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 50، شمارهسيزدهمرفاه اجتماعي، سال پژوهشي ـفصلنامة علمي

  
  
  

  ****يجواد نيدمحمدحسيس، ***وند معارف معصومه، **ماياقل يمصطف ،*اين يعل وهاب
  

 بـا   ي گروهـ  ي اجتمـاع  ياركر مـداخالت مـدد    ي تـأث  يبررسـ  پژوهش به منظور     نيا :مقدمه
  .ار، انجام گرفتك پسران بزهي اجتماعيسازگار بر ي رفتارـ يرد شناختكيرو

را  نفر 40ت تهران يانون اصالح و تربك حاضر در  سال18 تا 12ان كودك لكن ياز ب :روش
 ي در پژوهش انتخاب و به صورت گمارش تصادف        هنندك تك به عنوان شر   يوة تصادف يبه ش 
نندگان بـا   ك تكش از مداخله تمام شر    ي پ .دادقرار  ده نفره   نترل  كش و   ي گروه آزما  چهاردر  

ـ دو گـروه آزما   .  قرار گرفتنـد   يابي بِل مورد ارز   ي اجتماع ياس سازگار يخرده مق   9 در   يشي
. ردنـد كافت ن ي در يا گونه مداخله  چينترل ه ك يها ند و گروه  ت نمود ك شر يارگروهكجلسه  

 يهـا  ان داده ي مجدد قرار گرفتند و در پا      يابينندگان مورد ارز  كت  كپس از مداخله تمام شر    
  . ل شديه و تحليتجز t يموجود با آزمون آمار

 يگروه سن هر دو    در   ي گروه ي اجتماع يارك از آن بود مداخالت مدد     يكج حا ينتا :ها افتهي
 سـال   14 تـا    12 گروه   يبرا.  است وده مؤثر ب  ارك پسران بزه  ي اجتماع يسازگارش  يبر افزا 

 025/0 سـال  18 تا 15 گروه ي برايدار معني و سطح 024/0 برابر با يدار  معنيتمام سطح   
ل انتقال بـه زنـدان      ي سال به دل   18 تا   15ش  ي نفر از گروه آزما    كيالبته  . گزارش شده است  

  .ادامه ندادپژوهش ان يتا پا  خود راياركبزرگسال، هم
  

 ي، سازگاري رفتارـ يرد شناختكي، روي گروهي اجتماعياركمدد :يديلك يها واژه
  .يارك، بزهياجتماع

  31/02/92: تاريخ پذيرش    14/06/90: تاريخ دريافت
  

                                                           
 <vahabalinia@yahoomail.com> .بخـشي   تـوان  و بهزيـستي  علـوم  دانـشگاه  ،ياجتماع يمددكار ارشد يسكارشنا* 
  )مسئول سندهينو(

 .يبخش توان و يستيبهز علوم  دانشگاه،ياجتماع يمددكار دكتر **

 .يبخش توان و يستيبهز علوم  دانشگاه،ياجتماع يمددكار دكتر*** 

 .يبخش توان و يستيبهز علوم ه دانشگا،ياجتماع يمددكار دكتر**** 

بريگروهياجتماعيمددكارمداخالتتأثير
 بزهكار پسران ياجتماع يسازگار
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  مقدمه
 و فعـل  و رابطـه  در جامعـه  افراد ريسا با خود ياجتماع يزندگ شئون از ياريبس در انسان
 و ياجتمـاع  يزنـدگ  بـه  دادن تـن  گـرو  در انـسان  اتيـ ح ادامـه . دارد قـرار  مـداوم  انفعال
 يوضـع  بـا  را ، خود يستيز يازهاين يارضا يبرا يحت كه ييجا تا است آنهاي    تيمحدود
ـ خـواه،    ياجتمـاع  طيمحـ . نديب  مي روبرو اوست همنوع ةساخت كه يطيشرا و ياجتماع  كي
ـ  يبزرگ، واحد  جامعه ك ي خواه باشد كوچك گروه  همـواره . ستيـ ن ثابـت  و دسـت  ك ي
 جوامع ةهم فرهنگ در. گذارند پا ريز را نيقوان و هنجارها تا دارند وجود ناسازگار يا عده
ـ  از يافراد به بزهكار اصطالح .شود  مي قلمداد دهينكوه و زشت رفتارها ي، برخ يانسان  ك ي

 انجـام  جامعه آن يمذهب نيمواز ا ي هنجارها، قانون  خالف ياعمال كه شود  مي اطالق جامعه
 در صـورت ارتكـاب، بـه       كـه  شـود   مي گفته يميجرا كل به يبزهكار ما كشور در. اند داده

ـ قـصاص، د   موجب ـ تعز و ات، حـدود  ي  امـا ). 1370پيكـا،    (هـستند  مجـازات  يدارا راتي
رفتارهاي ناسازگار نوجوانـان طيـف وسـيعي از رفتارهـا را در برگرفتـه كـه پرخاشـگري،                   

  .شود ونداليسم، فرار از مدرسه، زورگيري و انواع مختلف بزهكاري را شامل مي
 ينـدها يفرآ يريكـارگ   بـه  يي، توانـا  ياجتمـاع  يمـددكار  در يسازگار تيقابل از منظور

ـ  از ا ي و رنج و درد از اجتناب سبب كه است ييرفتارها ا ي يعقالن  گـردد   مـي  آن رفـتن  نيب
 چـون هايي    تجربه زين تيترب و اصالح كانون در حاضر بزهكاران .)1375مافت و اشفورد،    (

خـاص،   يكـ يزيف يفضا در ماندن محصور و تي، محدود يفرد استقالل از تيطرد، محروم 
. انـد  كـرده  رشگـزا  را يديـ ناام و ضيتبع مانه، احساس يصم روابط و يذهن آرامش نداشتن

. باشد مؤثر نوجوانان نيا در تر بيش يناسازگار و اضطراب بروز تواند در مي موارد نيا تمام
 ست، بلكـه  ين انتقام و هيبزهكاران، تنب  يبرا زندان مجازات عمالا هدف و فلسفه كه  درحالي
 يزنـدگ  يها مهارت فرد، آموزش  تيترب و اصالح نياجتماع، همچن  سالمت و تيامنتأمين  

 كـه  سـالم  يانسان عنوان به تا افراد تيشخص يسالم، بازساز  يزندگ سبك به يابيدست يبرا
. )1384زنـدانها،    (بـازگردد  اجتماع و خانواده كانون به شناسد  مي را جامعه و شتنيخو قدر
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 بـر  ياجتمـاع  طيمحـ  به بازگشت يبرا انيزندان يساز آماده ةفيوظ مصوبه نيهم موجب به
 شيافـزا  زين ياجتماع يمددكار نياديبن هدف. است شده گذاشته يعاجتما مددكاران ةعهد
 هـستند  روبـرو  آن بـا  كـه  است يمشكالت و فيوظا با يسازگار در افراد تيقابل و ييتوانا

