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 چکيده
های اجتماعی و پرخاشگری کودکان پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی شن بازی بر مهارت

مبتال به اختالل کمبود توجه/ بیش فعال انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه 

آماری پژوهش با گروه آزمایش و گواه است. جامعه  آزمونپسو  آزمونشیپ صورتبهآزمایشی 

 6931کمبود توجه/ بیش فعال شهر اراک در سال  حاضر شامل کلیه کودکان مبتال به اختالل

 و انتخاب در دسترسی ریگصورت نمونهبهنفر  93 تعداد ذکرشدهباشد که از جامعه آماری می

 یی اجتماعهامهارتپرسشنامه  و شد یبندطبقه گواه و آزمایشی گروه دو در تصادفیصورت به

 ی درمانی بهبازشن وقرارگرفته  آزمایش گروه در نفر 61. گرفت قرار ارشانیدر اختو پرخاشگری 

نشد. قبل از برگزاری جلسات  ارائهها آنمداخله به  وقرارگرفته  گواه گروه در نفر 61 و ارائهها آن

قرار گرفت. ابزارهای در اختیار هر دو گروه  آزمونپس عنوانبهها و بعد از اتمام آموزش، پرسشنامه

( و  پرسشنامه 6399کودکان ) فرم ماتسون اجتماعی یهامهارتسنجش  مقیاسشامل  پژوهش

( بود و به منظور The Aggression Questionnaire- AQ( )6331پرخاشگری باس و پری )

 رها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. در نهایت نتایج نشان داد شن بازی بتحلیل داده

درصد از واریانس آن را  51های اجتماعی و پرخاشگری کودکان موثر است و به میزان مهارت

های اجتماعی و کاهش تبیین نموده است. براساس نتایج شن بازی درمانی باعث افزایش مهارت

 پرخاشگری کودکان شده است.

وجه/ های اجتماعی، پرخاشگری، کمبود تشن بازی درمانی، مهارت اژگان کليدي:و

 .بیش فعال
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 3 فيروزه زنگنه،  2 منصور عبدي،  1 فاطمه کلهر

 .کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک 6
 .ر و عضو هئیت علمی دانشگاه اراکاستادیا 1
 .استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک 9

 
  نام نویسنده مسئول:

 فاطمه کلهر

پرخاشگري  هاي اجتماعي ومهارت ثربخشي شن بازي درماني برا

 مبتال به اختالل کمبود توجه/ بيش فعال کودکان
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 مقدمه
 به آن تربیت و متخصصان تعلیم و روانشناسان از بسیاری که است موضوعی کودکان زندگی در 6اجتماعی ارتباط و محیط اهمیت

 کودک كرتفبر این اساس،  داند.می فرهنگی و اجتماعی تعامل نتیجه را شناختیروان فرایندهای همه 1ویگوتسكی مثال اند. برایداشته اشاره

شود می میسر وی در واقعی روابط برقراری امكان ذهن، عالی کارکردهای ایجاد با و یابدمی تحول وی اجتماعی هایتجربه خالل از اساسا

، 9است )لورا و بالنكن کودکی دوران اختاللهای متداولترین و از شد شناسایی نوزدهم قرن در بار نخستین فعالی(. اختالل بیش6931)احراری، 

 کامل به طور هنوز اختالل این شناسیاست. علت گرفته قرار و مربیان پژوهشگران توجه مورد مختلف دالیل به اختالل (. امروزه این1365

کمتوانی  ای ومقابله نافرمانی اختالل اختالل سلوک، چون دیگری هایاختالل همبودی با این اختالل شناخت است است. ممكن نشده مشخص

و  مدتطوالنی نافذ، مشكالت از اختالل این به ( بیان کردند مبتالیان1331) 1(. سادوک و سادوک6993باشد )رحیمی،  ارتباط رد یادگیری

 (.1365، 1ایوا و اناکنند )برند و همچنین مشكالتی را برای والدین خود ایجاد میمی رنج تكانه و فعالیت توجه، حوزه سه در شدیدی

 برای اختالل  DSM-5معیارهایهستند.  مبتال نیز و یادگیری هیجانی رفتاری، همراه اختالالت به کودکان این از همچنین بسیاری

اختالل کمبود توجه/ بیش فعالی  های مرتبط باروی دو چیز تأکید دارد: حضور نقص DSM-5 دهد کهنشان میکمبود توجه/ بیش فعالی  

مثالً، (، C ل بود( و حضور این اختالل در حداقل دو محیط یا ستینگ مختلف )معیارسا 5، معیار سنی DSM-IVسالگی )در 61تا قبل از 

  DSM-5 .سالگی سن شروع این اختالل نیست 61. الزم به ذکر است که در خانه و مدرسه، خانه و محل کار، خانه و مدرسه و محل کار

سیار دشواری ها کار باه به گذشته و تعیین زمان دقیق شروع سمپتومسن شروع تعیین نمی کند، زیرا نگاختالل کمبود توجه/ بیش فعالی  برای

