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 خالصه

حاضر  شناختی این گروه توجه کرد. پژوهشترین مراحل رشد آدمی است و باید به مشکالت رواننوجوانی یکی از حساسمقدمه: 

 تحلیل رفتار متقابل بر خشم نوجوانان پسر انجام شد.نمایشگری و اثربخشی روان با هدف تعیین

آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آمااری پاژوهش   پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشروش پژوهش، نیمهها: مواد و روش

شکیل دادند. تعداد ت 8991-99دره در سال تحصیلی های عادی دولتی شهر خرمآموزان پسر پایه سوم دوره اول دبیرستانرا دانش

هاای  نفاره رارار گرفتناد. گاروه     83صورت تصاادفی در ساه گاروه     گیری در دسترس انتخاب شده و بهنفر با استفاده از نمونه 93

نکارد. ابارار پاژوهش     دریافات  درماانی  کنتارل  ساعته دریافت کردند. گروه 5/8جلسه  1آزمایشی، درمان مختص گروه خود را در 

آناالیر واریاانس دوطرفاه باا      مجاوور کاای،   هاا باا آزماون   بود. تجریه و تحلیل داده Nelsonان و نوجوانان نامه خشم کودکپرسش

 .انجام شد Bonferroniهای مکرر و آزمون تعقیبی گیریاندازه

ر متقابال  تحلیل رفتاا  گروه ؛ در03/99±55/81خشم  نمایشگری برایروان گروه معیار آزمون، میانگین و انحرافدر پیشها: یافته

نمایشگری و تحلیل رفتار متقابال در  . روان(p>35/3) بود 93/93±01/81کنترل برای خشم  گروه ؛ در53/99±93/83برای خشم 

خشم  بر درمان دو این اثر مرحله پیگیری، . در(p<338/3)داد  کاهش آزمونپس در کنترل، خشم نوجوانان پسر را با گروه مقایسه

نمایشگری باود  بیشتر از تأثیر روان آزمونپس مرحله نوجوانان پسر درتأثیر تحلیل رفتار متقابل بر خشم . (p<338/3)ماندگار بود 

(381/3=p). 

کاهش پرخاشگری نوجوانان د بر نتوانمی نمایشگری و تحلیل رفتار متقابلروانبر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، گیری: نتیجه

 د.استفاده نمو کاهش پرخاشگری نوجوانانتوان در را می اهد. این مداخلهنمؤثر وارع شو پسر

 پسر ،، نوجواناننمایشگری، تحلیل رفتار متقابل، خشمروانهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

طبیعای، مفیاد و دارای ارزش   هیجان  یک( anger) خشم

ب باشاد  خاار  از کنتارل و مخار    زمانی کاه اما  ؛ستی اانطبار

 وجاود  باه خشم از ماانع   .[8]منجر شود  مشکالتی بهتواند می

شاود و  با یک محرك بیرونای شاروم مای    معموالًو  [0] دآیمی

کند: بروز می شکل دو به خشم .[9] اغلب شامل سرزنش است

یگاری  د شود وکه پرخاشگری نامیده می شده ریریبرونخشم 

ی، گافسارد صاورت   که به گرددبازمین دب رونخشمی که به د

 .[0] آیدمیرخوت درا گرانی، سستی و یاحساس گناه، ن

 اصلی بهداشتی در سنین نوجاوانی  تمشکالیکی از خشم 

دستیابی به  ع،ینوجوانی با تغییرات فیریولوژیکی سر .[1]است 

، یثباااتی خلااگ، نگراناا  تفکاار انتراعاای، عاادم تعااادل و باای   

 آینده بارهدرن یید دیگراأش برای کسب تپویری، تالمسئولیت

 پاردازی هماراه  و خیال رؤیاییت ن، حاالساالخصوص هم و به

 ت رفتاری،ساز بروز مشکالتواند زمینهمی تحوالتاست که این 

 در ایان دوره  ،دلیال  همین به .شناختی و عاطفی در آنان باشد

وجواناان در  ن .[5] شاود شدت و ساریع تحریاک مای    خشم به

خشونت،  ها از نافرمانی وند و رصد آنت هستجوی هویوجست

تاوان   معماوالً وجواناان پرخاشاگر   ن .[3زار پدر و مادر نیست ]آ

رفتاار   عواراب درساتی  توانند بهخود را ندارند و نمیر مهار رفتا

ای را کاه  های جامعهبینی کنند و معیارها و ارزشپیش خود را

با توجه  .[5] گوارندراحتی زیر پا میکنند باهزندگی می در آن

نوجوانان، انجام  و اجتماعی خشم به پیامدهای جسمانی، روانی

درماان  کااهش و   های درمانی و آموزشی مااؤثر جهات  مداخله

ماااداخالت کااااربرد دارد. در بسااایار اهمیااات  لایااان مشاااک

( و psychodrama) نمایشاگری روانتوان به می شناختیروان

 .( اشاره کردtransactional analysisتحلیل رفتار متقابل )

و به فرد کماک   است محوررابطهرویکردی نمایشگری روان

 باه و با  ندشناختی مشکل خود را کشف کرواند کند تا ابعامی

در  باازنگری  باه ارادام   (گفتگاو نه فقط با ) درآوردن آن نمایش

یکای از   این درماان . [1] نمایدشناختی مشکل خود رواند ابعا

 باین  و فاردی  درون مساالل  بهاست که  درمانی هنر هایروش

ینادهای تخیلای یاا    آاز فر در ایان روش  .[9] ازدپارد می فردی

ابراز احساسات در یک مورعیت خودجوش استفاده  وارعی برای

گو، بلکاه باا مشااهده    وتنها با گفتو درمانگر نه، [83] دنکنمی

و شاناخت سااختار شخصایت،     بررسای  بهعمل و اجرا و فعال 

درونای و مساالل هیجاانی     هاای ، تعاار  فردی بین ارتباطات

مراجعاان  موجب افرایش بینش و رشد شخصایتی  و پردازد می

اهش پرخاشاگری و خشاونت و   این درمان بر کا  .[88] شودمی

هااای افاارایش مهااارت ، [80]جوانااان  افاارایش خااودکنترلی 

پرخاشااگری  ،[89] اجتماااعی و کاااهش پرخاشااگری کودکااان

کودکااان  اجتماااعی اضااطراب و و پرخاشااگری [81]جواناان  ون

 اثربخش است. [85]