 يبـسترساز  بـدون  و خـود  يخود به ها هدف نيا به يابيدست اما. )1375مافت و اشفورد،    (
  .ستينپذير  امكان مناسب

ـ تعر طبـق  زيـ ن ياجتماع يمددكار ـ ا انگـذار يچمونـد، بن  ير يمـر  في  حرفـه، شـامل    ني
 انـسان  نيب آنچه اي،  يفرد ةآگاهان يها يسازگار قيطر از را تيشخص كه است ييندهايفرآ
 كـه  اسـت  ينـد يفرآ ياجتماع يسازگار و دهد  مي شود، شكل   مي حادث ياجتماع طيمح و

 و كنتـرل  را خـود  ننـد، رفتـار   ك يبينـ   پيش و درك را گرانيد رفتار تاسازد     مي قادر را افراد
 آگاهي در   معتقدند ياجتماع مددكاران يسنت طور به. كنند ميتنظ را خود ياجتماع تعامالت

گـردد   هايي مي ها و اضطراب گيرد و حمايت گروه سبب از بين رفتن تنش       تنهايي شكل نمي  
هـاي    به شـكل بنابراين. )1375مافت و اشفورد،  (كه مانع ايجاد آگاهي و اقدام آزادانه است       

  .اند هاي گروه براي قادرسازي مددجويان خود بهره برده مختلف از پويايي
هـاي    مـدل  از اسـتفاده  صـورت  در كه است گرفته شكل محقق ذهن در سؤال نيا حال
 و اصالح كانون در حاضر نوجوانان ياجتماع يسازگار زانيم توان بر   مي يگروه يمددكار

 يرفتـار  ـي  شـناخت  كرديرو با ياجتماع يمددكار خالتمدا منظور نيهم به افزود؟ تيترب
پژوهش،  نيا تا ديگرد انتخاب دارد را يتجرب يمبان نيتر  بيش كردهايرو گريد نسبت به كه
ـ  يه، اثربخش يثانو يريشگيپ سطح در  بـا  را ياجتمـاع  يمـددكار  يگروهـ  كـار  يالگـو  ك ي
 قرار يبررس مورد بزهكار ننوجوانا ياجتماع يسازگار زانيم بر يرفتار ـ ي  شناخت كرديرو

  :از است عبارت پژوهش نيا يةفرض نيبنابرا. دهد
 شيافـزا   رفتـاري بـر  ـشـناختي    كـرد يرو بـا  يگروهـ  ياجتمـاع  يمـددكار  مداخالت

 .دارد تأثير بزهكار پسران ياجتماع يسازگار
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 ينظرهاي  هيپا

  فشار احساس يةظرن -1
 شـناس  جامعـه  مرتن رابرت يةفات، نظر انحرا و يهنجار يب ةنيزم در مطرح اتينظر از يكي

ـ ا. شد قائل زيتما ياجتماع يزندگ در مؤلفه سه انيم ديبا او نظر از. است ييكايآمر  سـه  ني
 قواعـد  -2. است يفرهنگ ساخت ياجزا از يك ي ، كه يفرهنگ اهداف -1 :از عبارتند مؤلفه
ـ توز -3 .رود يمـ  شـمار  بـه  جامعـه  يفرهنگـ  ساخت از جزء نيدوم ، كه ياجتماع رفتار  عي
 و ينيع طيشرا و ياجتماع ساخت اجزاء از كه شده ينهاد يابزارها همان ا ي ليوسا يواقع
 از ست، بلكـه  ين منفرد مؤلفه ك ي حاصل يبزهكار واقع در. روند يم شمار به جامعه يواقع

 كوشـش  در اسـت  معتقد مرتن. شود   مي يناش فوقهاي    مؤلفه نيب روابط در گسست جاديا
 از يكجـرو . كننـد    مـي  ميتنظـ  را يقانون يابزارها افراد از ي، بعض يماد دافاه به لين يبرا
 جهـت  شـده  ينهـاد  ليوسـا  و يفرهنگ اهداف نيب ياديبن يختگيگس حاصل مرتن دگاهيد

. اسـت  ليوسا و ابزارها نيا از استفاده يها برا   فرصت ينامساو عيتوز ا ي وها     آن به يابيدست
 جامعه فشارِ رود، احساس   مي انيم از دو نيا نيب يهمساز و وحدت كهاي    نقطه در درست

ـ ا. شود  مي يفرد يسازگار مختلف صور ظهور و بروز جرم، موجب  ارتكاب يبرا  پـنج  ني
 انيـ طغ و ينينـش  ، عقـب  يـي گرا ، مناسـك  ي، نـوآور  ييهمنـوا : از عبارتند يسازگار روش

  .)1386؛ شيخاوندي، 1384توسلي، (
 فـرد  مشخـصات  بـر  تأكيـد  مرتن ليتحل در كه است يضرور مطلب نيا ذكر نجايا در

 در فـرد  كـه  است ياجتماع صرف يها تيموقع يرو بر ياساس تأكيد بلكه ستينرفتار    كج
 شناسانه جامعه يافراط يها ليتحل نوع توان از   مي را مرتن ليتحل رو نيا از. گيرد  مي قرار آن

 شيافـزا  يبـرا  يعمل يالگو ك ييزير هيپا يبرارسد   مينظر به. )1388آقابخشي،   (دانست
 در يكوشش نيچن. باشد انهيم و خرد سطح در ياتينظر به ازين بزهكاران ياجتماع يسازگار

كنـد،    مي نييتب يفرد عوامل سطح در را يبزهكار ـ اجتماعي كه    شناختي   يريادگ ي اتينظر
  .است شده متبلور
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  ياجتماع  ـ يشناخت يريادگ ييةنظر -2
ـ  بـه  را خودپنـداره  و مسئله، باورها، انتظارات   حل مانند يشناخت عوامل هينظر نيا  يريادگ ي

 كـه  اسـت  ياجتماع يريادگ ي يةنظر ديجد فرم دگاهيد نيا واقع در .كند  مي اضافه ياجتماع
ـ نزد هم به را ياجتماع شناسان  روان و انشناس  جامعه دگاهيد كـه     ايـن  مـورد  در و كـرده  كي

 گـذارد  يمـ  تـأثير  فـرد  ياجتمـاع  اررفتـ  در چگونه ياجتماع شناخت زين و يطيمح طيشرا
  .دهد مي ارائه ييها هيفرض

 در ياصـل  عامـل  شد، سـه   مطرح 1960 ةده در كه بندورا ياجتماع يريادگي يةنظر در
 /رفتـار، شـخص   : از عبارتنـد  عامـل  سـه  نيا. شوند  مي مطرح متقابل ييجبرگرا يالگو كي

 ينـدها يفرآ تنهـا  نـه  يعني. گذارند يم اثر يريادگ ي يرو باهم عوامل نيا. طيمح و شناخت
 كـه  يطـ يمح نيگران، همچنـ  يد رفتار مشاهده گذارد، بلكه   مي تأثير رفتار بر يشناخت يدرون
 بـه  1 شـكل . )2000اتكينـسون و هيلگـارد،       (دارد يتـأثير  نيدهد، چنـ    مي رخ آن در رفتار
  .دهد  مينشان را عوامل نيا يخوب

