
 اجتماعی
 سازنهه

 گروهی ترون

 12/1 21/1 23/1* 21/12 1 21/12 آموزش اثر

 12/1 11/1 11/1 11/11 1 11/11 رعاملی اثر

 11/2 22 61/121 خطا

 گروهی بی 
 21/1 12/1 21/1 11/111 1 11/111 گروه

    213/113 22 22/2122 خطا

 مسلله حل
 اجتماعی
 غیرسازنهه

 گروهی ترون

 1 66/1 11/22** 12/132 1 12/132 آموزش اثر

 1 62/1 12/22** 22/131 1 22/131 رعاملی اثر

    61/1 22 61/112 خطا

 گروهی بی 
 16/1 13/1 12/2 21/111 1 21/111 گروه

    61/222 22 22/1262 اخط

p< 0/05
*
, p< 0/01

** 
 

 رفااوت  به منجر( TA) متقابل رفتار رحلیل گروهی آموزش که تهه می نشان 2 جهول نتایج

 گاروه  غیرساازنهه  و ساازنهه  اجتماعی مسلله حل و پریشانی رحمل های نمره میانگی  تر تار معنی
 باهی  . اسات  شاهه  گاواه  گاروه  باه  سبتن و پیگیری و آزمون پس آزمون  پیش مرحله تر آزمایش
 حال   (p< 11/1) پریشاانی  رحمل برای گروهی ترون تر آموزش اثر بوتن تار معنی با که صورت
 باار  ساه  بای   معنااتار  رفاوت وجوت  (p< 11/1) غیرسازنهه و( p< 12/1) سازنهه اجتماعی مسلله
 ترون تر رعااملی  اثار  باوتن  ارت معنای . گرتیاه  راییه پیگیری و آزمون پس آزمون  پیش گیری انهازه
 از حاکی  (p< 11/1) غیرسازنهه اجتماعی مسلله حل و( p< 11/1) پریشانی رحمل برای گروهی
 اثار  ایا   نباوتن  تار معنای  کاه  حاالی  تر. است گیری انهازه گانة سه مراحل تر گروه تو بی  رفاوت
 تر گاروه  تو بای   رفاوت معه از حاکی سازنهه  اجتماعی مسلله حل برای گروهی ترون تر رعاملی
 ها گروه بی  تر گروه منبع نبوتن تار معنی نهایت  تر(. p> 12/1) است گیری انهازه گانة سه مراحل
 مسالله  حال  پریشاانی   رحمال  برای گواه گروه و آزمایش گروه بی  تار معنی رفاوت عهم از حاکی

 متقابال  رفتاار  رحلیال  روهای گ آموزش بنابرای  (. p> 12/1) است غیرسازنهه و سازنهه اجتماعی
(TA )و بزهکاار  نوجواناان  سازنهه اجتماعی مسلله حل و پریشانی رحمل تار معنی افزایش موجب 

 حاال . اسات  شاهه  آزمایش گروه تر نوجوانان ای  غیرسازنهه اجتماعی مسلله حل تار معنی کاهش

 .(2 ولجه) است مرحله کهام به مربوط رفاوت ای  که تهه می نشان فرونی ب  آزمون
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 مراحل در متغیرها ها نمره میانگین زوجی مقایسه براي بانفرونی تعقیبی آزمون نتایج. 4 جدول

 گیري اندازه گانة سه

 MD SD مقایأه مرحلة مرجع مرحلة متغیر

 پریشانی رحمل
 آزمون پیش

 62/1 -11/2** آزمون پس

 22/1 -31/2** پیگیری

 21/1 -21/1 پیگیری آزمون پس

 اجتماعی همسلل حل
 سازنهه

 آزمون پیش
 22/1 21/1* آزمون پس

 26/1 31/1 پیگیری
 22/1 21/1 پیگیری آزمون پس

 اجتماعی مسلله حل
 غیرسازنهه

 آزمون پیش
 21/1 21/1** آزمون پس

 23/1 61/1** پیگیری
 11/1 21/1 پیگیری آزمون پس

p< 0/05
*
, p< 0/01

** 
 

 اجتمااعی  مسالله  حل و پریشانی رحمل های نمره انگی می رفاوت که تهه می نشان 2 جهول
 رفااوت  اماا (. p< 11/1) است معناتار پیگیری و آزمون پس با آزمون پیش مراحل بی  غیرسازنهه

