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  در سازگاري اعياجتم مهارتهاي گروهي تأثير آموزش بررسي

 گنبد كاووس بزهكار در شهرستان نوجوانان اجتماعي -فردي

   

  عطاري دكتر يوسفعلي

 *ييالقشهني دكتر منيجه

  عاشورمحمد كوچكي

 *بشليده كيومرث

   

  چكيده

 است گواه با گروه آزمون پس -آزمون پيش با طرح ميداني آزمايشي پژوهشهاي حاضر از جمله پژوهش   
بزهكار در  نوجوانان اجتماعي -فردي در سازگاري اجتماعي مهارتهاي گروهي تأثير آموزش منظور بررسي به كه

از  ساده تصادفي صورت به سال 81زير  نفر نوجوان 04. است شده انجام گنبد كاووس شهرستان ندامتگاه 3بند 
مداخله  از انجام شدند. قبل گمارده نفري 04 دو گروه به ساده شيوه تصادفي و به انتخاب پژوهش جامعه ميان

شدند.  آزمون پيش (CTP) كاليفرنيا شخصيتي از پرسشنامه با استفاده ( دو گروهمتغير مستقل )ارائه آزمايشي
قرار  گروهي صورت به اجتماعي مهارتهاي وزشآم تحت ساعته يك جلسه 84 مدت به آزمايشي گروه سپس
 و رفتارهاي محيط به مربوط ، رفتارهايديگران به مربوط خود، رفتارهاي به مربوط )مهارتها رفتارهاي گرفت
 آزمون پس (CTP) از آزمون با استفاده بار ديگر هر دو گروه مداخله از انجام پس هفته كار(. يك به مربوط

: داد كه نشان آزمون و پس آزمون پيش هاينمره تفاضل بر روي چندمتغيري واريانس تحليل آزمون شدند. نتايج
 اجتماعي -فردي سازگاري آزمون مقياس خرده 80 از لحاظ و گواه آزمايشي بزهكار گروههاي نوجوانان
( درماني )مداخله اجتماعي مهارتهاي آموزش كه كه است آن ها گواه، يافتهمتفاوتند. در نهايت (CTP) كاليفرنيا

    .شودمي گنبدكاوس بزهكار شهرستان در نوجوانان و اجتماعي فردي سازگاري افزايش باعث

    ، بزهكارياجتماعي ، سازگاريفردي ، سازگارياجتماعي مهارتهاي آموزش :كليدواژگان
 

                                                 

 - اهواز شهيد چمران دانشگاه و روانشناسي تربيتي علوم دانشكده علمي عضو هيأت 

 - شهيد چمران دانشگاه خانواده ارشد مشاوره كارشناس 



  مقدمه

 مشكل يك نوجوانان بزهكاري مسأله   

 نظر از اينكه . قطعماست در جامعه واقعي

هر روز بيشتر شود و  بزهكاري و شدت ميزان

 بردن از بين تغيير بماند، بايد براي يا بدون

 زا در حد امكانجرم و موقعيتهاي شرايط

 زهكاريديگر، ب عبارت انديشيد. به ايچاره

 فرداي جرائم تواند عاملمي امروز نوجوانان

از  پيشگيري براي باشد، مگر آنكه بزرگساالن

 براي راستي آيد. به عمل به جدي اقدام آن

 اجتماعي بيماري اين و يا درمان پيشگيري

  بايد كرد؟ چه نوجوانان

هر بزهكار  براي ترديد جامعه بدون   

 سنگيني و معنوي مادي هايهزينه متحمل

 ميليونها تومان هر سال ترتيب شود و بدينمي

 نوجوانان و تربيت اصالح براي در ايران

 صرف و تربيت اصالح بزهكار در كانونهاي

كانونها موارد  ، در اينكه شود.در حاليمي

 بزهكار براي نوجوان شود كهمي ديده متعددي

 و يا ارتكاب تكرار جرم علت بار به دمينچن

شود. مي كانونها فرستاده اين ديگر به جرائم

 در اين جاري راهكارهاي دهد كهمي نشان اين

  .نيستند اثربخش مراكز خيلي

 مهارتهاي آموزش ديگر، روشهاي از طرف   

 مختلف سنين براي محققان توسط اجتماعي

تا  گرفته دبستاني پيش ز كودكانا يعني

 كه افرادي براي چنين و هم بزرگساالن

. است شده ريزيدارند برنامه رفتاري اختالالت

 تحوالت علت به رسد كهنظر مي ، بههمچنين

 وقوع معاصر به انسان در زندگي كه عظيمي

و  از كودكان شمار زيادي است پيوسته

، اجتماعي سازگاري دچار مشكالت اننوجوان

 ، ضرورتسان هستند. بدين و عاطفي رفتاري

 مهارتهاي آموزش به مربوط ريزيهايبرنامه

، شود و بر والدينبيشتر آشكار مي اجتماعي

را از  الزم آگاهيهاي كه است و معلمان مربيان

 دنكر آورند. اجتماعي دست ها بهبرنامه اين

 مهم از اهداف يكي عنوان ، بهكودكان صحيح

را بيشتر آشكار  ضرورتي ، چنينو تربيت تعليم

  .سازدمي

   

  2بزهكاري

بسيار  گروه بزهكار به نوجوانان اصطالح   

 كند كهمي از افراد خطا كار داللت نامتجانسي

نها آ بين زيادي تفاوتهاي شناختيروان لحاظ به

، ، از نظر حقوقدانانكه وجود دارد، در حالي

 و تربيت تعليم و مربيان شناسان جامعه

از  و مشخصي معين بزهكار گروه نوجوانان

، دهند. از نظر روانشناسيمي افراد را تشكيل

 هاياز گروه در شمار يكي بزهكاران گروه

 معني اين . بهاست 0اجتماعي متعدد ناسازگاران

 يك و يا حتي اجتماع يك در چهارچوب كه

قواعد  توانند خود را تابعافراد مي ، بعضيگروه

                                                 
8 - dellinquency 

0 - social maladjusted 
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 و يا گروه اجتماع آن مورد قبول و ممنوعيتهاي