  
  ندوراب دگاهيد در ياصل عامل سه از يشينما .1 شكل

د، يم، خاطرات، تقل  يرمستقيغ و ميمستق يها هيتنب و ها قيتشو قيطر از ما بندورا اعتقاد به
 ةليوسـ  بـه  تنها رفتارها م، اما يريگ يم اد ي گرانيد از يالگوبردار و دن، مشاهده يخواندن، شن 

 حاصـل  يآدمـ  يرفتارهـا  تر  بيش بلكه شود  نمي كنترل و نييتع يرونيب يها هيتنب و ها پاداش
 آن جينتا ميريگ يم قرار يديجد ةمسئل در مقابل  كه يزمان. است 1يخودگردان يدرون نديفرآ

                                                           
1. self-regulation 
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 نيـي تع را خـود  يهـا  هـدف  سپس. ميسنج يم را كيهر تيموفق احتمال و گرفته نظر در را
  .ميكن يم اتخاذها   آنبه دنيرس جهت ييها روش و نموده
ـ  خـود  يفرهنگـ  انتقـال  يةنظر در زين ساترلند نيادو  يفرهنگـ  انتقـال  يچگـونگ  ةاردرب

ـ طر از يرفتار  كج كه دارد يم اظهار يرفتار  كج ـ جر قي  حاصـل  ياجتمـاع  ارتباطـات  از ياني
 از ياجتمـاع  يرفتارها ريسا مثل يانحراف رفتار كه است نيا ساترلند ياصل يةفرض. شود  مي
ـ  يو نظـر  به. شود  مي آموخته گرانيد با يوستگيپ و ينيهمنش قيطر  يزهـا اين و هـا  ينگران

 ةشـد يـاد گرفتـه      يها  تنها، روش  و است هم به هيشب بزهكار و يعاد افراد در نشده ارضاء
 خـود  يـة نظر در سـاترلند . اسـت  متفـاوت  آنـان  در هـا  محـرك  و هـا  ينگران نيا به واكنش
ـ  بـه  قـادر  كه دانسته ها خانواده يخطا از يناش را بزهكارانه يرفتارها  و هـا  ارزش دادن اد ي
ـ  طيمح عنوان به خانواده وند  ا  نبوده هنجارها  مـؤثر  يبزهكـار  در نوجوانـان  يـة اول يريادگ ي

 ارتبـاط  اثـر  در يانحرافـ  رفتـار  يـادگيري  اصـلي  بخش و )1388مظفر و همكاران،     (است
 وهـا     يـادگيري، توجيهـات، انگيـزه      ايـن  جريـان  در. گيـرد   مـي  انجـام  گروه درون يصميم
 الگـوي  از ارزشـمندتر  و تر  مهم فرد براي فيانحرا رفتار الگوي و شود  مي آموخته ها گرايش
 يشـناخت   روان نـه  يانحراف رفتار او نظر به. )1388آقابخشي،   (گردد   مي تلقي موجود قانوني
اموزند، يب را هنجارها از ي، تخط يريپذ جامعه انيجر يط افراد كه  درصورتي و يارث نه است

 هنجارشكنان با كه يارتباط و ينيهمنش نسبت به مردم. شوند  ميكشانده يرفتار  كج يسو به
  :است مؤثر يريتأثيرپذ نيا بر ريز عوامل و شوند ميرفتار  كجدارند، 

 شوند ميرفتار  كج هستند ارتباط درها   آنبا كه يكسان و ك، اقوامينزد دوستان قيطر از افراد.  
 سن عامل. (است يقو اريبس يجوان و يكودك اميا در گرانيد از يريتأثيرپذ(  
 دارد كننده نييتع نقش يرفتار كج در سازگار افراد با سهيمقا در انرفتار كج با تماس سبتن.  
 ـ  و شـخص  ك ي از بلكه ؛شود   نمي ، متولد يبزهكار از اطالع و يآگاه با كس چيه ـ  ا ي  ك ي

  .)1388آقابخشي،  (شود  ميمنتقل گرانيد به گروه
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  يگروه يمددكار ـ رفتاري در شناختي  مدل يكپارچگي -3
 ياساسـ  مدل، سؤال  نيا بودن يرفتار ا ي يشناخت بر تأكيد و يكپارچگ ي موضوع يبررس در
 يمـددكار  اگر ست؟يچ واقعاً يگروه يمددكار ـ رفتاري در    شناختي   كرديرو كه است نيا

 فـرد  كردن توانا آن هدف كه ميبدان ياجتماع يمددكار ياصل يها روش از يكي را يگروه
 آگاهانـه  يها تجربه قيطر از فرد ياجتماع ونيفونكس و فهيوظ انجام نحوه دادن شرفتيپ و
 ازاي    مجموعـه  ـ رفتاري بـه     شناختي   يگروه كار ؛)1347قندي،   (است يگروه هدفمند و
 مـداخالت  از يبـ يترك كـه  دارد اشـاره  كوچـك هـاي     گـروه  با كار در مختلف يكردهايرو

ـ  و گيرد  دربرمي را كوچك يها گروه به مربوط يراهبردها و ي، شناخت يرفتار  كـرد يرو كي
 رفتـارِ  درمان بر تأكيد كرديرو نيا در. رود يم شمار به ياجتماع يمددكار ةحرف در يتجرب

ـ ا ةعمد اصل. باشد  مي گروه تيموقع از استفاده با فرد مخرب ـ كـرد، ا  يرو ني  كـه  اسـت  ني
ـ جد آموزش ك ي نيبنابرا هستند يآموختن ها ادراك و عواطف، رفتار   راهـا    توانـد آن     مـي  دي

 رفتارهـا  ريسـا  ماننـد  زيـ ن انحـراف  و جـرم  كرديرو نيا طبق. )1997مالكوف،   (دهد رييتغ
 رييـ تغ نيهمچنـ  و افراد شناخت و نگرش، باورها  رييتغ باتوان     مي نيبنابرا. شود  مي آموخته

 و ديـ مناسـب، تقل   يالگو ة، ارائ يرونيب و يدرون يها كننده تيتقو ةارائ قيطر از آنان طيمح
   ).1389ابوالمعالي،  (كرد نيگزيجا ناسازگارانه يرفتارها با را سالم ي، رفتارهايريادگي

 يسـودمند  بـه  يا مداخلـه  نـوع  هـر  ياجـرا  از قبـل  كرديرو نيا با ياجتماع مددكاران
. كننـد   مـي  انتخاب ياجتماع يها ارزش با متناسب راها     آن و دارند توجه يدرمان يها هدف