، فرآیناد حاواد    فاردی  بین به روابطتحلیل رفتار متقابل 

های متقابال افاراد توجاه بسایار داشاته و در      واکنش زندگی و

دهاد  مای راهکارهاای کااربردی ارالاه     فردی بینمسالل  زمینه

ای از کاه بخاش عماده    بر این است تصور این درماندر  .[83]

شود سپری می فردی بینهای تعامل ها ودر تبادل افراد زندگی

در این درماان   فردی بینروابط  فرآیند کاهش آشفتگی .[85]

د، وشااماایافااراد انجااام  بااال ماان تاار کااردن وساایله فعااال بااه

توانناد باا   کنناد و مای  می خود را درك ابطور افراده وسیلبدین

این  .[81] داشته باشندهمکاری  مشکالتشانبرای حل  دیگران

کاااهش ، [89] آمااوزانخشاام و عصاابیت دانااش درمااان باار 

کااهش رفتارهاای   و  ،[03] آماوزان پرخاشگری کالمای داناش  

پیادایش   باا  اماروزه  تأثیر دارد. [08] آموزانپرخاشگرانه دانش

 یاک که  محور یک رویفقط  سالمتی نگر،های سالمتدیدگاه

 نظار  در دارد،ررار  افراد سالمتیآن  دیگر و سوی فردسوی آن 

ست که حالت انفعالی ا سالمت پیوستاریکه بلشود؛ گرفته نمی

 در ایان رابطاه  اسات  اسات. بادیهی    نیازمند پارورش  و ندارد

ها و زندگی و افرایش ظرفیت سازیمؤثر بر غنیامل عو شناخت

 ماؤثر  یافتن رویکردهاای درماانی   شناختی وروانهای سرمایه

ای ویاژه  از اهمیات  افاراد بارای   مطمائن  و آرامزنادگی   بارای 

باشد. در خصوص مقایسه اثربخشی این دو درمان بار   برخوردار

ضات ان پژوهشی صورت نگرفته تا بتوان تنارپرخاشگری نوجوان

در این پاژوهش هادف ایان اسات کاه       .موجود را بررسی نمود

تر ماهیات  بیش وگو،فرای گفت اثربخشی این دو روش که اولی

، محاور اسات   وگاو اجرایی و عملکردی دارد و دومی فقط گفت

از این رو، هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشای   .شودمقایسه 

واناان پسار   نمایشگری و تحلیل رفتار متقابل بر خشم نوجروان

 باشد.می

https://jpen.ir/article-1-370-fa.pdf
https://jpen.ir/article-1-370-fa.pdf
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fcivilica.com%2Fdoc%2F625646%2F&type=0&id=20621727
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fcivilica.com%2Fdoc%2F625646%2F&type=0&id=20621727
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fcivilica.com%2Fdoc%2F625646%2F&type=0&id=20621727
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fcivilica.com%2Fdoc%2F625646%2F&type=0&id=20621727
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fcivilica.com%2Fdoc%2F625646%2F&type=0&id=20621727
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 هامواد و روش

و طاارح آن از نااوم  آزمااایش نیمااهروش پااژوهش حاضاار، 

آزمون و پیگیری با گروه کنترل باود. جامعاه   پس -آزمونپیش

آموزان پسار پایاه ساوم دوره    دانش آماری پژوهش شامل کلیه

ساال  در  بود کاه  درههای عادی دولتی شهر خرماول دبیرستان

بودنااد. باارای   بااه تحصاایل ول مشااغ 8991-99 تحصاایلی

گیااری غیراحتمااالی در دسااترس گیااری از روش نمونااهنمونااه

فراخاوانی در  پس از کسب رضاایت از مسائولین،    .استفاده شد

های مربوط به کنترل و کااهش خشام   خصوص اجرای آموزش

شاد و باا    دره انجاام های عادی دولتی شهر خارم در دبیرستان

آماوز اعاالم آماادگی    ناش دا 93رضایت و مشارکت داوطلباناه،  

 Nelsonکردند. سپس پرسشنامه خشام کودکاان و نوجواناان    

ی کاه یاک   آماوزان بین داناش از  .آموزان اجرا شددر بین دانش

 93نفر(،  53انحراف معیار باالتر از میانگین نمره کسب کردند )