افراد ديگر فاقد  بعضي كه سازند، در حالي

 تبعيت اين به كه هستند. افرادي ظرفيتي چنين

 دهند كهمي را تشكيل يدهند گروهدر نمي تن

 در عين نيستند ولي متجانس از نظر رواني

 بر اساس توانرفتار آنها را مي مكانيزم حال

 . بزهكارانساخت روشن روانشناختي مفاهيم

 ناگفته هستند. البته گروه در شمار افراد اين

 بزهكار نيستند، چه ناسازگاران همه نماند كه

و ممنوعيتها  قوانين تمام اجتماع در يك

 همگان و رعايت توانند لزوماً مورد احترامنمي

، زيستي عامل هم بزهكاري باشند. در پديده

 دخالت اجتماعي عامل و هم رواني عامل هم

هر  كه دارند. در اينجا بايد متذكر شويم

 پديده شناسيو علت در تبيين متخصصي

 خود نگاه را از ديد تخصصي مسأله بزهكاري

 ديدگاهها و اختالف كند و لذا اختالفمي

  .آيدوجود مي نظرها به

، با متخصصين نظر بين با وجود اختالف   

 جرم ريشه كه بپذيريم توانيممي تسامح اندكي

 كه است ناايمني احساس در انسان و جنايت

 فرقي د دارد. حالوجو بزهكاران در تمامي

 جسماني نقص يك اصلي عامل كند كهنمي

 و يا عدم عصبي دستگاه باشد يا نارسايي

در فرد  ناايمني فرد. احساس شخصيت تكامل

 شود. اينمي و اضطراب بروز دلهره منجر به

 تنش در فرد نوعي شود كهمي باعث اضطراب

را  خصمانه اعمال به اقدام زمينه ايجاد شود كه

 رفتارها و اعمال سازد. در ميانمي فراهم

ما آنها را  وجود دارند كه رفتارهايي خصمانه

 و از آنها به دانيممي و غيراجتماعي غيراخالقي

ياد  بزهكارانه رفتارها و يا اعمال عنوان

  .كنيممي

   

  بزهكاري و درمان پيشگيري

، نوجوانان ورد با بزهكاريهايبرخ براي   

 آنها را شناسايي ايجاد كننده بايد ابتدا عوامل

و  بيست نيستند كه كرد. بزهكاريها مشكالتي

 آنها راه باشند تا براي ايجاد شده چهار ساعته

 وجود داشته و سريع ، آسانكوتاه حلهايي

 مشترك ، مخرججهاني بهداشت باشد. سازمان

از  بزهكار را عبارت نوجوانان و درمان الجهمع

داند مي آنان مجدد براي ايمني احساس كسب

 قابل ، بتوانند روابطايمني اين تا در نتيجه

باشند  داشته با ديگران آميزيو محبت اطمينان

از هر  بزهكار بيش (. نوجوان8311، )احمدي

و  در هدايت ناگوار و حاد با مسائل نوجواني

او  . اضطرابروبروست خويش موجوديت

. رفتار تر استقوي و عداوتش بيشتر و دشمني

 است حلي از موارد راه در بسياري بزهكاري

باشد،  چنين در اختيار دارد. وقتي نوجوان كه

 بزهكار در شناخت به از كمك عبارت حل راه

و  اصالح ه. در برناماست و محيط خويش

زير  هاياز شيوه توانمي تغيير رفتار بزهكاران

  :كرد استفاده
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  8خانوادگي مشاوره .8

  0مشاور فردي .0

  3گروهي مشاوره .3

  0رفتار درماني .0

  5اجتماعي مهارتهاي آموزش .5

 اصالح از قبيل ديگري درمانهاي البته

، و ، بازتواني، كار درمانيآموزشي محيطهاي

 براي درمانهايي عنوان نيز به اجتماعي الحاص

 ذكر است به اند اما الزمشده معرفي بزهكاري

  .است و پيشگيري تر از درمانمهم مطلب كه

   

  و بزهكاري اجتماعي مهارتهاي

 به اجتماعي مهارتهاي طور كلي به   

 ارتباطات شالوده شود كهمي گفته رفتارهايي

، دهند )هارجييم و رو در رو را تشكيل موفق

و  بيگي ؛ ترجمه8111، 6ساندرز و ديكسون

 اجتماعي (. رشد مهارتهاي8311، فيروزبخت

و  فرد است شدن اجتماعي از جريان بخشي

بايد در  زمينه در اين آموزشي هر گونه

گيرد  فرد صورت شدن اجتماعي خصوص

نژاد،  نظري ، ترجمه1بورنو ميل 1)كارتلج

                                                 
8 - family counseling 

0 - individual counseling 

3 - group counseling 

0 - behavior therapy 

5 - social skills training 

6 - Harje, Sanunders, & Dickson 

1 - Cartledge 

 تكنيكي اجتماعي مهارتهاي (. آموزش8315

 آموزند كهافراد مي آن از طريق كه است

 به مختلف باشند و در موقعيتهاي آرام چگونه

برقرار سازند.  و خوشايند ارتباط طور مناسب

از  بخشي اجتماعي مهارتهاي آموزش

منظور  و به ر استرفتا تعديل هايبرنامه

 كار گرفته ناسازگار به رفتارهاي اصالح

  .شودمي

از  نقل ، به(8114) 1سيورد و سيپواك   

 روان ( در مركز بهداشت8314،توماج سخندان

از  بسياري اند كهكرده مطرح در فيالدلفيا چنين

 كه رفتاري ناسازگاري به مربوط مشكالت

 روبرو هستند احتماالً تا حدودي با آن كودكان

در  اجتماعي -شناختي كمبود مهارتهاي نتيجه

 معنا كه اين . بهاست اشخاص بين مسائل حل

از  كه يا كودكاني پرخاشگر يا تكانشي كودكان

 است بسيار دارند ممكن ترس ديگران

با  ، كنار آمدنديگران ادراك اساسي مهارتهاي

دو  باشند. اين را نداشته اشخاص بين بطروا

 آموزش سني از گروههاي بسياري براي محقق

  .اندداده را ترتيب شناختي -اجتماعي مهارتهاي

بزهكارند  كه كودكاني از خصوصيات يكي   

توانند نمي كه است يا رفتار ناسازگار دارند اين

 ند. چنينرا در نظر بگير ديگران ديدگاه

 الزم مهارتهاي غالباً فاقد انواع كودكاني

                                                         
1 - Milbrn 

1 - Seevord & Sypovak 
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 حساب به توانايي از قبيل در اجتماع ارتباطي

  .هستند ديگران آوردن

 نحوه مهارتهاي ، آموزشدر حقيقت   

 ايفاي از طريق با ديگران ارتباط برقراري

و  سازنده نقشهاي و تقويت مختلف نقشهاي

مسؤوليتها  سپردن پذيرد. گاهيمي جامان مثبت

 به كه حلهايي با راه بزهكاران و درگير ساختن

 مهارتهاي كسب شود بهمي تمام آنان نفع

 انجامد و نهايتاً بزهكار را برايمي اجتماعي

و  اصلي مسؤوليت و پذيرفتن جامعه به رفتن

 ،سازد )احمديمي آماده خويش حقيقي

8311).  