 درمـان  يهـا  هـدف  انتخـاب  در بلكـه  ستند؛يـ ن مداخله موضوع انيمددجو كرديرو نيا در
 كننـد   مـي  موافقـت  مداخلـه  يهـا   روش بـا  آگاهانـه  و دهند  مي نشان را مشاركت نيتر  بيش

ـ ارز يگروهـ  درمـان  نديفرآ در مهم مرحله كي. )2004، 1گاروين، گوتيرز و همكاران   (  يابي
 كـه  يطيمح به مرحله نيا در. دارد قرار مددجو دسترس در كه است يمنابع و يفعل مشكل

 تيجنـس  و يفرهنگـ  خچـه يتار. شـود   مي توجه زيناند    گرفته شكل جاناتيه و رفتارها نيا

                                                           
1. Garvin, Gutierrez et al  
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 و در گـروه بـوده     يرازدار اصل به معتقد. شود  مي لحاظ ها هدف انتخاب در زين انيمددجو
 آن مـددكار  هدف و تالش نينخست. شود  مي قيتشو گروه در متقابل يها كمك ا ي يهمكار
 ياجتمـاع  فيوظـا  انجام يبرا كارآيي او  ةاعاد و طيمح با يسازگار در را مددجو كه است
ـ   شناختي   كرديرو با كههايي    درگروه. )1957پرلمن،   (سازد قادر و توانا تر  بيش هرچه خود

 كمـك  بـا  و بـوده  مددجو ةعمد مشكل دو ا ي ك ي حل دنبال به مددكار كنند  مي رفتاري كار 
 حـل  بـه  منجـر  يواقع يايدن در كه دهد  مي آموزش را ييها رتگروه، مها  از خارج فيتكال

   .)2004گاروين، گوتيرز و همكاران،  (گردد مددجو مشكل
 دشـوار  يهـا  تيـ موقع و مـشكالت  با مقابله يچگونگ و مسئله حل نديفرآ ها گروه نيا در
 و مناسـب  يرفتارهـا  بـه  نـسبت  مـددجو  و گرفتـه  قرار يبررس و بحث مورد ها انسان يزندگ

هـاي    تيـ موفق نيتر  كوچك يگروه يبازخوردها نيا. گيرد  مي بازخورد گروه از خود نامناسب
گروه،  اعضاء. يابد  مي ارتقاء يگروه طيشرا در افراد يابي، خودارز درنتيجهكند    مي تيتقو را فرد

  .شوند مي قائل احترام گريكد ييبرا و است يحق يدارا هركس كه آموزند يعمالً م
  
  پژوهش ةنيشيپ
 حـل  در را يرفتـار  ــ  يشـناخت  يگروهـ  كـار  نـد يبرآ كنترل گروه از استفاده با ياديز حققانم

 ــ  يشـناخت  يگروه كارها     آن از ياديز شمار و اند كرده مطالعه بزرگساالن و كودكان مشكالت
 انجـ يا در كـه  يسـؤال . انـد  كرده يابيارز اثربخش ياجتماع ضد يرفتارها درمان در را يرفتار
 موجود يها ييايپو يريكارگ به بااند    توانسته چگونه پژوهشگران كه است ني ا شود،  مي مطرح

 يتـر   بـيش  ياجتمـاع  يسـازگار  تا كنند كمك افراد به ،يرفتار ـ يشناخت كرديرو و گروه در
  ابد؟ يكاهشها   آندر ميجرا رخداد احتمال ا يو داشته

ـ  عنـوان  بـه  را ياجتمـاع  مسئله حل يها مهارت تياهم ها پژوهش از ياديز تعداد  ك ي
ـ د از. اند آزموده ياجتماع و يرفتار يسازگار در واسطه ا ي يانجيم ـ  بهداشـت  دگاهي ، يروان

 كـه  آورد يمـ  فـراهم  افراد يبرا را امكان نيا يا مقابله يكل راهبرد ك ي عنوان به مسئله حل
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 ليـ ه دهيـ عق بـه . )1389ابوالمعـالي،    (دارنـد  نگـه  دور ياجتماع يها يناسازگار از را خود
 تعـامالت  فهـم  در يمـشكالت  دهنـد   مـي  بروز ياجتماع ضد يرفتارها كه يكودكان) 2005(

 اتيمقتـض  فهـم  در ييهـا  نقـص  بـا  اسـت  ممكنها     آن پرخاشگرانه رفتار و دارند ياجتماع
 نفـس  عـزت  و ييگـران، زورگـو   يد اعمال اشتباه ريمسئله، تفس  ، حل ياجتماع يها تيموقع

  . )2005، 1هيل (باشد مرتبط آنان نييپا
شـناخت اجتمـاعي،    هـاي     مهـارت  بهبود ـ رفتاري در    شناختي   يها آموزش نقش نهيزم در
ـ  گـسترده،  ليفراتحل ك ي يمبنا بر 2راس  عنـوان  تحـت  را جـامع  و يوجهـ  چنـد  برنامـه  كي

 بـا  او. داد گـسترش  ياجتمـاع  شـناخت  يها مهارت آموزش نهيزم در 3يبخش توان و استدالل
 اسـتناد  يشـواهد  بـه  شناخت و يبزهكار نيب ارتباط ةدربار يشپژوه اتيادب يبررس به توجه
 از يتعـداد  اكتـساب  در يتحـول  يرهايتأخ بزهكاران از ياريدهد، بس   مي نشان كه است كرده

ـ ا او. است، دارند  الزمها     آن ياجتماع يسازگار يبرا كه ياجتماع يها مهارت  را رهـا يتأخ ني
، ياجتمـاع  و يفـرد  نيب مسئله حلهاي    ارتمه در بودن، ضعف  يتكانش شامل مؤلفه چند در

 تفكـر  در ضـعف  و ناسـازگارانه  و يرمنطقـ يغ ي، باورهـا  ينـ يب انيم ، خود يرونيب كنترل منبع
 بزهكـاران  يبـرا  را يكارآمد يآموزشهاي    بسته اساس نيهم بر و است كرده خالصه يانتقاد
 صـورت  بـه  )سـاعت  70 (جلـسه  35 در را خـود  يآموزشـ  برنامـه  راس. است كرده يطراح
 برنامـه هـاي     مؤلفـه . بـود  نيمجـرم  يبازپرور و استدالل تيتقو او كرد، هدف  برگزار يگروه
 حـل هـاي     ، مهارت ياجتماعهاي    خود، فراشناخت، مهارت   كنترل از بودند عبارت او يآموزش
ـ ، تقو ياجتمـاع  انـداز  چـشم  ، اخـذ  يانتقـاد  خالق، تفكـر   ، تفكر ياجتماع مسئله  بهبـود  و تي
 كـار  به يآموزشي  ها  روش ياثربخش از يحاك يو پژوهش جينتا. جانيه تيريمد وها    ارزش
   .)2005، 4راس و آنتونويز (بود نيمجرم ياجتماع شناخت بر شده گرفته
  

