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 خالصه 

یق روش اجتماعي از طرهای هدف از پژوهش حاضر تعیین و مقایسه تاثیر آموزش مهارت مقدمه:

دارای رفتارهای ساله  6 -5آموزشي شن بازی واز طریق قصه گویي در کاهش پرخاشگری کودکان 

 پرخاشگرانه شهر اهواز است. 

روه گپس آزمون )دو  –این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشي و با طرح پیش آزمون  روش کار:

ساله مهد  6-5آزمایش و یک گروه گواه( اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان 

ش پژوه خوشه ای بوده، نمونه این شهر اهواز بود. نمونه گیری این پژوهش تصادفيهای کودک

واه( که به شیوه گنفر گروه  25نفر گروه آزمایشي دوم و  23نفر گروه آزمایشي اول، 27نفر) 75شامل 

ش شن اجتماعي از طریق روهای جلسه آموزش مهارت 10تصادفي انتخاب شد  مداخله که شامل 

ه گویي جتماعي از طریق روش قصاهای جلسه آموزش مهارت 10بازی برای گروه آزمایشي اول و 

یانس چند متغیری و با استفاده از آزمون تحلیل کووارهای برای گروه آزمایشي دوم ارائه گردید. داده

 آزمون تعقیبي تحلیل شدند، 

ریق روش اجتماعي از طریق روش شن بازی و از طهای نتایج نشان داد که آموزش مهارت نتایج:

 گری دانش آموزان تاثیر معناداری داشته است.قصه گویي بر روی کاهش پرخاش

ری همچنین نشان دادند که روش آموزشي قصه گویي بر کاهش پرخاشگها داده نتیجه گیری:

 کاهش در دخترها نسبت به پسرها موثرتر از روش شن بازی و روش آموزشي شن بازی درميکال

     .داشته استگویي  پرخاشگری بدني در پسرها نسبت به دخترها موثرتر از روش قصه

 اجتماعيهای پرخاشگری، شن بازی، قصه گویي، مهارت کلمات کلیدی:

 .باشدمياین مطالعه فاقد تضاد منافع  پی نوشت:
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 مقدمه

یكي از متداول ترین مشكالت رفتاری دوران کودکي 

ترین مشكالت پرخاشگری است. پرخاشگری یكي از شایع

آنان به روان درمانگران  کودکان و یكي از دالیل ارجاع

(. و مراجعه افراد به مراکز بهداشت رواني، از گستردگي 1است)

دهد. برآوردها نشان دادند که مراجعه مياین مشكل خبر 

اختالل های سرپایي برای زیرمجموعههای کنندگان به درمانگاه

است یک سوم الي ها سلوک، که پرخاشگری هم یكي از آن

شود. از مي، کودک و نوجوان را شامل پنجاه درصد مراجعان

آنجایي که امروزه در بسیاری از جوامع، پدیده پرخاشگری در 

بین کودکان رواج زیادی پیدا کرده است، این مشكل رفتاری 

باعث نگراني والدین و متخصصان تعلیم و تربیت شده است. 

زیرا اثرات نامطلوب آن بر رفتارهای بین فردی و همچنین بر 

بر اساس نتایج  (.2روني و رواني افراد، بسیار زیاد است )حالت د

مناسبي برای های تحقیقات مختلف، دوران پیش دبستاني سال

تشخیص مشكالت کودکان، مداخله به هنگام و پیشگیری از 

مشكالت عاطفي، اجتماعي و تحصیلي در آینده آنان است. 

ر این مداخله زود هنگام و تغییر رفتارهای ناسازگار کودک د

اجتماعي و محبوبیت های دوره حساس، باعث افزایش مهارت

نزد همساالن و بزرگساالن شده و کودک را برای پذیرش 

سازد و همچنین ميتحصیل دبستاني آماده های مسئولیت

تربیتي به موقع از ادامه این گونه رفتارها پیش -مداخالت رواني

انجام شده  به نظر ، باتوجه به مطالعات قبلي و (3کند )ميگیری 

میرسد یكي از دالیل اصلي بروز پرخاشگری در کودکان 

 1اجتماعي است. همچنین نلسونهای نداشتن و ضعف درمهارت

و عملكرد ها ( بیان داشتند نقص در مهارت2009و شولتز )

پرخاشگری  اجتماعي با افزایش سطوح پرخاشگری مرتبط است.

کودکان همراه میشود که از معموالًبا اختالالت رفتاری دیگر در 

 .شاره کردا فعالي و تكانشگری مهمترین آنها میتوان به بیش

ترین اختالالت دوران کودکي است فعالي از رایج اختالل بیش

                                                           
1 . Nelson 

 که توجه روانشناسان و روانپزشكان را به خود جلب کرده است

(4). 