کشی( به دو گروه صورت تصادفی )ررعه نفر انتخاب شدند و به

ه معیارهای ورود بکنترل تقسیم گردیدند. آزمایش و یک گروه 

بودن پدر و مادر، زنادگی باا   سال، زنده  85تا  89مطالعه: سن 

جادی واون ام.    هایبه بیماری ابتال در یک خانه، عدم والدین

 پرشاکی اس، بیماری رلبای، و عادم اساتفاده از داروهاای روان    

و  مشااوره ، عدم شارکت در جلساات   ، لیتیومبنرودیازپیننظیر 

عدم : خرو  از مطالعهمعیارهای و  ،درمانی فردی و گروهیوانر

 دو از بایش  و غیبت درمانی جلسات در ادامه شرکت به تمایل

جهات تعیاین حجام نموناه از      بودناد.  درماانی  بار در جلسات

در ایان  . استفاده شد Fleissفرمول حجم نمونه  برآورده معادل

در  α=35/3و  ، 898/9=2d ،55/3=Power=83/8 ،مطالعااه

باه   89/9بر اساس معادله، حجام نموناه    .[00]نظر گرفته شد 

 .  نفر در نظر گرفته شد 83برای هر گروه  کهآمد  دست

 
ایان   .گردیاد  رعایات  در پژوهش حاضر اخالری اصول تمام

 IR.IAU.ABHAR.REC.1399.002 با کاد اخاال   مطالعه 

 مایال  کاه  زمان هر داشتند اجازه کنندگانشرکتد. تصویب ش

نگاه   محرماناه  هاا آن اطالعاات  شاوند.  خاار   پژوهش بودند از

 مداخله ررار تحت نیر کنترل گروه پایان درمان، در شد. داشته

 .  گرفت

 شدندآوری جمع هانمونه از که شناختیجمعیت اطالعات

 پدر بود .شغل و  مقطع تحصیلی، معدل، سن شامل

 ایاان :Nelson خشاام کودکااان و نوجوانااان  پرسشاانامه

بعاد،   1و شادت خشام را در   است  سؤال 99شنامه شامل پرس

باا   (، رواباط ساؤال  9) ل(، پرخاشاگری بادنی  ساؤا 88) ناکامی

( ساؤال  83( و رواباط باا مراجاع رادرت )    ساؤال  9همسااالن ) 

ای یناه گر وهاار کند که بر اسااس مقیااس لیکارت    بررسی می

 شاوم ناراحت می وارعاً ،0= دهدمرا آزار می ،8= کنمتوجه نمی)

 امتیاز هر فرد د.ونشمیگواری نمره( 1= شوممی و عصبانی، 9=

دهناده  و نمره بااالتر نشاان   853تا  99بین  در این پرسشنامه

و  Nelson . ایان پرسشانامه توساط   [09] اسات تر خشم بیش

تهیه شده و شدت خشم را در سانین   0333ل همکاران در سا

ر . روایاای و پایااایی ایاان پرسشاانامه دساانجدماایسااال  83-3

رسیده اسات. در خاار     ییدبه تأداخل و خار  کشور  مطالعات

تاا   35/3 ییباز آزماضریب  [09]و همکاران  Nelson کشور از

، و روایی وهار مقیااس ایان   51/3تا  15/3، ثبات درونی 55/3

و  Zibaeiدر ایاران نیار   اند. آورده به دست 99/3پرسشنامه را 

 اناد امه گرارش کارده نرا برای کل پرسش 15/3آلفای همکاران 

در پژوهش حاضر، پایایی توسط ضریب آلفاای کرونباا     .[01]

 آمد. به دست 10/3برای کل پرسشنامه 

آزمون، اعضای گروه آزماایش اول طای   پس از اجرای پیش

ای یااک جلسااه( ای )دو ماااه؛ هفتااهدریقااه 93هشاات جلسااه 

صااورت گروهاای طبااگ برنامااه درمااانی را بااه  نمایشااگریروان

Makarem  وYousefi [05]  (.  8دریافت کردند )جدول 

 

 

 

 

 

 1911 در سالدره نوجوانان پسر شهر خرم در Yousefi [22]و  Makarem بر مبنای برنامه نمایشگریروان آموزش جلسات محتوای -1جدول 
 

 شرح جلسات جلسه
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 93آزمااایش دوم نیاار طاای هشاات جلسااه  اعضااای گااروه

 متقابال ای یک جلسه( از تحلیل رفتاار  ای )دو ماه؛ هفتهدریقه

و همکااران   Sagati صورت گروهای طباگ برناماه درماانی    به 

(. اعضاای گاروه کنتارل های      0برخوردار شدند )جدول  [89]

درمانی را دریافت نکردند. برای جلاوگیری از تباادل اطالعاات    

ها خواسته شد تاا یاک مااه    های آزمایش، از آنهبین افراد گرو

پااس از اتمااام درمااان، درباااره محتااوای جلسااات بااا یکاادیگر  

وگویی نداشته باشند. جلسات درماانی، توساط مشااور باا     گفت

درجه دکتری تخصصی مشاوره و دانشجوی دکتاری تخصصای   

دره برگارار  مشاوره در یک مرکر مشاوره خصوصی در شهر خرم

آزمون( و یک ماه پاس از اتماام   تمام جلسات )پسشد. بعد از ا

درمان )پیگیری(، اعضای هر سه گاروه ارزیاابی شادند. جهات     

اولیاه، از   مصااحبه هاا، حاین   جلوگیری از ریرش اعضای گاروه 

در کال   باه شارکت  اعضا خواسته شاد تعهاد خاود را نسابت     

شاد  جلسات حفظ کنند. این امر در طول جلسات نیر رصد می

هی که بین اعضا ایجاد شده بود، مانع ریارش  و همبستگی گرو

 افراد گردید.

 
 1911 در سالدره نوجوانان پسر شهر خرم در [19] و همکاران Sagati بر مبنای برنامه تحلیل رفتار متقابل آموزش جلسات محتوای -0جدول 

 

 اول

بـا   آشـنایی  حسـنه،  ایجاد رابطه هدف، بیان از گروه، انتظارات ت،زمانی جلسا فاصله جلسات، تعداد مداخله، شدهبندیزمان برنامه ارائه معارفه،

صـندلی  "کردن بـا تکنیـ    ، توضیح در خصوص ماهیت خشم و عوامل ایجادکننده آن همراه با مشارکت اعضا. اجرای مرحله گرمنمایشگریروان

 بندی و ارائه تکلیف.جمع کار،؛ مشارکت، همدلی، ارائه راهنمایشگریاجرای روان، نمایشگریرواننفر از اعضا جهت اجرای عملی  1و انتخاب "خالی

 دوم

بیان احساسات و افکار نسبت به جلسه قبل. بررسی تکالیف، بیان عوارض خشم و رفتارهای مختلف در حالت خشم بـا مشـارکت اعضـا، اجـرای     

؛ مشارکت، همدلی، نمایشگریاجرای روان، نمایشگریروانز اعضا جهت اجرای عملی نفر ا 1و انتخاب "فروشگاه جادو"کردن با تکنی  مرحله گرم