                                                           
1. Hill   2. Ross  3. reasoning and rehabilitation  4. Antonowicz 
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ر د يابوالمعـال  توسـط  زين يرفتار ـ يشناخت كرديرو از استفاده با يپژوهش تيفعال كي
ـ ا جينتـا  مطابق. است شده رااج بزهكاران ياجتماع شناخت ارتقاء منظور به 1387 سال  ني

هـاي    حـوزه  در بزهكـاران  ياجتمـاع  شـناخت  ارتقـاء  يآموزش برنامه يريكارگ به پژوهش
 و ياجتماع مسئله حلهاي  ، مهارتيارتباطهاي    خشم، مهارت  ، كنترل ياجتماعهاي    مهارت
   .)1387ابوالمعالي،  (است شده منجر يشناس شتنيخو يها مهارت
. اسـت  بوده مؤثر زين الكل و مواد مصرف سوء درمان در يفتارر ـ يشناخت يگروه كار

 يمعمول كرديرو ك ي ـ رفتاري و    شناختي   مدل تأثير) 1996 (2يبنتل و 1شريمثال، ف  عنوان به
. كردنـد  سهيمقا را يگروه كار مدل دو نيا از حاصل جينتا و يبررس را يبازپرور ـ يدرمان
 توانـا  خـود  شيافـزا  منظـور  بـه  كـه  گرفت يم رب در را يمداخالت يرفتار ـ يشناخت گروه
 مجـدد  عـود  احتمـال  كاهش واي    مقابلههاي    مهارت فرد، ارتقاء  ييآزما تيواقع و 3يپندار
 در يمداخالت بود شده ليتشك يبازپرور ـ يدرمان كرديرو با كه يگروه اما. بود شده ميتنظ
ـ خو تـا  كـرد   مي كمك گروه ياعضا به و داشت» يالكل «اي» معتاد« تيهو رييتغ ةنيزم  شتني
ـ ا از و رنـد يبپذ يدرمانهاي    هدف از يك ي عنوان به را يدار ـ طر ني  در را گـروه  اعـضاء  قي
 گـروه  دو هـر . داد يم شركت 4گمنام يها يالكل ا ي ياريخودهاي    گروه به هيشبهايي    تيفعال
 زيـ ن كنتـرل  گـروه  ياعـضا . كردند تجربه هفته چهار يط را يا قهيدق پنج و چهل ةجلس 12

 شـركت  آزاد گـروه  كي در جلسه سه يا هفته و نكردند تجربه را يخاص يتجرب مداخالت
 ــ  يدرمـان  كـرد يرو به نسبت يرفتار ـ يشناخت يدرمان گروه داد نشانها    ليتحل. كردند يم

 روابط و يشناخت روان يكاركردها شيالكل، افزا مصرف كاهش در كنترل گروه و يبازپرور
   .)1996فيشر و بنتلي،  (باشد مي برخوردار يتر بيش ياثربخش از ياجتماع و يخانوادگ
 يزنـدگ هـاي     مهارت آموزش تأثير همكارانش كمك با يرحمت تايب خانم زين رانيا در

 يـة پا دختـر  انآمـوز   دانـش  از ينفـر  20 نمونـه  ك ي در را كودكان ياجتماع يسازگار بر
 يسازگار شيافزا در را يندگزهاي    مهارت آموزش ج، تأثير ينتا و دهيسنج ييابتدا چهارم

                                                           
 

1. Fisher  2. Bentley  3. self-efficacy  4. Alcoholics Anonymous (AA)  
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راد و  رحمتـي، اديـب    (اسـت  داده نشان )<01/0p (يدار يمعن سطح در كودكان ياجتماع
   .)2010همكاران، 
 زين سلوك اختالل به مبتال كودكان ياجتماع يسازگار بهبود بر يكالم يخودآموز تأثير
 آموزش داد نشان آمده عمل بههاي    ليتحل جينتا كه شده يبررس همكاران و يهاشم توسط

 ياجتمـاع  يسـازگار  بهبود ش، موجب يآزما گروه يبرا جلسه 10 يط يكالم يخودآمووز
   .)1388هاشمي، اقبالي و همكاران،  (است شدهها   آنيفرد نيب روابط و كودكان نيا

 يسـازگار  زانيـ م بـر  مـسئله  حـل  يگروهـ  آمـوزش  يبخش اثر همكارانش و يحجار
 بـه  مبتال زنان از نفر 45ها    آن. كرد يبررس را يقطب دو يخلق اختالل به مبتال زنان ياجتماع
 گـروه .دادنـد  قـرار  گواه گروه ك ي و شيآزما گروه دو در را اصفهان شهر يقطب دو اختالل

 بر عالوه 2 شيآزما گروه. كرد افتيدر را مسئله حل آموزش يدارودرمان ضمن 1 شيآزما
 هر. شد ارائه يدارودرمان تنها گواه گروه به و شد داده زينها     آن خانواده به ييها آموزش نيا

هـاي    داده. گرفتنـد  قرار هاوتون وهيش به مسئله حل يگروه آموزش مورد شيآزما گروه دو
 گـروه  يعنـ  ي گـروه  سـه  ياجتمـاع  يسـازگار  زانيـ م نيانگيـ م نيب داد نشان آمده دست به

 تفـاوت  هـاوتون  هويشـ  به مسئله حل يگروه آموزش از بعد گواه گروه و 2 و 1 يشيآزما
 سـه  ياجتمـاع  يسـازگار  نيانگيـ م نيب تفاوت زين يريگيپ مرحله در نيهمچن. دارد وجود
   .)1385حجاري، اميري و همكاران،  (بود پابرجا همچنان، )<05/0p (با گروه

 بـر ) جلـسه  هشت (نفس عزت يگروه آموزش تأثير همكارانش همراه به زين يمظاهر
هـاي    وهيش ياثربخش از يحاك جينتا و كرده يبررس را انيدانشجو ياجتماع يسازگار زانيم

 ياجتمـاع  يسـازگار  دار  معنـي  شيافـزا  در يگروه كرديرو با نفس عزت يآموزش مختلف
 نيا اما بوده يرفتار آموزش از ـ رفتاري مؤثرتر    شناختي   آموزش كه داد نشان نيهمچن. بود
   .)1385غبان و همكاران، مظاهري، با (است نبوده دار معني يآمار لحاظ از تأثير

 در را ياجتمـاع هـاي     مهـارت  يگروهـ  آموزش تأثير همكارانش و يعطار يوسفعل ي دكتر
 و نفر 40 نمونه حجم با كاووس گنبد شهرستان بزهكار نوجوانان ياجتماع ـ يفرد يسازگار
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 آمـوزش  ساعته ك ي جلسه 10 از حاصل جينتا و كرده يبررس آزمون پس ـ آزمون شيپ طرح
 يسـازگار  شيافـزا  باعث ياجتماع يها مهارت آموزش كه بود آن ، گواه ياجتماعهاي    مهارت