 ها نشانگر آن است کهبرآمده از پژوهشهای یک سو یافتهاز

یل پرخاشگر در بزرگسالي هم به ادامه پرخاشگری تماکودکان 

ها از گسترش روز افزون خشونت و بررسي (همچنین4دارند)

 رفتارهای پرخاشگرانه در مدارس به ویژه در سالهای اخیر

 .(5) کنندحكایت مي

 ورانهاند که مشكالت رفتاری در د مطالعات نشان  داد همچنین

یش ر دوران بعدی زندگي پپیش دبستاني اختالالت رواني را د

یش بکنند. رفتارهای پرخاشگرانه و لجبازانه، دعوا، ميبیني 

 دکيفعالي، ضریب هوشي پایین و نداشتن اعتماد به نفش در کو

 تا پیش از یازده سالگي، پیش بیني کننده های خوبي برای

ه همان گونه که گفت   (6اختالل شخصیت ضد اجتماعي هستند)

د ي از اثرگذارترین دوران زندگي یک فرشد، دوره کودکي یك

رود .دوره ای که شخصیت کودک طي آن شكل ميبشمار 

تواند ميگیرد؛ از این رو، دخالت در صورت مشاهده اختالل مي

ر یكي از راهبردهای اثرگذار باشد. چه این که امروزه شما

کودکاني که به خاطر پرخاشگری و نداشتن مهارت های 

 ادهروابط موثر به روان شناسان ارجاع د اجتماعي و برقراری

 شوند رو به افزایش است. مي

نقش  به این موضوع بویژه از این رو اهمیت دارد که با توجه    

گروه همساالن در کودکي، کودکان پرخاشگر و یا بدون 

مانند و روند ميمهارت های اجتماعي، اغلب طرد شده و تنها 

 (7د)الل روبه رو  میشواجتماعي شدن این کودکان با اخت

بنابراین ضرورت تشخیص اولیه این مشكل و نیز مداخالت موثر  

درماني متناسب با هر کودک، بیش از پیش احساس های و روش

آموزش های شود. محققان و متخصصان تعلیم و تربیت برنامهمي

دانند که مياجتماعي را یک مدل تربیتي مداخله های مهارت

ضیه است که رفتارهای منفي، از قبیل مبتني بر این فر

مورد نیاز برای های پرخاشگری، اغلب حاصل کمبود مهارت

تعامالت با کفایت اجتماعي با همساالن است. انتظار بر این است 
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اجتماعي مناسب منجر به کاهش های که آموزش مهارت 

 .رفتارهای منفي شود

به  اجتماعيهای یكي از شیوه هایي  که در آموزش مهارت

ن ز شکودکان بسیار موثر بوده است، شن درماني است.استفاده ا

ه داشت خشيبو ماسه سابقه بسیار طوالني در فرایند درمان و الیتام 

 جوداست. در شن درماني، کودکان جهان شني مربوط به ابعاد و

شخصي و اجتماعي را توسط های و شخصیت خود و یا واقعیت

ر معاني کنند. با تمرکز بميیجاد تعدادی مینیاتور در جعبه شن ا

ه فادمنحصر به فردی که مراجعان برای توضیح جهان خود با است

شكالت برند، درمانگر به درک بیشتری از ممياز نمادها به کار 

  1395(. پژوهشي توسط کهریزی  که در سال 8رسد )ميمراجع 

 قیقبر روی کودکان پیش دبستاني انجام گردید، نمونه این تح

رمانشاه بودند، نتایج نشان داد که ساله شهر ک 7-5کودک  30

شود. ميشن درماني باعث کاهش اختالالت رفتاری کودکان 

همچنین تحقیقات دیگر نشان از تاثیر این روش در درمان 

ن اختالالت رفتاری و سالمت رواني، اجتماعي، عاطفي کودکا

بر داشته است مطالعات حاکي از تاثیرگذاری شن درماني 

اجتناب اجتماعي و اضطراب در دانشجویان های کاهش نشانه

 ( 9چیني و بهبود آگاهي اجتماعي بوده است )

اجتماعي به های یكي دیگر از شیوه هایي که در آموزش مهارت

کودکان بسیار موثر بوده است، قصه گویي است. در قصه، فكر 

مندانه شود و قصه گویي بیان هنرمياصلي در قالب حكایت ارائه 

حكایت برای انتقال پیام به مخاطب است. معموال کودک در 

کند و با فرضیه ميقصه، با شخصیت داستان هم ذات پنداری 

مختلف برای حل چالش شخصیت های سازی و ارائه راه حل

(. و کودک 10دهد )ميداستان، مهارت حل مسئله خود را رشد 

تواند ميخود با درک رابطه بین موضوع قصه و موضوع زندگي 

راه حلي ها مستقیما در مورد مسائل خود، فكر کند و برای آن

کند که از طریق قصه به مي( گزارش 2009بیابد. فرگان )