 حال  و پریشاانی  رحمال  هاای  نماره  متغیرهای از یک هیچ تر پیگیری و آزمون پس بی  میانگی 
 مرحلاه  تر حاصال  نتایج تهه می نشان که ؛(p> 12/1) نیست معناتار غیرسازنهه اجتماعی مسلله

 هار  ساازنهه   اجتماعی مسلله حل مورت تر .است بوته پایهار مهاخله اثر و نهاشته بازگشت پیگیری
 رفااوت  ولای  ؛(p< 12/1) است معناتار آزمون پس با آزمون پیش مراحل بی  میانگی  رفاوت چنه

( p> 12/1) نیسات  معنااتار  پیگیری و آزمون پس همچنی   و پیگیری و آزمون پیش بی  میانگی 
 .است نبوته پایهار سازنهه  اجتماعی مسلله حل برای مهاخله اثر تهه می نشان که

 

 گیری نتیجه و بحث

 رحمال  بار ( TA) متقابال  رفتاار  رحلیال  گروهای  آماوزش  اثربخشی رعیی  حاضر پژوهش ههف
 هاای  یافته. بوت اهواز شهر ربیتر و اصالح کانون بزهکار نوجوانان اجتماعی مسلله حل و پریشانی

 رحمال  افازایش  بار ( TA) متقابال  رفتاار  رحلیل گروهی آموزش اثربخشی از حاکی پژوهش ای 
 یافتاه  ایا  . بوت اهواز شهر رربیت و اصالح کانون بزهکار نوجوانان اجتماعی مسلله حل و پریشانی

  (2112) آلشای   و نیناساکوو   (2116) مظااهری  و لشنی هایپژوهش نتایج با همسو کلی طور به
  (1132) رساتمی  و ترباانی  زاته  اله فتح خهابخشی   (1136) سامانی عریضی و یزتخواستی صارمی 
 ایا   رأثیر که است( 1132) منجم و آقایوسفی و( 1132) هاشمی قنبری و و مکونهحسینی صهیقی 
 .انه تاته نشان هیجانی رنظیم و مهاری کنترل اجتماعی  های مهارت بهبوت تر را روش

 راوان  مای  بزهکاار  نوجواناان  پریشانی رحمل بهبوت بر ترمانی روش ای  رأثیرگذاری ربیی  تر
 کاه  هنگاامی  و شاونه  می منفی های هیجان ایجات به منجر نشهه حل های رعار  که تاشت اظهار
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 هاای  مهارت تر بهبوت کننه  کنترل ترستی  به یا کننه تور خوتشان از را ها هیجان رواننه  نمی افرات
 تر کاه  صامیمیت  بار  رأثیر طری  از هیجانات  کرتن بیان و تاتن رشخیص روانایی شامل هیجانی
 رفتاار  از پیشاگیری  تر رواناه  مای  گیرت  می قرار مهنظر( TA) متقابل رفتار رحلیل گروهی آموزش
 بارن  ) اشهب تاشته همراه به را آنان پریشانی رحمل افزایش و باشه مؤثر اجتماعی ضه و بزهکارانه
 از عاطفی های قابلیت از ای مجموعه نیز و( 1131 ابوالقاسمی  و اکبری زاته  حس  از نقل به ؛1361
 مقابال  طارف  کارتن  آرام و شهن آرام و نکرتن قضاوت کرتن  گوش خو  کرتن  همهلی جمله 
 پاژوهش   ایا  تر(. 2112 جونز  و استوارت) گرتنه اختالفات کارآمه فصل و حل به منجر روانه  می
 آوری جماع  باه  کنناهه  شرکت نوجوانان «بالغ» احتماال  متقابل  رفتار رحلیل مفاهیم آموزش طی تر