 بندی و ارائه تکلیف.جمع، کارارائه راه

 سوم
نفر از اعضا جهـت اجـرای    1انتخاب ، "جعبه راز"کردن با تکنی  بیان احساسات و افکار نسبت به جلسه قبل، بررسی تکالیف، اجرای مرحله گرم

 بندی و ارائه تکلیف.جمع، کار؛ مشارکت و همدلی و ارائه راهشگرینمایاجرای روان، نمایشگریروانعملی 

 چهارم
نفر از اعضـا   1انتخاب ، "خواهم باشمچگونه می"کردن با تکنی   بررسی تکالیف، اجرای مرحله گرم ساسات و افکار نسبت به جلسه قبل.بیان اح

 بندی و ارائه تکلیف.جمع، کارمدلی و ارائه راه؛ مشارکت، هنمایشگریاجرای روان، نمایشگریلی روانجهت اجرای عم

 پنجم
نفـر از اعضـا جهـت     1انتخـاب  ، "صندلی خالی"کردن با تکنی  گرم بیان احساسات و افکار نسبت به جلسه قبل. بررسی تکالیف، اجرای مرحله

 بندی و ارائه تکلیف.جمع، کارو مشارکت، همدلی، ارائه راه نمایشگری؛اجرای روان ،نمایشگریملی رواناجرای ع

 ششم
اعضـا جهـت   نفـر از   1انتخاب ، "فروشگاه جادو"کردن با تکنی  بررسی تکالیف، اجرای مرحله گرم ساسات و افکار نسبت به جلسه قبل.بیان اح

 بندی و ارائه تکلیف.جمع، کار؛ مشارکت، همدلی، ارائه راهنمایشگریاجرای روان ،نمایشگریاجرای عملی روان

 هفتم
ز اعضا جهـت اجـرای   نفر ا 1انتخاب ، "جعبه راز"کردن با تکنی  بیان احساسات و افکار نسبت به جلسه قبل، بررسی تکالیف، اجرای مرحله گرم

 بندی و ارائه تکلیف.جمع، کار؛ مشارکت، همدلی، ارائه راهنمایشگرینمایشگری و اجرای روانعملی روان

 هشتم

اعضـا   نفر از 1انتخاب  ،"خواهم باشمچگونه می"کردن با تکنی  ه جلسه قبل، بررسی تکالیف، اجرای مرحله گرمبیان احساسات و افکار نسبت ب

آزمون، خداحافظی و گیری کلی با مشارکت اعضا. اجرای پسبندی و نتیجهجمع، کار؛ مشارکت، همدلی، ارائه راهنمایشگریجهت اجرای عملی روان

 خاتمه مداخله.

 شرح جلسات جلسه

 اول

 آشنایی حسنه، ایجاد رابطه هدف، بیان از گروه، انتظارات زمانی جلسات، فاصله جلسات، تعداد مداخله، شدهبندیزمان برنامه ارائه معارفه،

بیان عوارض خشم و رفتارهای مختلف در  ،با تحلیل رفتار متقابل، قرارداد درمانی، توضیح در خصوص ماهیت خشم و عوامل ایجادکننده آن

 .و ارائه تکلیف خالصه کردنحالت خشم، 

 دوم
آموزان بازگویی اتفاقات متناسب توسط دانش، مثبت و منفی آن و بررسی "والد "ه،آشنایی با حالت شخصیتی بررسی تکالیف جلسه گذشت

 .بندی و ارائه تکلیفها، جمعو تجزیه و تحلیل آن

 سوم
آموزان انشبازگویی اتفاقات متناسب توسط د ،مثبت و منفی آن و بررسی "بالغ "بررسی تکالیف جلسه گذشته، آشنایی با حالت شخصیتی 

 بندی و ارائه تکلیف.ها، جمعو تجزیه و تحلیل آن

 چهارم
بـازگویی اتفاقـات متناسـب توسـط      ،مثبـت و منفـی آن   و بررسـی  "کودک "بررسی تکالیف جلسه گذشته، آشنایی با حالت شخصیتی 

 بندی و ارائه تکلیف.ها، جمعآموزان و تجزیه و تحلیل آندانش

 پنجم
ها، اهمیت خودشناسی در ها و تنشت سالم و انسان سالم، رفتارهای انسان سالم در بحرانیذشته، آشنایی با شخصبررسی تکالیف جلسه گ

 بندی و ارائه تکلیف.ها، جمعها و تنشکنترل حاالت منفی بدنی و کالمی در بحران

 ارائه تکلیف.بندی و های روانی و ناخودآگاه، جمعبررسی تکالیف جلسه گذشته، آشنایی با بازی ششم
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 01نساخه   SPSS افرارنرم از آماری تحلیل و تجریه برای

مجاوور   از آزماون  پاژوهش  فرضیه بررسی جهته شد. استفاد

 آزمون و مکرر هایگیریبا اندازه نس دوطرفهآنالیر واریا کای،

در  35/3ی دارساط  معنای   .گردیاد  تعقیبی بنفرونی استفاده

 نظر گرفته شد.

 

 هایافته

عضاو   03ها اتفا  نیفتاد و در نمونهدر این پژوهش ریرشی 

طور کامل مداخله را دریافت کردند. در جدول  گروه آزمایش به

شغل  و مقطع تحصیلی ،معدل ،میانگین و انحراف معیار سن 9

 ها ذکر شده است.آزمودنیپدر 

های آزمون تحلیل واریانس آمیخته با فر در بررسی پیش

توزیاع  نشاان داد   Shapiro-Wilkگیری مکارر، آزماون   اندازه

د. در دار نباو معنی zاست؛ زیرا مقادیر نرمال متغیرهای مطالعه 

 919/3  ( در ساط F=399/8متغیر خشام )  Fآزمون ام باکس، 

. عایت شاده باود  رکوواریانس  ماتریسدار نبود و همگنی یمعن

( در 133/3) متغیار خشام   کرویات ماوخلی   مقادار با توجه به 

فار  نیار بررارار    این پایش ، (851/3شده ) سط  خطای داده

اوی واریاانس  تسا جهت بررسی مفروضه   Leveneآزموناست. 