آموزش حل مسئله به کودکان مبتال به اختالالت رفتاری به 

پرداخته شد و نتایج قابل قبولي ها منظور کاهش قلدری آن

شگفت انگیزی را ارایه های قصه هاراه حل(10) بدست آمد

دهند که شدني  و مثبت هستند وبه رهایي از تعارضات دروني مي

( چهارچوب قصه وتاثیر آنفمنحصر به فرد و 11کنند. )ميکمک 

جذاب تر ها به خصوص در سنین کودکي نسبت به سایر روش

بوده و احتمال به کارگیری و تعمیم آن توسط کودک در 

(.با توجه به شیوع این اختالل 12ست )شرایط مشابه بیشتر بوده ا

و لزوم درمان مناسب و آسان ،مطالعه حاضر با هدف  مقایسه 

اجتماعي از طریق شن بازی و از های اثربخشي آموزش مهارت

ساله  6-5طریق قصه گویي در کاهش پرخاشگری کودکان 

 انجام شد. دارای رفتارهای پرخاشگرانه شهر اهواز

 نهجامعه آماری و روش نمو

ساله مهد  6-5جامعه آماری این پژوهش شامل همه کودکان 

 مشغول به آموزش  در 97شهر اهواز، که در سال  های کودک

بودند. جهت نمونه گیری برای آزمایش ها مهد کودک

 پژوهش از در ابتدا از روش نمونه گیری تصادفيهای فرضیه

خوشه ای استفاده شد، بدین صورت با مراجعه به مهد 

شهر اهواز جهت مشخص کردن کودکان که رفتار های ککود

پرخاشگرانه داشتند، توضیح مختصری درباره ی هدف پژوهش 

ر و تعریف پرخاشگری، از مربیان مهد کودک خواسته شد تا ب

تشخیصي پرخاشگری )پرسشنامه های اساس فرم مالک

پرخاشگری کودک، فرم مربي(، کودکان دارای رفتارهای 

في معر معرفي کنند. در مرحله بعد، همه ی افرادپرخاشگرانه را 

نفر(، جهت بررسي صحت تشخیص  95شده توسط مربیان )

مربي، توسط یک روانشناس مورد مصاحبه قرار گرفتند و 

 دمداکودکاني که بر اساس مصاحبه دارای رفتار پرخاشگرانه قل

 ورودی پژوهش مورد بررسيهای نفر( از نظر مالک 75شدند )

تند. به دلیل پیشگیری از دسترسي، آگاه شدن و قرار گرف

، آزمایشي بر همدیگر و بر گروه گواههای تاثیرگذاری گروه

ها کودکان هر مهد کودک به صورت تصادفي به از سه گروه

نه گرااختصاص یافتن. بر این اساس، کودکان دارای رفتار پرخاش

ه سنفر( به گروه آزمایشي اول، و کودکان  27سه مهد کودک )

ک نفر( به گروه آزمایشي دوم، و سه مهد کود 23مهد کودک )

 نفر( به گروه گواه اختصاص یافتند. 25دیگر )
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 ابزار پژوهش

 26)فرم مربي( شامل  Bرسشنامه اختالل رفتاری راتر فرم پ-1

 1370( تهیه  در سال 1967باشد  توسط مایكل راتر )ميسئوال 

اریابي گردید، این توسط مهریار و همكاران ترجمه و هنج

پرسشنامه برای سنجش اختالالت رفتاری )پرخاشگری، بیش 

 ضد فعالي، اضطراب، افسردگي، ناسازگاری اجتماعي، رفتارهای

اجتماعي  اختالل کمبود توجه( طراحي گردیده است. ضریب 

یق پایایي این پرسشنامه در تحقیقات مختلف باال بوده، تحق

قیق و در تح 89/0( 1370یار )، تحقیق مهر96/0( 1377یوسفي )