 برساه  هماهنگی و رعاتل به ایشان «بالغ» که است شهه باعث کار ای  و پرتاخته ترست اطالعات
 ماؤثر  نظایم ر و کنتارل  به فرت نتیجه تر  (1332  1کالرکسون) بگیرت تست به را فرت رفتار مهار و

 تر. اسات  کارته  برقرار تیگران با سالمی روابط و پرتاخته خوت شهه سرکو  احساسات و هیجانات
-باالغ  و والاه -بالغ آلوتگی) ها تاوری پیش تر رجهیهنظر ترباره متقابل رفتار رحلیل های آموزه واقع 
 و هاا  رکانشاگری  کنتارل  نیاز  و «والاه » آزارتهنهه احکام و غیرمنطقی نبایههای و بایهها  (کوتك
 بازساازی  ناوعی  باه  منجار  رواناه   مای  «بالغ» رقویت وسیله به «کوتك» بوتن غیرخو  احساس
 شاوت  افسارتگی  و اضاطرا   سارترگمی   جملاه  از عوامال  ایا   ساوء  رااثیرات  از مانع و هیجانی

 رقویات  باه  راوان  مای  متقابال  رفتاار  رحلیل های رکنیک از استفاته با واقع  تر(. 2111  2جانسون)
 تسات  کاوتکی  توران ناساالم  ناویس  پایش  از خروج و شخصیت اجرایی مسلول عنوان به «بالغ»

 حالات  باه  مرباوط  که ناکارآمهِ و هیجانی منفی راهبرتهای متقابل  رفتار رحلیل آموزش لذا . یافت
 همچنای    و ما   حااالت  آماوزش  طری  از را باشه می واله شهه منسو  اطالعات یا و کوتك م 
 را بزهکاار  نوجواناان  رفتاار  ناخوتآگاه صورت به که روانی های بازی شناسایی و متقابل روابط انواع
 اررقاا  آناان  تر را پریشاانی  رحمال  و هیجاانی  کاارکرت  نهایات  تر و تهه می رغییر کنه  می کنترل
 (.1132 هنرمنه  زاته مهرابی و نژات بساك زرگر  سرتارپور ) بخشه می

 نوجواناان  اجتمااعی  مسالله  حال  رواناایی  بهبوت بر ترمانی روش ای  اریرأثیرگذ ربیی  تر برای   عالوه
 اناواع  خصاوص  باه  رواباط   رحلیل چگونگی آموزش با متقابل رفتار رحلیل که تاشت اظهار روان می بزهکار
 باه  را افارات  عباارری  باه . کناه  مای  آشانا  مؤثر اررباط برقراری نحوه با را افرات نهفته  و متقاطع مکمل  روابط
 باه  روجاه  باا  ویاژه  به تیگران و خوت 1م  حاالت رشخیص با را کنه می مجهز مناسب اررباطی های رتمها

 ترماانی  شیوه ای  تر عالوه  به. کننه برقرار را مکملی مناسب اررباط بتواننه  کالمی غیر و کالمی های سرن 
 زا رعاار   احتماالی  هاای  عیتموق تر کنه می قاتر را فرت مقابل  طرف واله رانهن پس های رکنیک آموزش با
 ررکاان  ) کنناه  فاراهم  ساازنهه  رواباط  برقاراری  بارای  را شرایط و کرته اتاره را موقعیت خوت  بالغ نظارت با

                                                           
1. Clarkson 
2. Johnsson 
3. Ego states 
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 ربااتلی  رحلیال  های آموزه رسه  می نظر به(. 1131 همکاران  و کاظمی از نقل به ؛1122 مولوی  و کالنتری
 هماهلی  و روانای  امنیات  باا  راومم  فضاای  تر افشایی خوت و اساتاحس آزات بیان مثبت  نوازش ارائه زمینه تر