 آزماون پاس (، 119/3آزماون ) پایش  F، نشاان داد کاه   هاگروه

دار معناای <35/3pدر سااط  ( 599/8( و پیگیااری )539/3)

واریاانس خطاای متغیار پاژوهش در     توان گفت که و میبوده ن

 همساانی  آزمون و پیگیری با هم برابر باوده و پس آزمون،پیش

 های خطا برررار است.واریانس

 
 نفر( 16)تعداد در هر گروه  1911 در سالدره نوجوانان پسر شهر خرم شناختیهای اطالعات جمعیتیافتهیانگین و انحراف معیار م -9جدول 

 

 

 داراختالف معنی p <42/4 ٭، ■مجذور کای ، آزمون●راههآزمون: تحلیل واریانس ی 

 

در ساه   خشمدهد که بین نمرات متغیر نشان می 1جدول 

داری آزمون و پیگیری، تفاوت معنیآزمون، پسپیش بار اجرای

 خشام که نمرات است وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن 

آزماون و پیگیاری نسابت باه     پاس  هاای آزماایش در  در گروه

تاأثیر   ،د. عاالوه بار ایان   نا داری دارآزماون تفااوت معنای   پیش

 نوجواناان پسار   خشمبر  نمایشگری و تحلیل رفتار متقابلروان

 ماه پیگیری ماندگار بوده است.  یکپس از 

 
 نفر( 16)تعداد در هر گروه  های مورد بررسیدر گروه 1911 سال دردره متغیر خشم در نوجوانان پسر شهر خرم نمره واریانس آمیخته تحلیلنتایج  -5جدول 

 هفتم
آموزان و بیان رویـدادهای  بررسی تکالیف جلسه گذشته، توضیح در مورد کنترل پرخاشگری با روش تحلیل رفتار متقابل با مشارکت دانش

 بندی و ارائه تکلیف.ها، جمعواقعی توسط آن

 هشتم
رساند و او را از رسـیدن بـه اهـدافش بـاز     میآسیب که پرخاشگری چگونه به انسان بررسی تکالیف جلسه گذشته، توضیح در خصوص این

 آزمون و اتمام مداخله آموزان، اجرای پسگیری با مشارکت دانشبندی نهایی و نتیجهدارد. جمعمی

 P گروه کنترل 2گروه آزمایش  1گروه آزمایش  متغیر

 210/4 22/37±91/1 27/31±17/1 33/33±11/7 انحراف معیار(± )میانگین سن )سال( ●

 713/4 20/13±12/4 41/13±12/4 21/13±12/4 انحراف معیار(± )میانگین معدل ●

 مقطع تحصیلی  )تعداد )درصد(( ■

 هفتم

 هشتم

 نهم

3 (3%) 

0 (0%) 

3 (3%) 

2 (2%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

3 (3%) 

3 (3%) 

0 (0%) 

239/4 

 شغل پدر  )تعداد )درصد(( ■

 کارمند

 آزاد

1 (1%) 

0 (1%) 

1 (1%) 

0 (1%) 

2 (2%) 

2 (2%) 
712/4 

https://blog.faradars.org/levene-test/
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* 42/4>p    داریاختالف معن 

 

هاای  مورعیات  در ییا پیال اثار  آزماون  کاه این  به توجه با

 آن ، نتاایج دارد ترییشب ردرتها آزمون یربه سا نسبتعملی 

نمرات متغیار  بین  دهدنتایج نشان می. آمده است 5 در جدول

تفااوت   )زماان(  پیگیاری  و آزماون آزمون، پاس پیش درخشم 

کاه   حاکی از آن اسات  تایجن ،همچنیند. وجود دار دارییمعن

ن و آزموپس آزمون،بار اجرای پیش سه درخشم  متغیر نمرات

و تحلیل رفتاار   نمایشگری روان)های آزمایش گروه پیگیری در

باین   عبارت دیگر د؛ بهندار دارییمعنتفاوت  کنترلو ( متقابل

آماده   دسات ه د. اندازه اثار با  وجود دار تعاملمداخله،  و زمان

از  درصاد  13دهاد کاه   ( نشاان مای  13/3) خشام برای متغیر 

و  نمایشاگری رواندرمانی شناختمربوط به اثربخشی  ،تغییرات

 بوده است. فتار متقابلتحلیل ر
 

 نفر( 16)تعداد در هر گروه  آزمایش و کنترل هایدر گروه متغیر خشمنمرات در  گیری مکرربا اندازهاریانس و نتایج آزمون تحلیل -4جدول 
 

 فرضیه درجه F مقدار  تأثیر متغیر

 آزادی

خطای درجه 

 آزادی

p  اندازه

 اثر

 خشم
 زمان

 زمان*مداخله

 اثر پیالیی

 پیالییاثر 

3/4 

9/4 

4/17 

9/11 

4/2 

4/0 

4/21 

4/20 

441/4 * 

441/4 * 

3/4 

0/4 

* 42/4>p    داراختالف معنی 

 

هاا در متغیار   از گاروه  یککدامبرای بررسی این که نمرات 

آزمون و پیگیری با یکدیگر تفااوت دارناد،   در مرحله پس خشم

 (. نتاایج نشاان داد اخاتالف   3مقایسه زوجی انجام شد )جدول 

-یبا گروه کنترل، معن های آزمایشگروه خشم میانگین نمرات

 هاای آزماایش  در گروه خشماختالف میانگین نمرات  .دار است

تاأثیر تحلیال رفتاار متقابال     ، و دارینیر معننسبت به یکدیگر 

نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی نیر حاکی  .(p=381/3) بودبیشتر 