 (13گزارش شده است ) ) 85/0( 1383)ميابوالقاس

پرسشنامه پرخاشگری کودکان پیش دبستاني. این فرم مربوط -2

سئوال با مقیاس لیكرت، برای ارزیابي  43به مربیان بوده و 

پرخاشگری کالمي، پرخاشگری فیزیكي، پرخاشگری رابطه ای 

ن پیش دبستاني با پنج گزینه، و پرخاشگری اجتماعي، کودکا

، 3، یک بار در هفته = 2، یک بار در ماه = 1، بندرت = 0اصال =

باشد. این پرسشنامه دربرگیرنده درجات مي( 4اغلب روزها = 

متفاوتي از شدت بروز پرخاشگری است. و بر اساس میزان بروز 

رفتار پرخاشگرانه درجه بندی شده است. نمره این مقیاس 

در نوسان باشد، که نمره باال نشان  172بین صفر تا  تواندمي

دهنده میزان باالی پرخاشگری در کودکان است، به عبارت 

دیگر، کودکاني که نمره پرخاشگری شان دو انحراف معیار 

شوند. روایي ميباالتر از میانگین قرار گیرد پرخاشگر شناخته 

روش آلفای  بوده و پایایي این پرسشنامه با 61/0این پرسشنامه 

= ميبه ترتیب کالها بوده و پایایي خرده مقیاس 98/0کرونباخ 

 88/0اجتماعي=   94/0، رابطه ای = 92/0، فیزیكي = 93/0

(. پایایي این پرسشنامه در 1386بدست آمده بود )واحدی، 

بوده  پایایي خرده  96/0تحقیق حاضر با روش آلفای کرونباخ 

، خرده مقیاس 89/0یاس کالمي= عبارتند از: خرده مقها مقیاس

و خرده مقیاس  87/0، خرده مقیاس رابطه ای= 88/0بدني= 

 بوده است. 90/0اجتماعي= 

 پروتکل درمانی 

در مرحله اول با هماهنگي با اداره بهزیستي شهر اهوازو انتخاب 

)برای هر گروه سه مهد کودک در های تصادفي مهد کودک

جیه نحوه انتخاب کودکان نظر گرفته شد( وبرگزاری جلسه تو

پرخاشگربرای مربیان آن مهدها ی مربوطه، سپس برای اطمینان 

از انتخاب درست مربیان، مصاحبه تشخیصي توسط یک 

روانشناس با کودکان معرفي شده، انجام گردید، مداخله 

های آموزشي برای گروه آزمایشي اول: آموزش مهارت

جلسه یک ساعته،  10اجتماعي از طریق شن بازی بود که طي 

هفته ای دو جلسه تشكیل گردید. مداخله شن بازی درماني با 

( ارائه شده است 2000استفاده از پروتكل بویک و گودوین )

(. مداخله آموزشي برای گروه آزمایشي دوم: آموزش 4)

جلسه  10اجتماعي از طریق قصه گویي بود که طي های مهارت

)قصه گویي(،  بسته یک ساعته، جلسات گروه آزمایشي دوم 

( بود که مبتني 1395آموزشي بر اساس پایان نامه عباسقلي نژاد، )

(. این برنامه در 9گرفت )ميبر گفتن قصه توسط مربیان صورت 

جلسه و بصورت خواندن قصه توسط مربیان در مورد  10

های موضوعات از قبل مشخص شده، در راستای آموزش مهارت

ی داده شد. گروه گواه هیچ اجتماعي جهت کاهش پرخاشگر

گونه آموزشي دریافت نكرد.      

 

 هاجتماعي بر اساس روش شن بازی و روش استفاده از قصهای خالصه جلسات مداخله آموزشي مهارت  -1جدول 
 مهارت اجتماعي محتوی هدف عنوان گروه آزمایشي جلسات

 

 

 

 

 جلسه    اول 

اری اجرای پیش آزمون، برقر گروه آزمایشي اول

ارتباط و توضیح روش کار، و 

 تشریح پرخاشگری

شناخت پرخاشگری 

 و بدنيميکال

و ها استفاده از عروسک

اسباب بازی حیوانات 

وحشي و اهلي در جعبه 

 شن

مهارت شروع کردن  

 کفتگو

اجرای پیش آزمون، برقراری  گروه آزمایشي دوم

ارتباط و توضیح روش کار، 

شروع کردن گفتگو و 

 برقراری ارتباط

خواندن داستان توسط 

 مربي و بحث در مورد آن

مهارت شروع کردن 

 کفتگو
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تشریح پرخاشگری داستان  

 رمزیدامن ق

 

 جلسه

 دوم   

آموزش برون ریزی  گروه آزمایشي اول

 پرخاشگری

خلق تصاویر و شكل 

 هایي از پرخاشگری

استفاده از عروسک سرباز، 

 عالئم راهنمایي و رانندگي

 پیوستن به گروه

 گروه آزمایشي دوم

 

 

خواندن داستان توسط  پیوستن به گروه داستان گودال آب

 مربي و بحث در مورد آن

 پیوستن به گروه

 

 

 جلسه

 سوم

از های خلق شكل آموزش رفتار کمک رساني گروه آزمایشي اول

کمک رساني به 

و زلزله ها صدمه دیده

 زده ها

استفاده از وسایل نقلیه، 

ار عروسک انسان ها، از

 کمک رساني

پیشنهاد کمک به 

همكالسي و 

 درخواست کردن

 گروه آزمایشي دوم

 

 

خواندن داستان توسط  در خواست کردن داستان گربه کوچولوی ترسو

 مربي و بحث در مورد آن

درخواست کردن و 

پیشنهاد کمک به 

 همكالسي

 جلسه

 چهارم

آموزش بد بودن برداشتن  گروه آزمایشي اول

 وسایل دیگران

ق دستگیری دزد خل

 توسط پلیس

عواقب کارها و اجازه  ماشین پلیس، زندان

 گرفتن

 گروه آزمایشي دوم

 

خواندن داستان توسط  اجازه گرفتن کربه با کاله

 مربي و بحث در مورد آن

عواقب کارها و اجازه 

 گرفتن

 