 آن جاایگزی   را نزتیاک  و گارم  رواباط  و تهاه  کاهش را افرات میان تر موجوت منفی رقابل رواننه می متقابل 
 هاای  انگیازه  و نیاات  ایجاات  باا  رابطاه  تر هایی آموزه با متقابل رفتار رحلیل رسه؛ می نظر به مجموع  تر. کنه
 وشاناختی   عملکرتهاای  اصاالح  هیجاانی   مناهی  مهارت و مسأله حل های مهارت بهبوت یکهیگر  به مثبت
 باه  رسایهن  بارای  افارات  باه  کمک و خویشت  رحق  و رفرت افزایش حال عی  تر و خوتافشاسازی افزایش
 رارك  هاا   باازی  نظیر اررباط برقراری برای مخر  و ناکارآمه الگوهای از شهن رها و پیروی خوت و استقالل
 خاوت   باه  نسبت نیت حس  و امیه ایجات ناکارآمه  های نویس پیش از ناشی ناامیهی یا پذیری مسلولیت فقهان
 رواناه   مای  فارتی  میان -فرتی ترون اصالح فرآینه یک طی تر زنهگی سالم وضعیت ارخاذ با تنیا و تیگری

 .  شوت منجر مسلله حل روانایی و اجتماعی روابط کیفیت بهبوت به
 اصاالح  کانون تر ساک  بزهکارِ نوجوانان روی و اهواز شهر تر حاضر پژوهش اینکه به جهبارو

 بوتن محهوت. کرت احتیاط آماری جامعه سایر به آن نتایج رعمیم تر بایستی گرفت  صورت رربیت و
 شاوت  مای  پیشنهات بنابرای  . بوت پژوهش ای  های محهوتیت تیگر از پسر بزهکار نوجوانان به گروه
 تر رار  گساترته  ساطح  تر حاضر پژوهش و شوت استفاته مؤنث مهتجویان از بعهی رحقیقات تر که

 آماوزش  عناوان  رحات  تولتای  های اتاره تر و مهارس مثل آموزشی های محیط تر یا شهرها تیگر
 باوتن  اثاربخش  به روجه با همچنی . یابه افزایش نتایج پذیری رعمیم را گیرت صورت خهمت ضم 
 نوجواناان  اجتمااعی  مسالله  حال  و پریشانی رحمل بر( TA) متقابل رفتار لیلرح گروهی آموزش
 رربیات  و اصاالح  مراکاز  تر( TA) متقابل رفتار رحلیل آموزشی پرورکل شوت؛ می پیشنهات بزهکار 
 . شوت مقایسه ترمانی های روش سایر آن اثربخشی و شوت استفاته مختلف شهرهای

 

 منابع

  رحلیال  بار  مبتنای  گروهای  ترمان روان اثربخشی(. 1132. )رفهعا منجم  و علیرضا آقایوسفی 
-122  (2)2 نظاامی   طب مجله. ررك حال تر معتاتی  هیجانی های طرحواره بر متقابل رفتار
111. 

 رفااه  .رهاران  رربیات  و اصالح کانون نوجوانان بزهکاری رحلیل(. 1131. )نصراله نژات  انصاری 
 .221-221  (22)12 اجتماعی 

  هاای  مهاارت  نقاش  بررسای (. 1131. )فریبا خوشبخت  و عبهالرحم  انباری  محبوبه؛ البرزی 
. شاناختی  پاذیری  انعطااف  ای واساطه  نقاش : اجتمااعی  مساألة  حل تر خانواته جوّ و اجتماعی
 .1-12  (11)12 رربیتی  شناسی روان مطالعات فصلنامه



 ... وپریشانیتحملبرمتقابلرفتارلیلتحگروهیآموزشاثربخشی

45 

 

  با مثبت و منفی اضطرار و آشفتگی رحمل بی  رابطه(. 1131. )آزاته عباسی  و سجات بشرپور 
  (1)112 رفتاری  علوم رحقیقات مجله. موات به وابسته افرات تر مصرف ولع و وابستگی شهت
112-32. 