گروهی، ناشی از تفااوت  داری تغییرات بینکه معنی استاز آن 

با کنتارل   نمایشگری و تحلیل رفتار متقابلروانتغییرات گروه 

آزماون و هام در پیگیاری،    که هم در پاس باشد؛ به طوری می

. باود  تار از گاروه کنتارل   بیش های آزمایشگروه خشمنمرات 

داری باا یکادیگر   یتفااوت معنا   نیار  انیهاای درما  نمرات گروه

 کاهش خشمآزمون و پیگیری در پسرتری درمان در ند. بداشت

 .(p=381/3) تحلیل رفتار متقابل بود به نفع

 
 نفر( 16)تعداد در هر گروه  آزمایش و کنترل هایدر گروه بر اساس آزمون تعقیبی بونفرونی خشمهای زوجی برای متغیر مقایسه -0 جدول

 

 متغیر
در مقایسه با  نمایشگریگروه روان

 گروه کنترل

ل رفتار متقابل در مقایسه با گروه تحلی

 گروه کنترل

در مقایسه با   نمایشگریگروه روان

 تحلیل رفتار متقابل

 خشم
 هاتفاوت میانگین

144/33- 

p 

441/4* 

 هاتفاوت میانگین

244/24- 

p 
441/4* 

 هاتفاوت میانگین

944/11 

p 

410/4 * 

* 42/4>p    داراختالف معنی 

 بحث

درماانی  گاروه ایساه اثربخشای   هدف از پژوهش حاضار، مق 

و تحلیال رفتاار متقابال بار خشام       نمایشاگری روانمبتنی بر 

درماانی مبتنای بار    گاروه نشاان داد  نتاایج  نوجوانان پسر باود.  

 گروه متغیر

 P پیگیری آزمونپس آزمونپیش

تغییرات داخل  

 گروهی

P 

تغییرات بین  

 گروهی
 میانگین ± انحراف معیار میانگین ± انحراف معیار میانگین ± انحراف معیار

 خشم

 نمایشگریروان

تحلیل رفتار 

 متقابل

 لکنتر

27/10±24/99 

31/14±74/93 

23/10±94/91 

10/2±14/13 

13/12±74/01 

91/13±24/97  

22/1±34/74 

42/0±24/11 

03/10±94/97  

441/4> * 

441/4> * 

372/4 

441/4> * 
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و تحلیل رفتار متقابل بر خشم نوجواناان پسار    نمایشگریروان

تار  آزمون بایش در پستحلیل رفتار متقابل  تأثیر و تأثیر دارند؛

تغییارات   ناد هاا نشاان داد  یافتاه . استنمایشگری نروااز تأثیر 

ها متفاوت بوده ههای مورد بررسی در گرودر زمان خشم نمرات

اثر متقابلی بین زمان  که یبدین معن دار است.یو اثر زمان معن

شااروم مداخلااه، و مداخلااه وجااود دارد و بااا گوشاات زمااان از 

در  وریافتناد و تاأثیرات ناشای از حضا     کااهش  خشم هاینمره

 خشام به پایان مداخلاه بار    شدن یکنردهای آزمایشی با گروه

 افراد در هر دو گروه آزمایشی مثبت بود.

 بار خشام نوجواناان    نمایشاگری رواندر راستای اثربخشی 

و  CHeragi [80]، Rasekhinejad هاای پاژوهش به توان می

khodabakhshi-koolaee [89] ،Karataş  وGökçakan 

. در ایاان اشاااره کاارد [85]و همکاااران  Mojaheda، و [81]

 وجواناان خشام ن بار   نمایشاگری روانمطالعات نشان داده شاد  

شایان  باشد.همسو می با نتایج مطالعه حاضراثربخش است که 

هی  پژوهشی مبنی بر ناهمساو باودن باا نتاایج      ذکر است که

پژوهش حاضر پیدا نشد تا بتوان علت شباهت و تفاوت نتایج را 

 د.بحث و بررسی نمو

 کنتارل پرخاشگر در  نوجوانان به تواندمی نمایشگریروان

 تفکر از الگوهاینوجوانان  آگاهی ،درمان نای. کند کمک خشم

 و دهدمی افرایش را هاسترفتار آن کنندههدایت و محرك که

د. آماوز مای  هاا آن باه  باا تفکرشاان   مقابلاه  برای را هاییروش

 شناختی، هایمهارت را در هایینقص وجود ،اخیر هایپژوهش

 ایان . اسات  داده نوجوانان پرخاشگر نشان اجتماعی و رفتاری

 هیجاان،  تنظایم  حوزه کارکردهاای اجرایای،   در اغلب نقایص

و  مسائله  حال  اطالعاات اجتمااعی،   زباانی، پاردازش   پردازش

 رواباط  در اساسااً  نوجوانان پرخاشاگر  شود.دیده می سازگاری

 دارای همسااالن  و معلماان  والادین،  باا  رفتااری و  اجتماعی

 از بسیاری که است داده نشان . مطالعات[80] مشکل هستند

 و هساتند  مناساب  رفتاری و اجتماعی هایفارد مهارت هاآن

 عاالوه،  شوند. باه می پویرفته همساالنشان سوی کم از بسیار

کاارگیری  باه  و مشاکالت  شاناخت  نوجواناان پرخاشاگر در  

نقاص   دارای هاا آن کردن برطرف برای مسئله راهبردهای حل

 مثبات  هاای حال راه خاود،  همسااالن  با مقایسه درو  هستند

 ایجااد  باعاث  تواناد مای  نقایص برند. اینمی به کاررا  تریکم

رفتارهاای   کنناده بینای پایش  و شاده مدرساه   در مشاکالتی 

 لوا باشد؛ یالسبررگ و نوجوانی در اجتماعی پرخاشگرانه و ضد

 تغییار افکاار   و شناساایی  نیار،  نمایشاگری روان اولیاه  هادف 

واناان اسات   نوج هیجانی مشکالت و رفتارها با مرتبط ناسازگار

[03]. 