 

 جلسه پنجم

آموزش آزاد سازی  گروه آزمایشي اول

 پرخاشگری

خراب کردن اشكالي 

رست کرده  بیان که د

 احساسات

که ها نشان دادن عروسک

اشكال را خراب کرده و 

عروسكي که خراب 

نكرده و توضیحات 

 کودک

توجه به احساسات 

دیگران و برون ریزی 

 احساسات

توجه به احساسات  داستان گوسفند عصباني گروه آزمایشي دوم

 خود و دیگران

خواندن داستان توسط 

 مربي و بحث در مورد آن

وجه به احساسات ت

دیگران و برون ریزی 

 احساسات

 

 

 جلسه ششم

آموزش خاک برداری بدون  گروه آزمایشي اول

 پرخاشگری

انجام خاک برداری و 

خاک ریزی با دوستان 

 بدون پرخاشگری

در ها همكاری عروسک

خاک ریزی  بدون 

 عصباني شدن

 اجازه گرفتن، قبول نه

اجازه گرفتن و قبول  دوستداستان امین ترین  گروه آزمایشي دوم

 نه

خواندن داستان توسط 

 مربي و بحث در مورد آن

 اجازه گرفتن، قبول نه

 

 

 جلسه هفتم

آموزش کمک رساني بدون  گروه آزمایشي اول

 پرخاشگری

کمک به دیگران در 

موقع مشكالت  

 ناراحتي

در ها کمک عروسک

 موقع تصادف  زلزله

پاسخ دادن به آزار و 

ز اذیت، دور شدن ا

 دردسر

داستان یكبار یک شاهزاده  گروه آزمایشي دوم

 بودميخان

خواندن داستان توسط  کاهش تنش

 مربي و بحث در مورد آن

پاسخ دادن به آزار و 

اذیت، دور شدن از 

 دردسر

 

 

 

خلق تصاویری از  آموزش رفتارهای اجتماعي گروه آزمایشي اول

رعایت نوبت، بازی 

 کردن با هم، اذیت

استفاده از عرسک انساني 

و حیوانات  در اخیتار قرار 

دادن وسایل شن بازی به 

استفاده از خودکنترلي 

 و حل مسئله
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های نكردن عرسک جلسه هشتم

 دیگر

 دیگران

خواندن داستان توسط  حل مسئله داستان خرگوش و راه حل گروه آزمایشي دوم

 مربي و بحث در مورد آن

استفاده از خودکنترلي 

 و حل مسئله

 

 

 جلسه

 نهم   

ایجاد فضا  منظر  آموزش رفتارهای مطلوب گروه آزمایشي اول

زیبای طبیعي با 

همكاری دیگر 

 عروسک ها

درخت کاری، صاف 

کردن شن ها، ساختن 

 شنيهای و ماشینها خانه

کنار آمدن با اتهام و 

 مذاکره کردن

پذیرش نقاط ضعف و  داستان خشم قلمبه گروه آزمایشي دوم

 دیگرانقوت خود و 

خواندن داستان توسط 

 مربي و بحث در مورد آن

کنار آمدن با اتهام و 

 مذاکره کردن

 

 

 

 

 جلسه دهم

 

رعایت نوبت، کمک  آموزش رفتارهای دوستانه گروه آزمایشي اول

رساني و در اختیار 

قرار دادن وسایل شن 

سازی به 

 دیگرهای عروسک

استفاده از ماشین ها، 

  حیوانات اهلي  ها عروسک

 پذیرش عواقب

داستان خوبه که با هم فرق  گروه آزمایشي دوم

 داریم

پذیرش عواقب انجام 

 کارها

خواندن داستان توسط 

 مربي و بحث در مورد آن

 پذیرش عواقب

مرحله پس 

 آزمون

سنجش میزان  پس آزمون گروه آزمایشي اول

 پرخاشگری کودکان

پرسشنامه پرخاشگری 

 واحدی

 پس آزمون

مرحله پس 

 ونآزم

سنجش میزان  پس آزمون گروه آزمایشي دوم

 پرخاشگری کودکان

پرسشنامه پرخاشگری 

 واحدی

 پس آزمون

 

 نتایج

 توزیع فراواني سن و جنسیت آزمودني ها -1جدول 

 جنسیت                                             سن     

 پسر دختر

 % 33/25نفر؛     19 %66/26نفر؛            20 هسال  5                  

 %24نفر؛             18 %24نفر؛                  18 هسال 6                   

 %33/49نفر؛        37 %66/50نفر؛             38 جمع                    

 66/50نفر از )  38کنید، ميهمانطور که در جدول باال مشاهده 

این  پسر هستند و از ( % /33)نفر  37 دختر، وها %( آزمودني

 . ساله بودند 5ها از آن %52سال داشتند و  6سن  %48تعداد 

آموزش آزمایشي و گواه و بررسي تاثیرهای ای مقایسه گروهبر

)از طریق شن بازی و قصه گویي( و گروه  اجتماعيهای مهارت

پس آزمون، بعد های ، بر اساس نمرهگواه، از لحاظ پرخاشگری

ها، ابتدا یک تحلیل کوواریانس چند از کنترل اثر پیش آزمون

های انجام گرفت، سپس فرضیهها متغیری )مانكووا( روی داده

پژوهش آزمون شدند. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری در 

 .آمده است لجدو
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 آزمایشي و گواههای روهنتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری )مانكووا( در گ-2جدول  