  مسالله  حال  سایاهه  کوراه فرم روانسنجی های ویژگی(. 1123. )علی بیانی  و اصغر علی بیانی 
 .121-122  26 ایرانی  شناسان روان: رحولی شناسی روان مجله. اجتماعی

  رفتاار  رحلیال  ترمان اثربخشی (.1131. )عباس ابوالقاسمی  و بهم  اکبری  منیره؛ زاته  حس 
 پرساتاری  تانشکهه ماهنامه. نابارور زنان جنسی عملکرت و هیجان رنظیم راهبرتهای بر متقابل

  .121-111  (2)16 ارومیه  مامایی و

  هاای   مهاارت  بار  تانشاگاه  رااثیر  بررسی(. 1122. )محمهمههی فهاکار  و مسعوت چاری  حسی
 .21-12  (12)12 رفتار  تانشور. تانشجویان و آموزان تانش مقایسه اساس بر اررباطی

 بای   رابطاه . (1131. )سیهمررضای  اسحاقی  و علیرضا همایونی  ارسالن؛ اطاقسرا  خانمحمهی 
  جواناان  مطالعات شناسی جامعه. عاتی و بزهکار نوجوانان تر روانی سالمت با هیجانی هوش

2(11)  22-3. 

 زا رضایت و اجتماعی مسلله حل های مهارت بی  رابطه بررسی(. 1131. )محموت موصلو  خانی 
 رشاته  ارشاه  کارشناسای  ناماه  پایاان . بیناایی  اخاتالل  بهون و با آموزان تانش میان تر زنهگی
 .رربیتی علوم و روانشناسی تانشکهه شیراز  تانشگاه رربیتی  شناسی روا

  رأثیر بررسی(. 1132. )مههی رستمی  و سیهعلی تربانی  نوشی ؛ زاته  اله فتح مریم؛ خهابخشی 
. خوابگااهی  تانشجویان سازگاری و اجتماعی صمیمیت بر متقابل اررفت رحلیل گروهی آموزش
 .3-11  (12)2 فرتی  های رفاوت و شخصیت فصلنامه

 مهاررکانه روانایی بررسی(. 1136. )عباس زاته  ذبیح و عارف پاجی  خلیلی لمیا؛ ربریزی  رستمی 
 مجله .1131 سال انرهر رربیت و اصالح ترکانون سلوك اختالل به مبتال بزهکار نوجوانان تر

 .121-112  (2)21 ایران  قانونی پزشکی

  ارربااطی  های مهارت پرخطر  رفتارهای مقایسه(. 1136. )کبری علیزاته  حاجی و الهام رضایی 
 .بناهرعباس  شاهر  عااتی  و جاایگزی   هاای  خانواته پرورشگاهی  نوجوانان تر خوتکارآمهی و

 .22-61  (2)6 پرستاری  آموزش

 برناماه  راأثیر (. 1132. )غالمعلای  افاروز   و اکبار  علی ارجمنهنیا  معصومه؛ آباتی  ابراهیم رعیت 
 روانشناسی پژوهشنامه. بزهکار نوجوانان غیرمنطقی باورهای و شاتکامی بر مثبتنگری آموزشی
 .1-12  (2)1 مثبت 

  (. 1132. )مهنااز  هنرمناه   زاته مهرابای  و ساوتابه  ناژات   بسااك  یاها؛؛  زرگر  مسلم؛ سرتارپور
 تر روانای  فشاار  باا  مقابلاه  راهبرتهای و اجتماعی صمیمیت بر رباتلی رحلیل ترمان اثربخشی
 .22-1122  (1)2 بالینی  روانشناسی تستاورتهای. تانشجویان

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4004&Number=1605&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4004&Number=1605&Appendix=0
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4252
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1261724/%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1261724/%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86
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  یرحصایل  سااز  خوتنااروان  رفتارهاای  بینی پیش(. 1131) .شهناز عسگری  و مهناز سیهسرابی 
 های پیشرفت مجله. تختر آموزان تانش پریشانی رحمل و آوری را  رحصیلی  اشتیاق براساس
 .1-21  (22)1  رفتاری علوم تر نوی 