و  متجسا  باا  تاا  شاود می کمک فرد بهنمایشگری روان در

 در صحبت کردن فقط جای به ،مسئله یک کردن بازی نقش

 کاردن پیااده باا   و عمل در. نماید بازنگری را مسئله آن، مورد

 ذهان  و جسام ن کرددرگیر و مسئله یک در فردیبین تعامل

 وراوم  حاال  درکناونی   شارایط  در رویدادی کهاین  پیرامون

مای  منتقال  فرد آگاهی به سط  را احساساتی و نظرات است،

وجاوه  . نیست کافی مسئلهآن  مورد در گووگفت فقط که کند

 بلکاه  دارناد،  اثر رابطه کیفیت و یتکم در فقط نه غیرکالمی

 هساتند  درونای  نهفتاه  هاای نگارش و  انگیارش  از هاییسرنخ

 بااروز واماالع راارار دادنف هاادبااا  نمایشااگریروان. [89]

 مؤثر مشکالت این کاهشر د نوجوانان،در  پرخاشگری و خشم

مای نوجوانان  که است یبه شکلنمایشگری روان. شودمیوارع 

 حرکاات و  کلماات  ادای باا  را آمیار رفتارهای خشاونت  توانند

 خویشف عواط توانندمی هاآن همچنین. دهندکاهش  نمایشی

 شود،نمی ار محسوبنابهنج اجتماعی لحاظ ازکه  به شکلی را

 .[03]کنند  بیان

توان نتیجه گرفات کاه ایان    می تحلیل رفتار متقابل نیر در

 نتااایج مطالعااات اثااربخش اساات.خشاام نوجوانااان درمااان باار 

Sagati [89] و همکاااااااران، Hoseynlo  وZandi [03]،  و

Shamsi که این درمان بار   حاکی از این بود ،[08] و همکاران

ه رفتارهاای پرخاشاگران  و  و عصابیت خشام  ، پرخاشگری کالم

هاای ماوکور   . نتایج پژوهش حاضر با یافتاه تأثیر داردنوجوانان 

هشی مبنی بر ناهمسو بودن باا نتاایج   هی  پژو باشد.همسو می

تا بتوان علت شباهت و تفااوت نتاایج    پژوهش حاضر پیدا نشد

 .دبحث و بررسی نمومطالعات را 

وزش گروهای تحلیال   آم گفت توانمی این یافتهدر تبیین 

آماوزان  متقابل باعث کاهش خشم و عصبیت در داناش  اطارتب

های زندگی را برای مقابله با والش های الزمشود و آمادگیمی

 دن شخصایت م شا همچناین باعاث مقااو    .آوردمای  به وجاود 

زای زندگی، افرایش بیانش  آموزان در مقابل مسالل تنشدانش

https://www.researchgate.net/profile/Zeynep-Karatas
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197455621000010?dgcid=rss_sd_all#!
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افارایش  ، پرخاشاگری کااهش  ، ها نسبت به زنادگی منطقی آن

ارتبااط باا    مهارت اداره زندگی شخصی و اجتماعی و برراراری 

منرله ه تحلیل ارتباط متقابل ب. [03] گرددمحیط و اجتمام می

هاای شاناختی،   بار جنباه   یک روش درمانی تعاملی اسات کاه  

کناد و هادف آن   یند درمان تأکید مای آعقالنی و رفتاری در فر

گیری و تغییر جریان برای تصمیم توانایی فرد، افرایش آگاهی و

این اسات  ر ب زندگی خود است. در تحلیل ارتباط متقابل فر 

تواند باین  آگاهی یابد می« من»که اگر انسان از حاالت متعدد 

رالال شاود، اناوام احساسااتش را      افترا  منابع متعدد افکارش

 باه  ،آمیار رفتاار را بشناساد   تشخیص دهد، الگوهاای موفقیات  

بار مساالل و   شابهات درونی خاود پای ببارد و در برا   تضادها و ت

د آزادی انتخااب  شاو مواجه مای  هاآن امواردی که در زندگی ب

افارایش عماگ وساعت تجرباه     . [08] آورد به دسات تری بیش

 نحاو  باه را  فاردی باین هاای ارتبااطی   تواند مهاارت می درونی

شناسان و متخصصان روان گیری افرایش دهد. بسیاری ازوشم

نسابت   فاردی باین هاای ارتبااطی   کمباود مهاارت  ه ا بخشم ر

هاا، رفتارهاای پرخاشاگرانه در    دهند. با افرایش این مهاارت می

بااردن ساااختارها و  از باایند. یابااکاااهش ماای آمااوزاندانااش

 درد منظور ایجااد رواباط جدیا   ه های فکری مراجع، بوارووب

آماوزان  تأثیر زیاادی بار بهباود رواباط اجتمااعی داناش       گروه

هاای  نارساالی مهاارت   دلیال کمباود و   هماین  باه گاوارد.  می

اجتماعی در مبتالیان به احساس خشام و عصابیت در خاالل    

. [08] رودبهبود می آموزش تحلیل ارتباط متقابل رو به فرایند

ارتبااط متقابال    بنادی کلای بایاد گفات تحلیال     در یک جمع

ای ها استفاده از فنونی مانناد افارایش تعامال    دلیل بهتواند می

به کااهش   فردیبینهای و گسترش تجربه گروهی و اجتماعی

تغییار در بیانش    رساد می نظر بهخشم و عصبیت منجر شود. 