را  اي( مطالعه8118) 8آرتور و كوپر مينك   

ضد  رفتارهاي اجتماعي كفايت» عنوان تحت

 انجام« كندمي بينيرا پيش نوجوانان اجتماعي

 بين رابطه بررسي مطالعه اين دادند. هدف

، اجتماعي ، اهدافاجتماعي كفايت متغيرهاي

 و رفتارهاي وجوانانن مؤثر، ارزشهاي انتظارات

 14 مطالعه باشد. در اينآنها مي ضداجتماعي

 كوتاه فرم داشتند كه پسر شركت نوجوان

-خود و مقياس نوجوانان مشكالت سياهه

كردند.  را تكميل رفتار بزهكارانه دهي گزارش

 عالمتگذاري فهرست آنها نيز يك معلمان

 كردند. بررسي ميلرا در مورد آنها تك رفتاري

 نشان و رگرسيون همبستگي تحليلهاي نتايج

مؤثر و  ، انتظاراتاجتماعي اهداف دادند كه

                                                 
8 - Arthur, & Kuperrninc 

آنها  اجتماعي با كفايت نوجوانان ارزشهاي

 رفتارهاي اجتماعي داشتند. كفايت رابطه

 كه كند در حاليمي بينيرا پيش بزهكارانه

از  معلمين رشبا گزا ارزشها و اهداف

دهند. مي نشان رابطه بيروني رفتاري مشكالت

 هايمداخله كنند كهها پيشنهاد مييافته اين

 ، انتظاراتاجتماعي ، اهدافاجتماعي كفايت

 را مشخص كنندگان شركت مؤثر و ارزشهاي

  .كنندمي

 خالفكاران براي ايبرنامه (8113) 0چندلر   

 را تشويق آنان كه است كرده تهيه مذكر جوان

 را در مورد خودشان ديگران كند ديدگاهمي

 نقش ايفاي به اساس كنند و بر همين بررسي

 به زيادي باليني موفقيت وي بپردازند. بررسي

 را وادار به جوان و خالفكاران داشت همراه

  .دندپذير بواجتماع كرد كه نقشهايي ايفاي

 موفق برنامه (8114) 3چالمرز و تانسند   

 اجتماعي ديدگاه را در مورد بررسي مشابهي

اجرا كردند.  مؤنث بزهكاران بر روي ديگران

 بر روي اجتماعي مهارتهاي در مورد آموزش

 در شرف كه و جواناني جوان خالفكاران

 يتوجه قابل علمي هستند، پيشينه بزهكاري

؛ 8114، 5؛ هالين8116، 0دارد )هربرت وجود

                                                 
0 - Chandler 

3 - Chalmerss, & Townsend 

0 - Herbert 

5 - Halleen 
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، فيروزبخت ، ترجمه8118، 8و مارزيلير اسپنس

از  پس  (8113)0و هالين (. هندرسون8311

 مهارتهاي در مورد آزمايش مطالعه 85مرور 

گرفتند  نتيجه خردسال خالفكاران به اجتماعي

ايد آموزشها ب و مجريان باليني متخصصان كه

 عنوان دارد. به محدوديتهايي فن بدانند اين

 را معالجه« بزهكاري علل»توانند ، نميمثال

از  اجتماعي مهارتهاي آموزش كنند. فنون

و  خردسال رشد خالفكاران مانع جهات برخي

 (.8311، فيروزبخت شود )ترجمهمي نوجوان
   

  پژوهش هايفرضيه

 حيطه 80اضر، ابتدا ح در پژوهش   

 شخصيتي آزمون اجتماعي -فردي سازگاري

 واريانس تحليل وسيله به (CTP) كاليفرنيا

 مورد آزمون (MANOVA) چندمتغيري

 هايحيطه تك تك اند و سپسقرار گرفته

قرار  مورد بررسي اجتماعي -فردي سازگاري

ز اختصار و پرهيز ا جهت به گيرند، كهمي

 در پرانتز آورده فرعي هايتكرار، فرضيه

  .شودمي

بهبود  باعث اجتماعي مهارتهاي آموزش. 8

)اعتماد  اجتماعي -فردي سازگاري هايمؤلفه

، فردي ، آزاديخويش ارزش ، دركنفس به

، زدهواپس ، تمايالتوابستگي احساس

                                                 
8 - Spence & Marzeeler 

0 - Henderson & Halleen 

 ، روابطاجتماعي ، روابسطعصبي نشانگان

 ، عاليقخانوادگي ، روابطايمدرسه

 و قالبهاي اجتماعي ، مهارتهايضداجتماعي

  .شودبزهكار مي ( در نوجواناناجتماعي

   

  روش

 را تمام پژوهش اين آماري جامعه   

 81زير  داد كهمي تشكيل بزهكاري نوجوانان

 شهرستان 3 شماره بودند و در ندامتگاه سال

 بردند. تعداد افراد نمونهسر مي به دكاووسگنب

در  كه است نفر از بزهكاراني 04 پژوهش اين

 گنبدكاووس شهرستان 3 شماره ندامتگاه

 ساده تصادفي صورت به كنند كهمي زندگي

 ابتدا سياهه كه ترتيب اين شدند. به انتخاب

شد  هگرفت مربوط از مسئول مددجويان اسامي

 04تعداد  اعداد تصادفي از جدول و با استفاده

 تعداد نيز به ، اينگاهشدند. آن نفر انتخاب

 جاي و گواه آزمايشي در دو گروه روش همان

 تمام آموزشي برنامه از شروع شدند. قبل داده

قرار  مورد آزمون زمان آزمودنيها در يك

 در يك آزمون پيشديگر،  عبارت گرفتند. به

اجرا شد.  هر دو گروه براي زماني شرايط

)متغير  اجتماعي مهارتهاي آموزش برنامه سپس

 به آزمايشي گروه آزمودنيهاي ( رويمستقل

 5( در ايدقيقه 64) ساعته يك جلسه 84 مدت

كار  به آموزشي اجرا شد. برنامه متوالي هفته

 برنامه از فهرست پژوهش ايندر  شده برده

 توسط كالس براي اجتماعي مهارتهاي آموزش
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 گستره بود كه شده برگرفته (8111) 8استفنز

 گروه گيرد و بهرا در بر مي وسيعي سني

 با حفظ برنامه شود. اينمحدود نمي خاصي

در  زندگي شيوه بر اساس آن كلي چارچوب

 پژوهشگر تغيير داده توسط پژوهشي محيط

چهار  ، رفتارها بهفهرست . در ايناست شده

 مربوط شوند: رفتارهايمي تقسيم عمده دسته

 بين ، رفتارهايمحيطي خود، رفتارهاي به

  .كار به مربوط و رفتارهاي اشخاص

  :عبارتند از فرعي هايدسته رفتارهاي عناوين

  خود به بوطمر رفتارهاي. 8

  از خود مراقبت *

  رفتار مسئوالنه *

  پيامدها پذيرفتن *

  رفتار اخالقي *

  خود به نسبت نظر مثبت *

  احساسات بيان *

 

  رفتار با ديگران به مربوط مهارتهاي. 0

  ديگران به احترام *

  ديگران به داشتن نظر مثبت *

  ديگران به كمك *

  خود و ديگران يلوسا *

  و شنود با ديگران گفت *

  مقررات پذيرفتن *

  با تعارض مواجهه *

                                                 
8 - Stafenz 

  يافته سازمان بازي *

  غيررسمي بازي *

  جمعي بحث *

 