  رخاشاگری پ بینای  پایش (. 1136. )نسایم  محماهی   و الهاام  اساهالهی   علای؛  االسالمی  شی 
 علمای  فصالنامه . ارربااطی  هاای  مهاارت  و مسالله  حال  راهبرتهای براساس بزهکار نوجوانان
 .212-212  (1)2 اجتماعی  سالمت پژوهشی

  ساایکوتراما  اثربخشی(. 1136. )حمیهرضا سامانی  عریضی و فریبا یزتخواستی  نسیبه؛ صارمی 
 نوجاوان  تختران انطباقی اجتماعی تعملکر و هیجانی رنظیم بر متقابل رفتار رحلیل محتوای با

 .21-32  (2)3 بالینی  روانشناسی مجله. بهسرپرست

  و شخصایتی  هاای  ویژگای (. 1132. )معصاومه  لای   طیاب  و شاهال  پزشاک   شامی ؛  صهری 
 فصالنامه . جارم  ناوع  اسااس  بار  رربیات  و اصالح کانون پسر بزهکاران تفاعی های مکانیسم
 .113-131  (21)6 استثنایی  افرات روانشناسی

  گاروه  اثربخشای (. 1132. )علی بهرام هاشمی  قنبری و شاهر  مکونهحسینی  سعیهه؛ صهیقی 
 روان تر پاژوهش  و تاناش . زوجای   ارربااطی  الگوهاای  بهباوت  بر متقابل رفتار رحلیل ترمانی
 .16-22  (1)11  کاربرتی شناسی

  و آشافتگی  رحمال  رابطاه  بررسی(. 1123. )جمال شمس  و آزاته میرزایی  علیرضا؛ عزیزی 
-12  (1)11 حکایم   پژوهشای  مجله .سیگار به تانشجویان وابستگی میزان با هیجانی رنظیم
11. 

  گروهاای  ترمااانگری  روان رأثیر(. 1122) .حمیهرضا شعرباف  آقامحمهیان و فرهنگ فرهنگی 
 رربیتی مطالعات. نوجوانان استرس با رویارویی های شیوه بر متقابل رفتاار رحلیال کارتروی باا
 .21-62  (2)1 روانشناسی  و

 سامیه   آقامحمهی احمه؛  عابهی محمهباقر؛  کجباف حمیهطاهر؛  توست نشاط زینب؛  کاظمی 
 تختران اجتماعی صمیمیت بر متقابل رفتار رحلیل آموزش اثربخشی(. 1131. )سعیه  صاتقی و

 .113-162  (1)11 زنان  شناختی روان و اجتماعی مطالعات. فراری

  نقاش : مهرساه  تر خشاونت (. 1136. )آرزو بیرانونه  تلفان و شهریار مراتی  رسول؛ کرتنوقابی 
. نوجوانان آمیز خشونت رفتارهای کاهش تر رعار  حل و اررباطی های مهارت همهلی  اییروان
 .112-122  (2)12 معاصر  روانشناسی فصلنامه تو

  مسالله  حال  آماوزش  کارآماهی (. 1132. )طیباه  یگاناه   و عباس ابوالقاسمی  سکینه؛ مراتی 
  شناختی روان نوی  های وهشپژ فصلنامه. هیجانی آزارتیهه تختران عاطفی کنترل بر اجتماعی

11(21) 213-131. 

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/43175/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-1397-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-25
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/43175/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-1397-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-25
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4209
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4209
http://jwsps.alzahra.ac.ir/?_action=article&au=45315&_au=%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8++%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C
http://jwsps.alzahra.ac.ir/?_action=article&au=45315&_au=%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8++%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C
http://jwsps.alzahra.ac.ir/?_action=article&au=45316&_au=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1++%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7+%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
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