 لحـاظ  از نيهمچنـ . شـود    مـي  كـاووس  گنبـد  شهرسـتان  بزهكار نوجوانان ياجتماع و يفرد
 در گـواه  و شيآزمـا  گـروه  انيم )CTP (ايفرنيكال ياجتماع ـ يفرد يسازگار اسيمق خرده12

   .)1384عطاري، ييالق و همكاران،  (دارد ودوج يدار يمعنتفاوت  <0001/0p سطح
 تـأثير  ييراهنمـا  مقطـع  آمـوز   دانش240يرو خود يبررس در زين همكارانش و انيميرح
 قاطعانه درخواست و قاطعانه انيقاطعانه، ب  رد شامل يورز جرأت ةويش سه يگروه آموزش

 را يورز أتجـر  ةويشـ  سـه  هـر  و داده نـشان  ها يآزمودن ياجتماع يسازگار شيافزا در را
 دو بـه  نـسبت  قاطعانـه  رد ةويشـ  به يورز جرأت آموزش نيهمچن. كردند يابيارز اثربخش
   .)1386رحيميان، شاره و همكاران،  (بود تر اثربخش گريد روش

 پـسر  انآمـوز   دانـش  اجتمـاعي  سازگاري و پرخاشگري بر خشم مديريت آموزش تأثير
 كنتـرل هـاي     مهـارت . گرفـت  قرار يرسبر مورد درتاج برزيفر دكتر توسط زين سال 15-12

 در آزمايش گروه پرخاشگري دادند نشانها    يافته. شد داده آموزش جلسه هشت يط خشم
ـ ا. است يافته افزايشها     آن اجتماعي سازگاري و كاهش گواه گروه با مقايسه  پژوهـشگر  ني

 عنـوان  بـه  را خشم كنترل هاي مهارت آموزشتوان     مي كه است گرفته جهينت قيتحق نيا در
 گرفـت  نظـر  در اجتمـاعي  سـازگاري  رفـتن  بـاال  و پرخاشگري كاهش براي مؤثري روش

   .)1388درتاج، (
، يكنتـرل، خودتواناپنـدار    نفـس، منبـع    عـزت  چـون  يميمفـاه  ها پژوهش نيا اكثر در
 و خـشم  ، كنتـرل  ييآزمـا  تيـ ، واقع ياجتمـاع  مسئله حل يها مهارت و يرمنطقيغ يباورها

 و ي، خودشناس يانتقاد ، تفكر يورز ، جرأت يا مقابله و يزندگ يها جان، مهارت يه تيريمد
 سپس اند؛ شده گرفته نظر در ياجتماع يسازگار در يانجيم ك ي عنوان به ياجتماع شناخت

ـ ا ياثربخـش  يبررسـ  بـه  يگروهـ  آمـوزش  مختلـف  يكردهايرو از استفاده با هـا    گـروه  ني
 و بـا تأكيـد بـر مفـاهيم ارتباطـات            هـا  افتـه  ي نيهم براساس زين حاضر پژوهش. اند  پرداخته
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 نيتـدو  در ي، سـع  يشناخت اصالح يها  روشخودشناسي و   مند،   نظاماجتماعي، حل مسئله    
 كودكـان  ياجتمـاع  يسـازگار  شيافـزا  جهـت  يرفتـار  ـ يشناخت يگروه كار يالگو كي

  .دارد بزهكار
  

 پژوهش روش

 كنترل گروه با آزمون سپ ـ آزمون شيپ يشيآزما طرح از شده مطرح يةفرض يبررس منظور به
 و شد استفاده تمام  سال 18 تا 15 و تمام سال 14 تا 12 يسن گروه دو در شيآزما تكرار و

 طـرح  بـه  ورود يهـا  مـالك  براساس كه تيترب و اصالح كانون در حاضر پسران از نفر 40
 گمـارش  و انتخـاب  صـورت  نوشتن، بـه   و خواندن سواد و يقطع حكم سن، داشتن  شامل
  .شدند ميتقس گواه گروه دو و شيآزما گروه دو به يتصادف

  يريگ نمونه روش و يآمار جامعه -1
 در تهـران  تيـ ترب و اصـالح  كانون در ساكن بزهكار پسران يةكل پژوهش نيا يآمار ةجامع
 يريـ گ نمونه روش باها     آن از نفر 40 كه است بوده نفر 356 تعداد به 90سال ماه بهشتيارد

 نفـره  10گـروه  چهـار  در و شده انتخاب طرح به ورود يها مالك براساس و ساده يتصادف
  .گرفتند قرار

  پژوهش ابزار -2
 بـل  يسـازگار  نامـه   پرسـش  از ياجتمـاع  يسازگار اسيمق خردهها با كمك      گردآوري داده 

 خـرده  پـنج  در و بـل  پروفـسور  توسط 1961 سال در 1بل يسازگار نامه  پرسش. انجام شد 
 بـا  مجموع در و يشغل و ي، عاطف يخانه، تندرست  در يزگار، سا ياجتماع يسازگار اسيمق

 عبـارت  32 بـر  مـشتمل  بـل  ياجتماع يسازگار اسيمق خرده. است شده نيتدو ماده 160
 و زن جـنس  دو هـر  مورد در است يده خودگزارش ابزار ك ي كه نامه  پرسش نيا. باشد  مي

                                                           
1. Bell Adjustment Questionnaire 
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 فيضـع  و خوب، متوسـط   يسازگار سطح سه در را افراد سهيمقا امكان و دارد كاربرد مرد
 ـ  يبلـ  صـورت  بهها  پاسخ. ندارد وجود ييگو پاسخ يبرا يزمان تيمحدود چگونهيه. دارد
 پاسـخنامه  در را كـدام  چيهـ  ةنيگز باشد نداشته يپاسخ يآزمودن در صورتي كه   و بوده ريخ

  .باشد مي فرد تر بيش يسازگار ةدهند نشان تر نييپا نمرات و زد خواهد عالمت
 بستگي  هم روش ةليوس به آن نمرات كل و بل نامه  پرسش قسمت پنج از ك ي هر اعتبار

ـ رمنياسپ ييشگويپ فرمول از استفاده و فرد و زوج موارد  خـرده  اعتبار و شده نييتع براون  
ـ ا يابياعتبار. است شده گزارش 94/0 اسيمق كل و 88/0 بل ياجتماع يسازگار اسيمق  ني

ـ ا جانبـازان  جامعـه  در وردال يعل دكتر را رانيا در نامه  پرسش  نيهمچنـ  و داده انجـام  راني
 تست سازنده مشابه جينتا به كه است گرفته قرار مطالعه مورد انيآقامحمد درضايحم توسط
 بـل  ياجتماع يسازگار اسيمق خرده يابيهنجار جينتا). 1374, انيآقامحمد(اند   افته ي دست