  محيط به مربوط مهارتهاي. 3

  از محيط مراقبت *

 كانون و آمد در محيط رفت طريقه *

 ()ندامتگاه

 (آموزشي )جلسه سرفتار در كال *

 

 

  كار و وظيفه به مربوط مهارتهاي. 0

  دادن و پاسخ كردن سؤال *

  كار كيفيت *

  كار در برابر ديگران دادن انجام *

  وظيفه انجام *

 مشخصي واكنشهاي فرعي هر دسته براي   

 بر آموزش . عالوهاست شده در نظر گرفته

نيز در  جلسه ، يكفوق يهادسته رفتارهاي

 مهارتهاي معنا و مفهوم كار، درباره ابتداي

 برگزار شد. روش برنامه و اهداف اجتماعي

 ابتدا هر گزينه بود كه ترتيب اين به آموزش

شد و بعد از مي داده توضيح مددجويان براي

 به روانشناس مربي مورد نظر توسط مهارت آن

 مهارت شد و بعد از آنالگو اجرا مي صورت

 نوبت به مددجويان مورد نظر با مشاركت

 تمرين اجراي شد. در حينمي تمرين

 از طرف هم مددجويان به الزم بازخوردهاي
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 مربي از طرف و هم كنندگان شركت

 تمرين ، برايشد. همچنينمي داده روانشناس

 به هم تكليفي لسهدر هر ج بيشتر مهارت

بودند  شد و آنها موظفمي ارائه مددجويان

نيز  بعدي بدهند و در جلسه را انجام تكاليف

 در حين احتمالي و مشكالت تكاليف نتايج

 هفته كردند. يكمي را گزارش تكليف انجام

 مهارتهاي آموزش جلسه از آخرين پس

مجدداً  ر دو گروه( ه)متغير مستقل اجتماعي

  .قرار گرفتند آزمون مورد پس

   
 

  گيريابزار اندازه

 سازگاري گيرياندازه براي پژوهش در اين   

 سنج شخصيت از آزمون اجتماعي -فردي

 استفاده ساله 1-86 فرم  (CTP)8كاليفرنيا

و  0كالرك توسط آزمون . ايناست شده

 منظور سنجش به 8153 در سال همكاران

 دو قطب داراي كه زندگي مختلف سازشهاي

 تهيه است اجتماعي و سازش فردي سازش

 ايدو گزينه سؤال 814 داراي كه است شده

 از عوامل يك . هيچيا خير( است بلي )از نوع

ندارد و هر  كامالً اختصاصي حالت آزمون اين

 از فرايندهاي ايطبقه از آنها در واقع يك

را  كردن و عمل كردن مانند احساس خاص

                                                 
8 - California Test of Personaliy 

0 - Klarck 

 خرده 80 داراي آزمون گيرد. اينمي اندازه

 سنجش از آنها براي نيمي كه است مقياس

 سنجش ديگر براي و نيمي 3فردي سازگاري

 اجراي هستند. در نتيجه 0اجتماعي سازگاري

 زير به ترتيب به نمره 85 طور كلي به آزمون

  :آيدمي دست

 ترتيب به نمره 6 فردي سازش . در زمينهالف

  :آيدمي دست زير به

 خويش ارزش ، درك(8A) نفس اعتماد به   

(8B)فردي ، آزادي (8C)وابستگي ، احساس 

(8D)زده واپس ، تمايالت (8E)نشانگان ، 

 سازگاري عنوان به نمره و يك (8F) عصبي

  .آيدمي دست اينها به از مجموع كه فردي

 به نمره 6 اجتماعي سازش . در زمينهب

  :آيدمي دست زير به ترتيب

 ، مهارتهاي(0A) اجتماعي قالبهاي   

، (0C) ضداجتماعي ، عاليق(0B) اجتماعي

 ايمدرسه ، روابط(0D) خانوادگي روابط

(0E)اجتماعي ، روابط (0F )به نمره و يك 

اينها  از مجموع كه اجتماعي سازگاري عنوان

  .آيدمي دست به

 دو نمره از تركيب كه كل نمره ( يكج

 دست به اجتماعي و سازش فردي سازگاري

  .آيدمي

                                                 
3 - individual adjustment 

0 - social adjustment 
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 پايايي حاضر ضرايب در پژوهش   

 آلفاي قاز طري آزمون مختلف هايحيطه

در  كه قرار گرفت مورد محاسبه كرونباخ

  .اندشده درج 8 جدول

 مالحظه 8 در جدول طور كه همان   

 قالبهاي پايايي جز ضرايب شود، بهمي

 پايين كه شده زادهواپس و تمايالت اجتماعي

  .باشندمي مناسب پايايي ضرايب هستند مابقي

   

  هايافته

. : الفدر دو بخش پژوهش هاييافته   

 مورد پژوهش هاي. فرضيهو ب توصيفي

  .گيرندقرار مي بررسي

 

    

 (CTP) كاليفرنيا سنج شخصيت آزمون مختلف هايحيطه پايايي . ضرايب2 جدول
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و  ، اجتماعي)فردي سازگاري با انواع و تعداد افراد در ارتباط تفاضل هايمعيار و نمره ، انحراف. ميانگين7 جدول

 بزهكار ( در نوجوانانكلي

 نمونه كل گواه آزمايش نمونه

 آماري شاخصهاي

 مقياسها خرده 

 حرافان ميانگين تعداد

 ار معي 

 حرافان ميانگين تعداد

 معيار  

 حرافان ميانگين تعداد

 معيار  

 44/72 77/070 10 12/28 -2/1 70 02/20 92/11 70 فردي سازگاري

 42/72 22/29 10 28 -22/2 70 10/27 92/11 70 اجتماعي سازگاري

 24/22 22/89 10 72/72 -82/2 70 77/27 90/29 70 سازگاري كل

 

   

 ، انحرافميانگين توصيف ، بهبخش در اين  تحقيق توصيفي هاي. يافتهالف

 و پس آزمون پيش تفاضل هايمعيار و نمره

 مقياسهاي )خرده وابسته متغيرهاي آزمون
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 گروه ( برايو اجتماعي فردي سازگاري