 اندازه اثر سطح معني داری Fنمره ارزش آزمون اثر

 اثر پیالیي گروه

 لمبدای ویكلز

 اثر هتلینگ

 بزرگترین ریشه روی

765/0 

521/0 

231/1 

875/0 

16/17 

185/14 

196/15 

231/25 

0001/0 

0001/0 

0001/0 

0001/0 

231/0 

417/0 

476/0 

531/0 

 مشخص است، نتایج آزمون تحلیل همان طور که در جدول باال

آزمایشي و های کوواریانس چند متغیری )مانكووا( در گروه

اثر پیالیي، المبدای های دهد با توجه به آزمونميگواه نشان 

 یویلكز، اثر هتلینگ روی حداقل از لحاظ یكي از متغیرها

( تفاوت پرخاشگری کالمي، بدني، رابطه ای و تكانشيوابسته )

( وجود دارد. برای پي بردن به این P < 0 /0001ی) معني دار

تفاوت، یک تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانكووا بر 

پس آزمون متغیرهای وابسته انجام گرفت که های روی نمره

 نتایج حاصل در جدول ارائه شده است.

آزمایش و گواه های ون متغیرهای وابسته در گروهپس آزمهای نتایج تحلیل کوواریانس یكراهه در متن مانكوا روی نمره -3جدول 

 پرخاشگری )کالمي، بدني، رابطه ای و اجتماعي(های مربوط به میانگین نمره

مجموع  متغیرهای وابسته

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

سطح معني  Fنمره 

 داری

 ایتا

نمره کلي 

 پرخاشگری

33/764 1 33/764 36/35 001/0 23/0 

قیاس خرده م

پرخاشگری 

 کالمي

25/567 1 25/567 21/34 001/0 61/0 

خرده مقیاس 

پرخاشگری 

 بدني

92/586 1 92/586 28/29 001/0 42/0                                           

خرده مقیاس 

پرخاشگری 

 رابطه ای

41/756 1 41/756 67/39 001/0 47/0 

خرده مقیاس 

پرخاشگری 

 اجتماعي

29/711 1 29/711 11/26 001/0 36/0 

های F شود نسبت ميهمانطوری که در جدول باال مشاهده 

( F=36/35پرخاشگری )تحلیل کوواریانس تک متغیری در 

خرده باشد. همچنین در ميمعني دار  001/0است و در سطح 

 بدنيخرده مقیاس ، ( =p 001/0و  F=21/34)ميکالمقیاس 

(28/29=F  001/0و P= )67/39یاس رابطه ای )، خرده مقf=  و

001/0p= 11/26( و خرده مقیاس اجتماعي=F 001/0و=p )

دهند که در متغیرهای مينشان ها باشند. این یافتهميمعني دار 

کالمي، بدني، رابطه ای و )خرده مقیاس  پرخاشگریوابسته 

اجتماعي از طریق های مهارتآموزش های ( بین گروهاجتماعي
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گواه تفاوت معني دار دیده  با گروه شن بازی و قصه گویي

 شود.مي

وجود دارد، بر ها برای بررسي این که تفاوت بین کدام میانگین

تعدیل شده در جدول شماره های این اساس نتایج بررسي مقایسه

 آورده شده است.4

 پرخاشگریتعدیل یافته های نتایج آزمون تعقیبي بنفرني برای مقایسه میانگین -4جدول 
سطح معني  انحراف معیار تفاضل میاتگین ها تعدیل یافتههای میانگین مورد مقایسهها گروه رمتغی