  .باشد مي ريز حشر گيرد، به مي قرار استفاده مورد حاضر پژوهش در كه

  بل ياجتماع يسازگار اسيمق خرده يابيهنجار .1 جدول
 ياجتماع يسازگار

 يسازگاربندي  طبقه
 زن مرد

 8 تا 5 6 تا 3 خوب

 19 تا 9 15 تا 7 متوسط

 24 تا 20 20 تا 16 فيضع

  ياجتماع يسازگار شيافزا يبرا يعمل يالگو ك يتدارك: اجرا روش -3
 از پـس  كه ـ رفتاري بوده    شناختي   يكارگروه جلسه 9 شامل هشپژو نيا در مستقل ريمتغ
 هدف تماس، مددكار  نياول يط. شد آغاز نامه  پرسش ياجرا و ليتشك شيپ ةمصاحب ياجرا
 حيتوضـ  گـروه  در تيعـضو  يبـرا  را اشـخاص  آن گـرفتن  نظـر  در ليدل و گروه يشيآزما
ــا از هــدف ).1923جانــسون،  (دهــد مــي  اطالعــات يورآ جمــع بــر عــالوه مــصاحبه ني
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ـ  ارتباط يها، برقرار  ينگران و ازهايها، ن  تياولو يابيك، ارز يدموگراف  نيـي تب و 1يگروهـ  شيپ
ـ  جـاد يا و گـروه  اعضاء يبرا ساده زبان به ها گروه عملكرد يچگونگ  و 2قـرارداد  نـوع  ك ي
 يگروهـ  كـار  در ياجتمـاع  مـددكار . اسـت  گـروه  يشيآزما يها هدف سر بر يضمن توافق

 خالقانـه، نـشاط    يهـا   روش با هدفمند يها تيفعال و بحث قيتلف تاري ضمن ـ رف   شناختي  
. ببـرد  بهره يركالميغالباً غ  و كوچك يها پاداش از تا آموزد يم فرد كننده، به  سرگرم و آور
 احساسات و ها شهياعمال، اند  كه است تيفعال و بحث خالقانه ادغام ةواسط به تنها كه چرا
 گـروه  مـورد  در. )1997مـالكوف،    (شوند  مي بيترك فرد ك ي تيكل ظهور از تيحما يبرا

. نگرفـت  صـورت  يا مداخلـه  چيشـود، هـ     مي بزهكار كودكان از ستيل ك ي شامل كه گواه
  :است ريز قرار به يكارگروه جلسات يياجرا ةبرنام

  جلسات كيتفك ـ رفتاري به شناختي  يكارگروه .2 جدول
 زمان مدت ها هدف 

 اول ةجلس
  اط مثبت و حماتگر بين اعضا و مددكارايجاد يك ارتب

 ايجاد يك برداشت مثبت از عضويت در گروه
 ساعت كي

 دوم ةجلس
  بحث در مورد هنجارهاي گروهي و دستيابي به قرارداد

  شناخت در مورد آهنگ صدا و نقش آن در ارتباطات اجتماعي
 آموزش مهارت در تنظيم آهنگ صدا

مين و ساعت كي

 سوم ةجلس
  هاي جلسات قبل موزشپيشرفت در آ

  افزايش توانايي مددجويان در ارائه و دريافت بازخورد
 مهارت در ارسال و دريافت پيام

مين و ساعت كي

  سازي و اجراي آن هاي آرام آشنايي با روشچهارم ةجلس
مين و ساعت كيرعايت عالئم و زبان غيركالمي مانند حفظ فاصله فيزيكي در ارتباطات اجتماعي

 جمپن ةجلس
 كنند هايي كه اين افكار بروز مي تشخيص باورهاي منفي خود و موقعيت

 هاي مثبت و كارآمد براي باورهاي منفي انتخاب جايگزين
مين و ساعت كي

ششم ةجلس
  شناخت صحيح مسائل و مشكالت زندگي روزمره

  مند ادگيري روش حل مسئله نظامي
 كمك به فرد براي تفكر قبل از عمل

مين و ساعت كي

                                                           
1. pre-group    2. contract  
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 هفتم ةجلس
  هاي جديد مند به موقعيت تعميم روش حل مسئله نظام

هاي سازگارانه و كاهش تمايل به استفاده از  حل گسترش استفاده از راه
 هاي عادتي حل راه

مين و ساعت كي

هشتم ةجلس
 ) واقعيخود(هاي فردي مرتبط با زمان حال  ها و توانايي شناخت مهارت

  ) بايديخود(ود و ديگران فرد از ديدگاه خشناخت وظايف 
 ) ايده آلخود(ها و آرزوهاي خود  آل ا ايدهآشنايي ب

مين و ساعت كي

 نهم ةجلس
  آينده نگري و پايان دادن به كار گروهي

 بررسي احساسات اعضا و مرور فرآيند كار
مين و ساعت كي

  ها داده تحليل و تجزيه روش -4
 كنتـرل، ابتـدا    و شيآزمـا  گروه نمرات  نينگايم نيب تفاوت آزمون منظور به پژوهش نيا در

 و كنتـرل  يهـا  گـروه  در عضو افراد از كي هر آزمون پس و آزمون شيپ نمرات نيب اختالف
 t يآمـار  آزمـون  از سـپس  و محاسـبه  SPSS افـزار  نـرم  19 شيرايو از استفاده با شيآزما

  .است شده استفاده
  
 جينتا

 14 تا 12 كودكان ياجتماع يسازگار نمرات دارداستان انحراف و نيانگيها، م يآزمودن تعداد
  .بود خواهد مشاهده قابل 3 جدول در تمام سال

  تمام سال 14 تا 12 كودكان ياجتماع يسازگار نمرات استاندارد انحراف و نيانگيم تعداد، .3 جدول
  گروه آزمون آزمون و پس اختالف پيش آزمون پس آزمون پيش

 M sd M sd M sd 
 تعداد

 10 64/3 -80/2 41/6 60/14 55/6 40/17 يشآزما

 10 50/3 60/0 28/6 20/15 24/6 60/14 كنترل

 تـا  12 گروه دو نيانگيم ةسيمقا يبرا ودنتياست t و نيلو F آزمون يآمار يها مشخصه
  .است شده گزارش 4 جدول در تمام سال 14
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  گروه دو نمرات نيانگيم نيب ةسيمقا يبرا t و نيلو آزمون يآمار يها مشخصه .4 جدول
 ها  براي برابري ميانگينtآزمون  ها آزمون لوين براي برابري واريانس

 
F  مقدار احتمال t  df مقدار احتمال 

 024/0 18 -127/2 840/0 042/0 ها فرض برابري واريانس

ـ  دار يمعنـ  تفـاوت  وجـود  از يحـاك  4 جـدول  در موجود يها داده  نمـرات  اخـتالف  نيب
 ـ رفتاري مـددكار     شناختي   يگروه كار يعني. است ياجتماع يسازگار زمونآ پس و آزمون شيپ

 بـوده  اثربخش سال 14 تا 12 نيسن در بزهكار كودكان ياجتماع يسازگار شيافزا بر ياجتماع
  )P-value=024/0. (شود مي تأييد يسن گروه نيا در پژوهش يةفرض نيبنابرا. است
 تعـداد  شـامل  تمـام  سـال  18 تـا  15 يسـن  گـروه  در شيآزمـا  تكـرار  از حاصل جينتا
 5 جـدول  در كودكـان  ياجتماع يسازگار نمرات استاندارد انحراف و نيانگيها، م  يآزمودن
  .است شده گزارش