  .شودمي پرداخته و گواه آزمايش

 مشاهده 0 در جدول طور كه همان   

 معيار گروه و انحراف شود، ميانگينمي

، 00/04و  14/11 سازگاري در كل آزمايشي

 و در گوه 01/05و  -35/84 گواه در گروه

 و انحراف ، ميانگينباشد. همچنينمي آزمايش

 فردي در سازگاري آزمايشي معيار گروه

و  -54/0 گواه ، در گروه41/84و  15/00

؛ 66/01و  00/04 نمونه ، در كل01/83

 معيار در سازگاري و انحراف ميانگين

 گواه ، در گروه04/80و  15/00 اجتماعي

 68/01و  55/81 نمونه و در كل 83و  -15/5

  .است آمده دست به

 مالحظه 3 شماره در جدول طور كه همان   

و  آزمون پيش تفاضل نمره شود بيشترينمي

، 35/1برابر با  آزمايشي در گروه آزمون پس

و  است فردي آزادي مقياس خرده به مربوط

برابر با  گروه در همين تفاضل نمره كمترين

 تمايالت مقياس خرده به ، مربوط1/6

 هايمعيار نمره . انحرافاست زنيواپس

و  آزمون در پيش آزمايشي گروه آزمودنيهاي

معيار  كمتر از انحراف مراتب به آزمون سپ

 3 در جدول طور كه ، هماناست گواه گروه

 سازگاري معيار كل شود انحرافمي مشاهده

 براي آزمون و پس آزمون در پيش فردي

 ترتيب به آزمايشي بزهكار گروه نوجوانان

 گواه گروه ، و براي46/0و  15/1برابر با 

هاي نمره باشند. بررسيمي 01/84و  63/85

 گروه آزمون و پس آزمون پيش ميان تفاضل

 سازگاري هاينمره دهد كهمي نشان گواه

 پيش در مراحل گواه گروه آزمودنيهاي فردي

 .اندنكرده تغيير محسوسي آزمون و پس آزمون

 
 گروهها براي فردي در سازگاري آزمون پس -آزمون پيش هاينمره لمعيار و تفاض ، انحراف. ميانگين8 جدول

 تفاضل معيار انحراف ميانگين آماره گروهها

 موقعيت

                   فردي سازگاري مقياسهاي خرده

 پيش

 آزمون

 پس

 آزمون

 پيش

 آزمون

 پس

 آزمون

 آزمون پيش تفاضل

 آزمون و پس 

 آزمايش

 2/2 22/2 72/7 2/27 70/2 نفس تعز

 1/2 12/2 04/7 22/27 22/2 خويش ارزش درك

 82/2 29/0 87/7 7/28 22/1 فردي آزادي

 2/2 22/2 27/2 7/27 20/1 وابستگي احساس

 2/4 28/0 29/7 12/22 22/1 زادهواپس تمايالت

 2/2 78/2 72/7 22/27 02/2 عصبي نشانگان

 92/11 04/1 22/9 42/21 2/79 فردي سازگاري لك نمره
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 گواه

 -92/0 12/7 29/8 9/1 22/2 نفس عزت

 -92/0 28/7 72/8 2 92/2 خويش ارزش درك

 -22/2 79/7 72/1 2 22/4 فردي آزادي

 -02/2 18/8 41/2 02/2 20/4 وابستگي احساس

 20/0 28/2 49/8 02/2 92/1 زدهواپس تمايالت

 -2/0 7 88/8 2/1 7/2 عصبي نشانگان

 -2/1 72/20 48/22 2/79 7/81 فردي سازگاري كل نمره

 

    

معيار  ، انحرافميانگين 0 شماره در جدول   

 آزمون و پس آزمون پيش هاينمره و تفاضل

و  آزمايشي گروه براي اجتماعي در سازگاري

  .شودمي ارايه گواه

 مالحظه 0 شماره در جدول طور كه همان   

و  آزمون پيش تفاضل نمره گردد بيشترينمي

 ،15/1برابر با  آزمايشي در گروه ازمون پس

 است خانوادگي روابط مقياس خرده به مربوط

برابر با  گروه در همين تفاضل نمره و كمترين

 تهايمهار مقياس خرده به ، مربوط45/6

 سازگاري معيار كل . انحرافاست اجتماعي

 براي آزمون و پس آزمون در پيش اجتماعي

 ترتيب به آزمايشي بزهكار گروه نوجوانان

 گواه گروه ، و براي46/6و  33/80برابر با 

 هاينمره باشد. بررسيمي 41/1و  05/88

وهگر ازمون و پس آزمون پيش ميان تفاضل

 
 

 گروه براي اجتماعي در سازگاري آزمون پس -آزمون پيش هاينمره معيار و تفاضل ، انحراف. ميانگين1 جدول

 و گواه آزمايش

 تفاضل معيار انحراف ميانگين آماره گروهها

 موقعيت

                   فردي سازگاري مقياسهاي خرده

 پيش

 آزمون

 پس

 آزمون

 شپي

 آزمون

 پس

 آزمون

 آزمون پيش تفاضل

 آزمون و پس 

 آزمايش

 02/4 72/2 12/8 82/27 80/4 اجتماعي مهارتهاي

 72/2 22/2 8 7/28 92/1 اجتماعي قالبهاي

 4/4 22/0 11/7 42/22 02/2 ضداجتماعي عاليق

 22/2 72/2 21/7 9/28 022 خانوادگي روابط

 2/2 21/7 4/7 2/28 4/2 ايمدرسه روابط

 2/2 24/7 99/2 4/27 2/2 اجتماعي روابط
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 92/11 04/4 87/27 10/22 12/87 اجتماعي سازگاري كل نمره

 گواه

 -72/2 74/7 07/8 92/2 7/2 اجتماعي مهارتهاي

 -22/0 20/8 12/7 12/2 8/4 اجتماعي قالبهاي

 -72/2 28/2 24/7 22/1 2/4 ضداجتماعي عاليق

 -1/0 27/2 28/7 1/2 2/2 خانوادگي روابط

 -7/2 01/7 82/7 12/2 42/2 ايمدرسه روابط

 -9/0 21/2 28/7 22/2 22/4 اجتماعي روابط

 -22/2 02/2 12/22 92/87 2/82 اجتماعي سازگاري كل نمره

     