هاای اجتمااعی،   شناختی، ساطوح هشایاری، آماوزش مهاارت    

تجربه فردی، شناخت نقااط راوت و ضاعف     تعمیگ و گسترش

هیجاانی و   آوردن یکپااروگی احساسای،   وجاود  خویشتن، باه 

 .[89]د ها هستنجمله دالیل بهبود و تغییر نشانه شناختی از

بر خشم  تحلیل رفتار متقابلتأثیر  این پژوهش نشان دادنتایج 

در تبیین تر است.بیش روان نمایشگرینسبت به  آزموندر پس

 روان نمایشگریاز آنجا که در  گفت : توانیماین یافته 

انات و هیج هاتعار ساختار شخصیتی ، روابط بین فردی ، 

یاری از و سیستم آموزشی و بس ردیگیممورد تفتیش ررار 

برای شناسایی ، ابراز  و مدیریت  یابرنامههنوز  هاخانواده

 ان برای آموزدانشطبیعی است که برخی از ، هیجانات ندارند 

های مربوط به ایفای نقش و ابراز خود رکت در فعالیتاشم

ما  یستم آموزشیس در. از سوی دیگر  مقاومت نشان دهند

و  یادگیری -نوین یاددهی هایروشبه  دیتأک رغمیعل

سنتی و  هایروش، همچنان  آموزدانشمحوریت فعال بودن 

آموزشی  هایروشو بخش مهمی از  پابرجاست محور  گفتگو

مانند هان آموزدانشبسیاری از  و را به خود اختصاص داده 

تجریه  تفکر، گفتن و در مواردی ادت به شنیدن ،عگوشته 

 طور بهکه داشته و با تحلیل رفتار متقابل تحلیل و رضاوت 

،  پردازدنمیمستقیم به  ایفای نقش و ابراز نمایشی هیجانات 

تحلیل رفتار متقابل با اراله  . کنندمی ارتباط برررار بیشتر

شناختی و کمک به وگونگی رفتار تصویری از ساختار روان

در شرایط درمان بوده و  مؤثرالدین تعار  با و در کاهش مؤثر

های مخدوش، نارسایی ارتباطی، پاسخ هایگروهی، ادراك

 خود ازای، اعمال تکانشی و رفتارهای کلیشه عاطفی نارسا،

 .شودبررسی و تغییر داده مییگانگی ب

پاژوهش حاضار    هاینمونهکه  کرددر انتها باید خاطرنشان 

 تشکیل دادند درهخرمر ساله شه 85تا  81 پسرآموزان دانشرا 

هاا  پژوهش است و تعمیم یافتاه این های که یکی از محدودیت

، ساازد. همچناین  را دشاوار مای   تار تر و مسان نجوا پسرانبه 

خود  یلبه دلانجام شد که  نامهها توسط پرسشآوری دادهجمع

دهای محتمال اسات.    ابرارها، سوگیری در پاسخ بودن گرارشی

وهش در جواماع آمااری مختلاف و در    پژاین شود پیشنهاد می

گردآوری اطالعاات   هایروشسایر شهرها اجرا گردد و از سایر 

 نظیر مشاهده و مصاحبه نیر استفاده شود.

 

درمانی گروه گفت توانیم یجبه نتا توجه با :گیرینتیجه

فنون  کاربرد باو تحلیل رفتار متقابل  نمایشگریروانمبتنی بر 

افارایش آگااهی دربااره     تماالً سابب اح خود خاص هایروشو 

مشاکالت را  مواجهه آگاهاناه باا    خود، محیط و دیگران شده و

شده است. با توجه  سبب کاهش خشم یجهنت درو  افرایش داده

در خانواده و جامعه و از طرفی، لروم توجه  پسرانبه نقش مهم 

شاود در  ها پیشنهاد میآن شناختیبه سالمت جسمانی و روان
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ولتای و خصوصای، از ایان    دمدارس، شناسی ای روانهکلینیک

کااهش خشام   صورت فاردی و گروهای در زمیناه    ها به درمان

 استفاده شود. نوجوانان پسر

 

 منافع تعارض

 منافعی وجاود  تعار  مقاله در این نویسندگان، اظهار بنابر

 .ندارد

 

 سهم نویسندگان

ریاه  نگارش و تج و اکبر زارمعلیها به عهده گردآوری داده

اصاالحات مقالاه   باود.   محماد رماری  ها به عهده و تحلیل داده

 مجتبای امیاری مجاد   د. انجاام شا   ررباان فتحای ارادم   توسط 

آزمون و ، پسآزمونو پیشا بر عهده داشت رها هشناسایی نمون

 .را اجرا کرد پیگیری

 

 تشکر و قدردانی

کننادگان در  شارکت  دانناد از مای  الزمنویسندگان بر خود 

 نمایند.یر و تشکر تقدپژوهش 
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Introduction: Adolescence is one of the most sensitive stages of human development, and enough 

attention should be paid to the psychological problems of this stage. To this end, the present study 

aims to compare the effectiveness of psychodrama and transactional analysis on anger in male 

adolescents. 

Materials and Methods: This semi-experimental study was performed based on a pre-test, post-

test, and follow-up design with a control group. The target population consisted of all third grade 

male students in ordinary public junior high schools in Khorramdareh in the academic year 2019-

2020. In total, 30 Male students were selected using an available sampling method and randomly 

divided into three groups. Members of both experimental groups received their treatment in eight 

90-minute sessions. The control group did not receive any treatment. The research instrument was 

the Nelson Children and Adolescents Anger Questionnaire. Data were analyzed using a two-way 

repeated measures ANOVA and the Bonferroni post-hoc test. 

Results: In the pre-test stage, mean and standard deviation of the scores was 99.20±14.57 in the 

psychodrama group, 93.70±10.36 in the transactional analysis, and 96.90±14.28 in the control 

group. Compared to the control group, psychodrama and interaction behavior analysis reduced male 

adolescent anger in the post-test (p<0.001). At the follow-up stage, the effect of these two 

treatments on anger was lasting (p<0.001). The effect of transactional analysis on male adolescent 

anger in the post-test phase was greater than that of psychodrama (p=0.014).  

Conclusion: According to the results of this study, psychodrama and transactional analysis can be 

effective in reducing aggression in adolescent boys. These interventions can be used to reduce 

adolescent aggression. 
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