  تمام سال 18 تا 15 كودكان ياجتماع يسازگار نمرات استاندارد انحراف و نيانگيتعداد، م .5 جدول
  گروه آزمون پسآزمون و  اختالف پيش آزمون پس آزمون پيش

 M sd M sd M sd 
 تعداد

 9 81/2 -77/2 46/4 22/11 87/5 00/14 آزمايش

 10 72/2 -10/0 27/5 70/14 63/5 80/14 كنترل

 t و نيلـو  F آزمون يآمار يها مشخصه زين تمام سال 18 تا 15 يسن گروه خصوص در
  .شود يم مشاهده 6 ةشمار جدول در گروه دو نيانگيم ةسيمقا يبرا آن ودنتياست

  گروه دو نمرات نيانگيم نيب ةسيمقا يبرا t و نيلو آزمون يآمار يها مشخصه .6 جدول
 ها  براي برابري ميانگينtآزمون  ها آزمون لوين براي برابري واريانس

 
F مقدار احتمال t df مقدار احتمال 

 025/0 17 -104/2 727/0 126/0 ها فرض برابري واريانس
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ـ  دار يمعنـ  تفـاوت  وجـود  از يحـاك  زين 6 ةشمار جدول در موجود يها داده  اخـتالف  نيب
ـ رفتـاري     شناختي   يگروه كار يعني. است ياجتماع يسازگار آزمون پس و آزمون شيپ نمرات
 سـال  18 تـا  15 نيسـن  در بزهكـار  كودكـان  ياجتمـاع  يسـازگار  شيافزا بر ياجتماع مددكار
  )=025/0P-value( .شود مي تأييد زين يسن گروه نيا در پژوهش يةفرض و است بوده اثربخش

  
  گيري نتيجه و بحث

 يسـازگار  شيافزا بر را يگروه ياجتماع يمددكار مداخالت تأثير پژوهش نيا طوركلي  به
 مـورد  در آمـده  دسـت  بـه  يهـا  افتـه ي مرور. داد  قرار يبررس مورد بزهكار پسران ياجتماع

 خبر ياجتماع يسازگار شيافزا در ها  روش نيا يسودمند ، از يرفتار ـ يشناخت مداخالت
 پـژوهش  در. دارد وجـود  افـراد  ياجتمـاع  يسازگار در رييتغ امكان كه داد يم نشان و داده

مظاهري، باغبان   (يخودشناس تياهم بر تأكيد با گرفته صورت قاتيتحق به توجه با حاضر
ري، اميـري   حجا (مند نظام مسئله حل در ، مهارت )1996؛ فيشر و بنتلي،     1385و همكاران،   
عطاري، يـيالق و     (مؤثر ارتباط و )2005؛ راس و آنتونويز،     2005؛ هيل،   1385و همكاران،   

 يسـازگار  شيافزا جهت يعمل ييالگو تا شده  تالش ،)1389؛ ابوالمعالي،   1384همكاران،  
 يمـددكار  مـداخالت  ياثربخش بر يمبن پژوهش يةفرض. شود هيته بزهكار پسران ياجتماع
. دارد قـرار  يدار معنـي  سطح در يسن گروه دو هر شناختي ـ رفتاري در  دكريرو با يگروه
  .است داشته زشير سال 18 تا 15 مداخله گروه از نفر ك يالبته

 تيريمـد  يهـا  كرد، گروه يرو نيهم با كه ييبايشك خانم يها افته ي با پژوهش نيا جينتا
 او. باشـد   مي د، همسو بو نموده يابيارز اثربخش يابزار و يواكنش خشم كاهش در را خشم
 و طيمحـ  با نوجوانان يمداخالت، سازگار  نيا يپ در كه دهد  مي گزارش خود پژوهش در

 با يدرمان گروه زين درتاج دكتر قيتحق جينتا. )1384شكيبايي،   (است داشته شيافزا مؤسسه
 پسران اجتماعي سازگاري يارتقا براي مؤثري روش عنوان به ـ رفتاري را    شناختي   كرديرو
   .)1388درتاج،  (كند مي يمعرف سال 15 تا12



   ...يسازگار بر يگروه ياجتماع يمددكار مداخالت تأثير 
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 در بزهكـاران  از ياريبس است شناخت، معتقد  رشد و يبزهكار نيب ارتباط ةدربار راس
، ياجتمـاع  و يفـرد  نيب ةمسئل حل يها مهارت در بودن، ضعف  يتكانش شامل مؤلفه چند
 دچـار  يانتقـاد  تفكـر  در ضـعف  و يرمنطقيغ ي، باورها ينيب انيم ، خود يرونيب كنترل منبع
 شـناخت  شيافـزا  هـدف  بـا  و كـرد يرو نيهمـ  بـا  او مداخالت. هستند يرشد يرهايتأخ

ـ حما زين پژوهش نيا جينتا از و است بوده موفق بزهكاران ياجتماع راس و   (كنـد   مـي  تي
   .)2005آنتونويز، 

 شيافزا بر يورز جرأت آموزش تأثير زانِيم است داده نشان انيميرح قاتيتحق جينتا اما
رحيميان، شاره و همكاران،     (است متفاوت مردان و زنان يها گروه نيب ياجتماع يازگارس

 آن ميتعمـ  و بـوده  الزم پسران تيجمع به پژوهش نيا جينتا كردن محدود ني، بنابرا )1386
  .بود نخواهد اشكال از دور بزهكاران كل به

ـ رفتاري    شناختي   كرديرو يريكارگ به كه گرفت جهيتوان نت   مي يكل يبند جمع ك ي در
 بزهكار پسران ياجتماع يسازگار يبهبود موجب يگروه ياجتماع يمددكار مداخالت در
پرورش،  و آموزش چون يگوناگون يها عرصه تواند در   مي پژوهش نيا جينتا البته. شود  مي

 گرفتـه  كـار  بـه  كودكـان  مدت يطوالن ينگهدار و رفتار اصالح مراكز انواع و فرهنگسراها
 حجـم  از اسـتفاده  امكـان  پژوهش، عدم  نديفرآ و يريگ نمونه در دختران حضور عدم. شود
 وجـود  پژوهش نيا در كه هستند ييها تي، محدود يريگيپ ا ي دوم آزمون پس و نمونه يباال

 بـاال  جهـت  بـه  تر  بيش نمونه حجم از يآت يها پژوهش در شود  مي شنهاديپ نيبنابرا. داشتند
 تيـ جمع در ييهـا  نمونه از استفاده نيهمچن. شود استفادهتر   دقيق يها ليتحل و اعتبار بردن

  .دينما كمك جينتا يريپذ ميتعم تواند به مي يريگيپ آزمون و دختران
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