 سازگاري هاينمره دهد كهمي نشان گواه

 پيش در مراحل گروه اين نيهايآزمود اجتماعي

 سازگاري كل جزء نمره به آزمون و پس ازمون

 ( تغيير محسوسي-15/5 ميزان )به اجتماعي

  .اندنكرده

  پژوهش هايفرضيه به مربوط هاي. يافتهب

 بين تفاوت داريمعني بررسي براي   

 هاينمره طور همزمان گروهها، در ابتدا به

 خرده دوازده آزمون و پيش آزمون پس تفاضل

 اجتماعي -فردي سازگاري آزمون مقياس

مورد  و گواه آزمايشي كاليفرنيا در گروههاي

قرار گرفتند.  چندمتغيري واريانس تحليل

 را نشان تحليل اين نتايج 5 شماره جدول

  .دهدمي

 استنباط توانمي 5 از جدول طور كه همان   

 در سطح در آزمون دخيل شود؛ گروههايمي

4448/4P> در  كم دست داريمعني تفاوت

 اجتماعي -فردي سازگاري مقياس خرده يك

 دو گروه معنا كه ديگر دارند. بدين با يك

ديگر  با يك متغير وابسته در يك حداقل

 حاصل نتايج ،دارند. بنابراين داريمعني تفاوت

 پژوهش كلي فرضيه ، اينچندمتغيري از تحليل

 افزايش باعث زندگي مهارتهاي آموزش را كه

 نوجوانان اجتماعي -فردي سازگاري ميزان

 دهد. اندازهشود مورد تأييد قرار ميبزهكار مي

 مهارتهاي )آموزش آزمايشي از اعمال اثر ناشي

 اجتماعي -فردي سازگاري ( در بهبودزندگي

 است ( 0R=141/4بزهكار برابر با ) نوجوانان

 هاينمره تغييرپذيري اعظم بخش در واقع كه

 آزمودنيها را تبيين اجتماعي -فردي سازگاري

 عدم ضريب سهم كه ذكر است كند. شايانمي

 لحاظ بدين (.0R=413/4) است اندك تعيين

 كه است آن اثر، گواه از اندازه ميزان اين

 در بهبود سازگاري زندگي مهارتهاي آموزش

برخوردار  بسزايي از اهميت اجتماعي -فردي

  .است

 ، بهچندمتغيري واريانس تحليل در ادامه   

 پس -آزمون پيش تفاضل منظور تحليل
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 اجتماعي -فردي سازگاري آزمون مقياس خرده 27 (MANOVA) چندمتغيري واريانس تحليل . نتايج2 جدول

 و گواه آزمايش گروه كاليفرنيا بين

 داريمعني سطح اشتباه df فرضيه F df مقدار آزمون

Pillais 902/0 24/72 27 72 00002/0 

Hotelling 270/9 24/72 27 72 00002/0 

Wilks 098/0 24/72 27 72 00002/0 

Roy's Largest Root 27/9 24/72 27 72 00002/0 

 

 -فردي سازگاري مقياس خرده 80در  آزمون

 از نتايج و گواه آزمايشي گروه ميان اجتماعي

 تحليل متعاقب كه متغيري تك واريانس تحليل

  .گرديد شود، استفادهمي ارايه چندمتغيري

 مقايسه از حاصل نتايج 6 شماره در جدول   

 گروه ميان فردي سازگاري مقياسهاي خرده

 تحليل از روش را با استفاده و گواه آزمايشي

  .نمايدمي ارايه واريانس

 مالحظه 6 شماره در جدول طور كه همان   

 تمام از لحاظ و گواه آزمايشي شود گروهمي

 اعتماد) CPI فردي سازگاري مقياسهاي خرده

، فردي ، آزاديخويش ارزش ، دركنفس به

و  زدهواپس ، تمايالتوابستگي احساس

با  <4448/4P ( در سطحعصبي نشانگان

 عبارت دارند. به داريمعني يكديگر تفاوت

بهبود  باعث زندگي مهارتهاي ديگر، آموزش

. است بزهكار شده نوجوانان فردي سازگاري
 

 فردي سازگاري آزمون مقياسهاي خرده آزمون پس -آزمون پيش تفاضل به مربوط واريانس تحليل . نتايج4 از جدول

 گروهها ميان

 منبع متغيرها

 واريانس 

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادي 

 ميانگين

 مجذورات

 نسبت

 F 

P  
 داريمعنيسطح

 نفس اعتماد به

 0002/0 12/90 072/221 2 072/221 گروهي بين

 - - 29/2 82 92/799 گروهي درون

 - - - 89 92/2028 مجموع

 ارزش درك

 خويشتن

 0002/0 87/12 77/492 2 77/492 گروهي بين

 - - 72/9 82 22/822 گروهي درون

 - - - 89 922/2012 مجموع

 فرديآزادي
 0002/0 11/272 2/907 2 2/907 گروهي بين

 - - 027/2 82 2/749 گروهي روند
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 - - - 89 4/2222 مجموع

 احساس

 فردي وابستگي

 0002/0 29/27 072/282 2 072/282 گروهي بين

 - - 29/2 82 92/882 گروهي درون

 - - - 89 92/2042 مجموع

 تمايالت

 فردي زدهواپس

 0002/0 09/224 4/182 2 4/281 گروهي بين

 - - 12/7 82 91 روهيگ درون

 - - - 89 4/279 مجموع

 عصبي نشانگان

 0002/0 72/92 410 2 410 گروهي بين

 - - 22/4 82 720 گروهي درون

 - - - 89 290 مجموع

 

 به مربوط 41/816، برابر با F مقدار بيشترين

 و كمترين زده واپس تمايالت مقياس خرده

 ارزش درك به مربوط 30/15 ، برابر باF مقدار

 متغيري تك تحليل ، بنابرايناست خويش

 مقياسهاي خرده ششگانه هاي، فرضيهواريانس

( مورد آماري را )از لحاظ فردي سازگاري

 نتايج 1 شماره در جدول    .دهدتأييد قرار مي

 سازگاري مقياسهاي خرده از مقايسه حاصل

 و گواه آزمايشي گروه ميان (CPI) اجتماعي

 ارايه واريانس تحليل از روش را با استفاده

  .نمايدمي

 مشاهده 1 شماره در جدول طور كه همان   

 تمام از لحاظ و گواه آزمايشي گردد گروهمي

 (CPI) اجتماعي سازگاري مقياسهاي خرده

 ، عاليقاجتماعي ، قالبهاياجتماعي مهارتهاي)

 ، روابطخانوادگي ، روابطضداجتماعي

 ( در سطحاجتماعي و روابط ايمدرسه

4448/4P> داريمعني با يكديگر تفاوت 

 كرد كه استنباط توانديگر، مي عبارت دارند. به

 در بهبود سازگاري زندگي مهارتهاي آموزش

. است بزهكار مؤثر بوده نوجوانان اجتماعي

برابر با  ترتيب به F مقدار و كمترين بيشترين

 مقياسهاي خرده به مربوط 11/68و  16/808

 اجتماعي و مهارتهاي خانوادگي روابط

 متغيري تك ، تحليللحاظ باشند. بدينمي

 مقياسهاي خرده ششگانه هاي، فرضيهواريانس

د ( مورآماري را )از لحاظ اجتماعي سازگاري

 ، با توجهذكر است دهد. شايانتأييد قرار مي

 چندمتغيري از تحليل اثر ناشي اندازه اينكه به

 نمره مقايسه به نيازي است بوده مورد توجه

گروهها  ميان و اجتماعي فردي سازگاري كلي

 استفاده كه است الزم نكته باشد. ذكر ايننمي

 t آزمون جاي به متغيري تك واريانس تحليل

 كه است بوده دليل اين به مستقل گروههاي

 و كل گروهي بين مجذورات مقادير مجموع

 براي تواناثر را مي در اختيار باشد. زيرا اندازه

 مجموع ، از تقسيموابسته از متغيرهاي هر يك
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 مجذورات بر مجموع گروهي بين مجذورات