 داری

 08/0 61/0 -37/0 75/39 – 12/40 زمایشي دومآ-آزمایشي اول نمره کلي پرخاشگری

 0001/0 76/1 57/11 32/51 – 75/39 روه گواهگ-آزمایشي دوم

 0001/0 81/1 2/11 32/51 – 12/40 گواه-اول گروه آزمایشي

پرخاشگری خرده مقیاس 

 کالمي

 001/0 192/1 37/2 85/19 – 48/17 زمایشي دومآ-آزمایشي اول

 0001/0 923/1 58/3 43/23 – 85/19 روه گواهگ-آزمایشي دوم

 0001/0 096/1 95/5 43/23 – 48/17 گواه-اول گروه آزمایشي

پرخاشگری خرده مقیاس 

 بدني

 001/0 02/1 -4/2 31/11 – 71/13 ومد-اول آزمایشي گروه

 0001/0 29/1 9/6 21/18 – 31/11 روه گواهگ-دوم گروه آزمایشي

 003/0 087/1 5/4 21/18 – 71/13 گواه-اول گروه آزمایشي

مقیاس  خرده  

 پرخاشگری رابطه ای

 06/0 786/0 3/1 91/12 – 61/11 آزمایشي دوم آزمایشي اولگروه 

 0001/0 923/0 81/3 72/16 – 91/12 وه گواهرگ-آزمایشي دومگروه 

 0001/0 096/1 11/5 72/16 – 61/11  گواه-اول گروه آزمایشي

پرخاشگری خرده مقیاس 

 اجتماعي

 1/0 925/0 3/0 14/10 – 84/9 دوم-اول آزمایشي گروه

 0001/0 29/1 68/3 82/13 – 14/10 روه گواهگ-دوم گروه آزمایشي

 003/0 087/1 98/3 82/13 – 84/9 اهگو-اول گروه آزمایشي

، بین پرخاشگریدهد که در متغیر ميجدول باال، نشان 

اجتماعي از های مهارتتعدیل یافته گروه آموزش های میانگین

اجتماعي از طریق های مهارتو گروه آموزش طریق شن بازی 

 (p=  12/0ار ) در مرحله پس آزمون تفاوت معني د قصه گویي

های مهارتتوان نتیجه گرفت که آموزش ميلذا  .داردنوجود 

اجتماعي از های مهارتآموزش  اجتماعي از طریق شن بازی و

کاهش پرخاشگری کلي دانش آموزان  در، طریق قصه گویي

همچنین در مقایسه دو به دو  .تفاوتي معناداری  مشاهده نگردید

س شویم که در خرده مقیاميتعدیل یافته متوجه های میانگین

بین دو روش آموزشي تفاوت معناداری ميپرخاشگری کال

های (. در واقع بین آموزش مهارتp= 001/0شود )ميمشاهده 

اجتماعي از طریق شن بازی و از طریق قصه گویي تفاوت 

معناداری وجود دارد و روش قصه گویي در کاهش پرخاشگری 

ه همچنین با مقایس .باشدميموثرتر از روش شن بازی ميکال

پرخاشگری بدني در میانگین تعدیل شده دو روش، تفاوت 

شود و در سطح ميمعناداری بین دو روش آموزشي مشاهده 

(003/0- =p معناداری شده است و نشان )دهد که روش شن مي

اجتماعي موثرتر از روش قصه های بازی در آموزش مهارت

ی هاگویي بوده است. همچنین در مقایسه دو به دو  میانگین

( و 06/0تعدیل یافته در خرده مقیاس پرخاشگری رابطه ای )

 ( معني دار نشده است .1/0خرده مقیاس اجتماعي )

 بحث و نتیجه گیری

دوران کودکي سالهای مناسبي برای تشخیص مشكالت 

کودکان، مداخله بهنگام و پیشگیری از بروز مشكالت عاطفي، 

قع مداخله بهنگام در وا .اجتماعي و تحصیلي آنان در آینده است

و اصالح رفتارهای ناسازگار کودک در این دوره حساس، 

موجب افزایش مهارتهای اجتماعي و محبوبیت نزد همساالن و 

بزرگساالن میشود و کودک را برای پذیرش مسئولیتهای آتي 

پرخاشگریكي از شایعترین مشكالت کودکان و زد آماده میسا

شناخت این .مانگران است یكي از دالیل ارجاع آنان به رواندر
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مشكل نزد کودکان خردسال و مداخله به هنگام میتواند از ادامه  

 (14) کنداین رفتار پیشگیری 

ز اجتماعي اهای نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش مهارت

طریق شن بازی و از طریق قصه بر کاهش پرخاشگری کودکان 

ایج این پژوهش مهد کودک تاثیر مثبت معناداری دارند. نت 5-6

ی آموزشي )شن بازهای همچنین نشان داد که هر کدام از روش

وی ر رو قصه گویي( در مقایسه با گروه گواه تاثیر معناداری ب

د. کاهش پرخاشگری کالمي، بدني، اجتماعي و رابطه ای داشتن

ا راول، سوم و چهارم پژوهش های این نتایج به ترتیب فرضیه

؛ 1391قبلي )پزشكیان های پژوهشهای تهکنند و با یافميتایید 

؛ کیم، دو، هونگ و چوی، 1392؛ حیدری، 1397ملک پور ، 

؛ 2011؛ اسكالر، 2013؛ علوی، پاکدامن ساوجي و امین، 2011

 15، 13،14، 12، 11، 10( مطابقت دارند )2012 مک کنس،

ر، عة حاضهمسو با این یافته از مطال( بطوریكه در تحقیقي 18،20،

ای  هاخلمطالعه ملكپور و نسائي مقدم نشان داد که روش مد نتایج

 درماني، رشد شناختي کودکان ناتوان ذهني آموزش بازی شن

توان به ميدر تبیین این نتایج  (19) پذیر را افزایش داده است

 موارد ذیل اشاره کرد:

های نشان داد که روش آموزش مهارتها همچنین  یافته

تاثیر ميویي در کاهش پرخاشگری کالاجتماعي از طریق قصه گ

بیشتری نسبت به روش شن بازی داشته است، برای تبیین این 

توان به نظریه پردازش فعال اطالعات پرداخت، برطبق مينتیجه 

این نظریه، پردازش اطالعات به نحوه جذب، نگهداری و بازیابي 

باشد، لذا قصه گویي به دو صورت باعث مياطالعات مربوط 

قصه گویي  -1شود، ميیش پردازش اطالعات در کودکان افزا

شود، و ميباعث تحریک تصاویر ذهني روشن و همانند سازی 

کند قصه گویي در بر گیرنده ميکودکان را در یادگیری، فعال 

 -2شود. ميهوش فضایي، کالمي، بین فردی و درون فردی 

 پردازش اطالعات برای نگهداری بلند مدت اطالعات ضروری

و ها است. کودکان از طریق قصه گویي با فرافكني با اسطوره

قهرمان داستان، باعث افزایش عزت نفس، افزایش گنجینه لغات 

شود عالوه بر این مسائل، چون ميو اعتماد به نفس کودک 

ها شد و بعد از اتمام داستانميبه صورت گروهي بیان ها داستان

پرداختند، ميمورد داستان خود در های کودکان به بیان دیدگاه

کودکان افزایش یابد، ميشود توانایي کالميلذا این موارد باعث 

شود که ميکودکان، منجر به این مطلب ميافزایش توانایي کال

کودکان به جای استفاده از کلمات پرخاشگرانه از کلماتي که 

ي بهمن به باوردر داستان یاد گرفته اند استفاده بیشتری نمایند.  

از آن جا که قصه مورد عالقه کودکان است، کمک  (1396)

کند که همانندسازی بهتری در آنان صورت بگیرد. البته، این مي

موضوع نیازمند انتخاب قصه مناسب است و رفتار قهرمان قصه 

باید برای هدف مورد نظر طراحي شده باشد تا کودکان تالش 

 (21) کنند با او همانندسازی کنند

ه نتایج ،همچنین مشخص شد که روش آموزش در ادام

اجتماعي از طریق شن بازی در کاهش پرخاشگری های مهارت

بدني تاثیر بیشتری نسبت به روش آموزشي قصه گویي داشته 

توان گفت که شن بازی به کودکان مياست. در تبیین این نتیجه 

کند تا با خلق تصاویر، احساسات دروني خویش را ميکمک 

زند و به وسیله فرافكني، تعارضات، ترس ها، آرزوها، آشكار سا

امیال و دیگر احساسات دروني، به نوعي تخلیه هیجاني دست 

خود، ميو نیز با سبک ترسیميیابند. کودک با محتوای ترسی

( در مطالعه دیگری 16سازد )ميسازماندهي شخصي را منعكس 

دکان به اثرات قصه درماني بر سوگ ،افسردگي و اضطراب کو

پرداخته شد که نتایج آن تحقیق نیز تاثیر قصه درماني در 

مشكالت رفتاری کوذکان را تایید کرد )(با توجه به نتایج به نظر 

میرسد که ، شن بازی به دلیل استفاده از ذهنیت خود کودک در 

با هدایت درمانگر، چون یک ها ترسیم تصاویر بر روی شن

خود کودک های وانمندیفعالیت عملي است که نشان دهنده ت

است، لذا تاثیر آن بر قسمت عملي پرخاشگری بیشتر از روش 

 قصه گویي بوده است.
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 Abstract 

Introduction: The purpose of this study was to determine and compare the 

effect of social skills training through sand play and storytelling on reducing 

aggression in 5-6 year-old children with aggressive behaviors in Ahvaz. 

Methods: This study was semi-experimental with pre-test and post-test 

design (two experimental and one control group). The statistical population 

of this study consisted of all 5-6 year old kindergarten children in Ahvaz. 

The sample consisted of 75 participants (27 in the first experimental group, 

23 in the second experimental group and 25 in the control group) who were 

randomly selected. The sandboxing method was provided for the first 

experimental group and 10 sessions of social skills training through 

storytelling for the second experimental group. Data were analyzed using 

multivariate analysis of covariance and post hoc tests, 

Results: The results showed that social skills training through sand play and 

storytelling had a significant effect on reducing aggression in students. 

Conclusion: The data also showed that storytelling training method was 

more effective in reducing verbal aggression in girls than boys, and sand 

play training method was more effective in reducing physical aggression in 

boys than in girls. 
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