  .آورد دست هب كل

  گيريو نتيجه بحث

 بر حسب نوجوانان بزهكاري و تبيين بيان   

 و درمان ، اصالحو همچنين رفتاري كمبودهاي

نبايد  و جوانان رفتارها در نوجوانان قبيل اين

 بر تنبيه مبتني معمول از روشهاي با استفاده

 مهارتهاي توانهرگز نمي تنبيه باشد. از طريق

 ، طبقداد؛ زيرا تنبيه فرد تعليم به ايتازه

رفتار  تقويت جاي به كه است ، پيامديتعريف

 ، بهترتيب اين شود. بهمي آن تضعيف باعث

، نامطلوب رفتارهاي سركوب به توجه جاي

و  وجود آوردن به ما بيشتر معطوف توجه

 مورد تأييد جامعه جديد و رفتارهاي تحكيم

 بزهكاري دستگير و به كه است در نوجواناني

  پژوهش (. اين8361اند )منصور، شده محكوم

 

 

 اجتماعي سازگاري آزمون مقياسهاي خرده آزمون پس -آزمون پيش تفاضل به مربوط واريانس تحليل . نتايج2 جدول

(CPI) گروهها ميان 

 منبع متغيرها

 واريانس 

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادي 

 ميانگين

 مجذورات

 نسبت

 F 

P  
 داريمعنيسطح

 مهارتهاي

 اجتماعي

 0002/0 92/42 9/287 2 9/287 گروهي بين

 - - 29/2 82 2/874 گروهي درون

 - - - 89 4/229 مجموع

قالبهاي 

 اجتماعي

 0002/0 14/22 2/272 2 2/272 گروهي بين

 - - 22/22 82 8/110 گروهي درون

 - - - 89 1/2742 مجموع

ضد  عاليق

 اجتماعي

 0002/0 29/27 77/424 2 77/424 گروهي بين

 - - 12/2 82 22/877 گروهي درون

 - - - 89 22/982 مجموع

 روابط

 خانوادگي

 0002/0 24/212 47/222 2 47/222 گروهي بين

 - - 084/4 82 82/779 گروهي درون

 - - - 89 92/2021 مجموع

 روابط

 ايمدرسه

 0002/0 22/48 9/241 2 9/241 گروهي بين

 - - 22/28 82 202 گروهي درون

 - - - 89 9/2829 مجموع

روابط 

 اجتماعي

 0002/0 98/284 410 2 410 گروهي بين

 - - 42/1 82 4/222 گروهي درون

 - - - 89 4/222 مجموع
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 آموزش بررسي راستا و با هدف در اين

 -فردي بر سازگاري اجتماعي مهارتهاي

 كه است شده انجام بزهكاران اجتماعي

زير  شرح به خالصه صورت به آن هاييافته

  :است

زير بود:  شرح به پژوهش اول فرضيه. 8

د بهبو باعث اجتماعي مهارتهاي آموزش

 حيطه 80) اجتماعي -فردي سازگاري

 ( در نوجواناناجتماعي -فردي سازگاري

 از تحليل با استفاده شود كهبزهكار مي

 قرار گرفت مورد آزمون چندمتغيري واريانس

 شد كه مورد تأييد واقع چندگانه فرضيه و اين

 اجتماعي مهارتهاي دهنده تأثير آموزش نشان

  .دباشمي

ديگر  پژوهشگران هايبا يافته نتيجه اين   

بزهكار  نوجوانان را بر روي ايبرنامه چنين كه

و ماريزيلر  اسپنس بودند، از جمله كرده پياده

( و 8118) 8و گلداشتاين (، گليك8118)

 باشد. همينهمسو مي (8111) 0مشيوراتان

 ز جملهديگر ا پژوهشگران هايطور با يافته

 توماج (، سخندان8311) ييالقو شهني ثابتي

 ( كه8310) عدل الدين ( و فروغ8314)

 درماني عنوان را به اجتماعي مهارتهاي آموزش

                                                 
8 - Geliek & Goldstein 

0 - Meshyraton 

و  كودكان رفتاري -عاطفي مشكالت براي

كار  آنها، به سازگاري طور اختالالت همين

  .است بودند نيز هماهنگ برده

 توانمي 1و  6 جداول نتايج ز بررسيا   

از  و گواه آزمايشي گروه ميان كرد كه استنباط

 -فردي سازگاري مقياس خرده 80 لحاظ

  در سطح (CTP) كاليفرنيا اجتماعي

4448/4P< وجود دارد.  داريمعني تفاوت

مورد  پژوهش فرعي فرضيه ، دوازدهبنابراين

 توانتر، ميساده عبارت يرند. بهگتأييد قرار مي

بر  زندگي مهارتهاي آموزش كه اظهار داشت

و  فردي سازگاري مقياسهاي خرده تمام

 داشته بزهكار اثر مثبت نوجوانان اجتماعي

 كه گرفت نتيجه توانها مييافته . از ايناست

، در جامعه زندگي مهارتهاي اشاعه آموزش

 نفس و اعتماد به ارزشمندي ند احساستوامي

وجود آورد و آنها را از  به را در جوانان

  .دارد نگه مصون اجتماعي آسيبهاي

 ، با اطمينانفوق هاييافته به با توجه   

در  ايجاد شده تغييرات كه گفت توانمي

 مختلف هايآزمودنيها در حيطه هاينمره

؛ ، يعنيمتغير مستقل ثر ارائهدر ا CTP آزمون

  .است بوده اجتماعي مهارتهاي آموزش

 ارائه آموزش تأثيرات اما در مورد پايداري   

كرد و  قضاوت سادگي اين به تواننمي شده

 . در ايننياز است بيشتري طولي مطالعات به
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 هفته از يك پس آزمون پس در آن كه پژوهش

داد.  نشان پايداري شده ارائه ا شد آموزشاجر

 رفتار يا مهارت يك پايداري كه از آنجايي

دارد، اگر  بستگي آن پيامدهاي به شده آموخته

 تثبيت باشند، رفتار يا مهارت پيامدها مثبت

باشند، رفتار يا  شود و اگر پيامدها منفيمي

 اموشخ رفته رفته شده آموخته مهارت

 آن پيامدهاي نيز به نتايج اين شود. پايداريمي

  .خواهد داشت بستگي

   

  نهايي نتيجه

 گويد كهما مي به پژوهش هاييافته   

 سازگاري اجتماعي مهارتهاي آموزش

دهد. اصوالً مي بزهكار را افزايش نوجوانان

 داده فرد نشان از طرف زماني رفتار ناسازگارانه

 عنوان موجود را به فرد موقعيت شود كهمي

خود قلمداد نمايد.  سالمتي براي تهديدي

 براي بخش اطمينان ، ايجاد موقعيتيبنابراين

 رفتارهاي كند كهمي آنها كمك افراد به

، اساس از خود بروز دهند. بر اين سازگارانه

 شد كه سعي پژوهش اين آموزشي در جلسات

  .ايجاد شود جوي چنين

 ديگر پژوهشهاي هاييافته به با توجه   

 پيشنهاد كرد كه تواننيز مي شده مطالعه

 يك عنوان به اجتماعي مهارتهاي آموزش

 ناسازگاريهاي در درمان ايرويكرد مداخله

  .مؤثر است و نوجوانان كودكان

   

  هايافته كاربرد تربيتي

در موارد زير  توانمي پژوهش هاياز يافته

  :كرد استفاده

 توانمي و تربيت اصالح در كانونهاي. 8

 اجتماعي مهارتهاي آموزش براي ايبرنامه

 دوره يك با گذراندن مربيان نمود كه تنظيم

 مهارتها را به بتوانند اين مدت كوتاه آموزشي

 كه دهند. در مدتي موزشبزهكار آ مددجويان

 و آمد داشت رفت جمع اين پژوهشگر در ميان

در  را هم و ارتباطي اجتماعي كمبود مهارتهاي

 در مسؤوالن هم و گاهي كانون مددجويان

  .كرد و لمس مشاهده وضوح به كانون

 اين هاياز يافته توانمي هم در مدارس . 0

 معلمان كه ترتيب اين كرد. به استفاده پژوهش

 آموزشهاي با فراگرفتن مدارس و مشاوران

 آموزاندانش توانند به، ميزمينه مختصر در اين

  .دهند ارائه توجهي قابل كمك

 توانمي پژوهش اين هاياز يافته همچنين . 3

 نياز به كه استثنائي كودكان در مراكز آموزش

  .كرد دارند استفاده ويژه يآموزشها

 و روانپزشكي روانشناسي مراكز خدمات . 0

 اين هاياز يافته و مراكز مشاوره كودكان

 مهارتهاي از آموزش خصوص به پژوهش

 در درمان درماني روش يك عنوان به اجتماعي

و  كودكان و رفتاري سازگاري اختالالت

  .كنندمي استفاده توانندمي نوجوانان
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  پژوهش محدوديتهاي

رو  در اجرا با محدوديتهايي پژوهش اين   

از آنها  در زير تعدادي كه است رو بوده به

  :شودمي آورده

گيرد مذكر را در بر مي جنس فقط پژوهش

  .نيست تعميم قابل مؤنث جنس لذا به

 كه كانون حيطدر م پژوهش اينكه به با توجه

 شد و ديگر اينكه ارائه است زندان محيط يك

 نيز مثل آموزش كردند اينفكر مي مددجويان

 ارائه زندان مسئوالن ديگر از سوي آموزشهاي

 از همكاري آموزش اوليه شود در جلساتمي

  .ورزيدندمي دريغ و شركت

 به فقط شپژوه اين نتايج بودن تعميم قابل

  .زندان يك

   

  پيشنهادها

در  مشابهي شود پژوهشهايپيشنهاد مي. 8

و  اصالح ديگر كشور در كانونهاي مناطق

در مورد  شود تا بتوان انجام و ندامتگاه تربيت

 انجام بهتري قضاوت روش اين بودن اثربخش

  .داد

رد در مو فقط پژوهش اين كه از آنجايي. 0

 شود كهشد پيشنهاد مي مذكر انجام مددجويان

نيز  مؤنث با مددجويان بعدي در تحقيقات

  .شود انجام

 مهارتهاي شود آموزشپيشنهاد مي. 3

 و مدون منظم برنامه يك صورت به اجتماعي

  .شود داده آموزش مددجويان به

با  مشابهي شود پژوهشهايپيشنهاد مي. 0

ديگر  تر و با انواعبلند مدت گيريپي هايهدور

 انجام اجتماعي مهارتهاي آموزش هايبرنامه

  .شود

 مهارتهاي آموزش شود برنامهپيشنهاد مي. 5

 رفتارهاي از وقوع گيريپيش براي اجتماعي

 طور آموزش و همين و بزهكارانه ناسازگارانه

 آموزاندانش به مناسب اجتماعي ارتباطات

 هايپايه و تمام ابتدايي و پنجم چهارم هايپايه

 كالسهاي صورت به تحصيلي راهنمايي دوره

 پرورشي كالسهاي صورت و يا به برنامه فوق

 تدريس ديده آموزش مربيان توسط در مدارس

  .شود
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 منابع

  فارسي

  .هفتم ، چاپ: نشر نخستين. اصفهانو جوانان نوجوانان (. روانشناسي8311، سيداحمد )ياحمد

 در كاهش اجتماعي مهارتهاي (. تأثير آموزش8311) ، منيجهييالقو شهني ، فهيمهثابتي

و  تربيتي علوم اهواز. مجله پسر ناسازگار دبستاني آموزاندانش عاطفي -اجتماعي ناسازگاريهاي

  .8-86: صص 0و  3 هاي، شمارهپنجم ، سالسوم ، دورهشهيد چمران دانشگاه روانشناسي

 علوم بينا و نابينا. مجله نوجوانان شخصيتي ويژگيهاي (. مقايسه8313مهر، غالمرضا )خجسته

  .3و  0 هايرهشما اول ، سالسوم ، دورهشهيد چمران دانشگاه و روانشناسي تربيتي

بر  اجتماعي مهارتهاي گروهي آموزش اثربخشي (. بررسي8314) ، رسولتوماج سخندان

ارشد  كارشناسي نامه . پايانگنبد كاووس شهرستان دبستاني كودكان عاطفي -رفتاري مشكالت

  .نشده ، چاپاصفهان ، دانشگاهمشاوره

و مهرداد  : خشايار بيگي. ترجمهاجتماعي تعامل وانشناسي)   (. ر ، پي، جوزففرگاس

  .ابجد : انتشارات(. تهران8311) فيروزبخت

در بهبود  اجتماعي مهارتهاي آموزش روش كارگيري (. تأثير به8310، ا )عدل الدين فروغ

 ، انستيتو روانپزشكيباليني يارشد روانشناس كارشناسي نامه . پايانكودكان گرانهاخالل رفتارهاي

  .نشده ، چاپتهران
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 : محمدحسين. ترجمهكودكان به اجتماعي مهارتهاي (. آموزش8361) ، اف؛ ميلبرن، جيكارتلج

  .قدس آستان نژاد. انتشاراتنظري

: محمدرضا . ترجمهبزرگساالن باليني (. روانشناسي8110) . ئي، جي؛ پاول. ئي. جي، اسليندزي

  .درج : انتشارات(. تهران8311) نائينيان

  .: نشر مركز. تهران: مهشيد ياسايي. ترجمهكودك (. رشد و شخصيت8310) ، هنريماسن

چهر،  ؛ انتشارات . تهرانو نوجوانان كودكان بزهكاري بررسي (. زمينه8361منصور، محمود )

  .سوم چاپ

 ميان در ارتباطات اجتماعي (. مهارتهاي8110، ديويد )و ديكسون . ساندرز، كريستين، اونهارجي

  .رشد : انتشارات(. تهران8311) و مهرداد فيروزبخت : خشايار بيگي. ترجمهفردي

 (. انتشارات8311) : مهرداد فيروزبخت. ترجمهكودك باليني (. روانشناسي8116) ، مارتينهربرت

  .ناختش
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