 (.1361)باشمن و اوبرین،  سالگی حضور داشته باشند 61صرفاً اعالم می کند که معیارها باید قبل از   DSM-5.است

 و )سادوک شودمی بیماران زتمرک و توجه کاهش یا و از اندازه بیش فعالیت و تحرک موجب و کندمی مبتال را کودکان بیماری این 

 اختالل و مواد سوءمصرف جمله از باری زیان تواند پیامدهایمی اختالل این دیرهنگام (. تشخیص6931؛ به نقل از شگفتی، 1333سادوک، 

 نشان نیز وجوانین تا را آن مبتال عالیم کودکان از %93 تا %13 متوسط طور باشد. به داشته پی در را شغلی و تحصیلی اجتماعی، در روابط

های اجتماعی هستند و اند. این کودکان دارای مشكالتی در مهارتداشته همراه به بزرگسالی تا را عالیم آنها درصد 13تا  63 و اندداده

 طرد خود همساالن توسط کودکان درصد 61 تا 63 های مدرسهسال طول در دهدیم نشان دهند. تحقیقاتپرخاشگری را از خود بروز می

 های اجتماعیمهارت کودکان از دسته این که است آن امر این دارد. علت وجود آنان زندگی بعدی در مراحل مستمر طرد امكان نیز و شوندیم

 (. 6993و همكاران،  به پژوه) ندارند را الزم

 دیگران با سازدمی قادر را فرد که ستا قبولی و قابل فراگرفته رفتارهای مجموعه اجتماعی مهارت که باورند این بر روانشناسان بیشتر

برقراری  آغازگر کردن، کمك دیگران، با مشارکت کند. همكاری، خودداری اجتماعی های نامعقولالعملعكس از و باشد داشته مؤثر رابطه

ی اگونهبهآیند. می شمار به عیاجتما هایاز مهارت هاییمثال کردن، قدردانی و تشكر و دیگران از تمجید و تعریف کردن، کمك تقاضای رابطه،

 جرأت اجتماعی مهارت ناکامی، تحمل اجتماعی، رهبری و تحصیلی پیشرفت میان رابطه مثبتی (1336همكاران ) و نتایج پژوهش چن که

 افراد اعیاجتم تیباقابل تحصیلی پیشرفت دادند ( نشان1336همكاران در سال ) و ولش .داشت حكایت همساالن با دوستانه روابط ورزی و

-دانش عملكرد تحصیلی بر منفی تأثیر اجتماعی مهارت در دهد نارساییمی نشان متعدد هایبررسی سوی دیگر، دارد. از مستقیمی ارتباط

 اجتماعی، هایبنابراین، مهارت؛ شودیم منجر سازگاری مشكالت بروز به غالباً و کندیم تشدید را یادگیری مشكالت گذارد،می آموزان

پژوه هستند )به افراد اجتماعی رفتاری و سالمت بیانگر و نموده نامطلوب یهاپاسخ از اجتناب و تعامل مؤثر به قادر را فرد که هستند ارهاییرفت

 (.6993و همكاران، 

 بر هاهارتم این از بالغین و کودکان برخورداری میزان و بوده های اجتماعیمهارت توسعه کودکی دوران آموزشی اهداف نیترمهم از

 این و کسب ننموده را مناسب اجتماعی هایمهارت کودکان از است. بسیاری اثرگذار آنان تحصیلی موفقیت نیز و اجتماعی و فردی سالمت

 یهاتیفعال در شرکت تحصیلی، عدم نامناسب عملكرد همتایان، با ناموفق ارتباطات نظیر برقراری یشناختروان مشكالت توسعه به منجر امر

وحدانی بود )گرمارودی و  خواهد سنین باالتر و کودکی دوران در عصبانیت و افسردگی اضطراب، توسط همتایان، شدن طرد انزوا، و انبیج

گیری؛ تصمیم هیجانی، آگاهی یهاطهیح در بیشتری هاینیازمند مهارت جامعه که انددریافته وپرورشآموزش متخصصان ( و امروزه6991، نیا

پرخاشگری رفتاری است که هدف آن صدمه زدن به خود یا دیگران می باشد. در این تعریف، است.  از سویی،  تعارض حل و عیاجتما تعامل

                                                           
1 . Environmental and social connections 
2  .Vygotsky 
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قصد و نیت حائز اهمیت است؛ یعنی یك رفتار آسیب زا در صورتی پرخاشگری محوب می شود که از روی قصد و عمد به منظور صدمه زدن 

اشد. پرخاشگری ممكن است به اشكال گوناگونی بروز پیدا کند. شكل کالمی و جسمانی آن معرف مولفه به دیگری یا به خود انجام گرفته ب

های ابزاری یا رفتاری، خشم معرف جنبه هیجانی و خصومت معرف جنبه شناختی پرخاشگری است. تحقیقات نشان داده است که پرخاشگری 

ب نشانگانی مانند احساس درماندگی، تنهایی، ناسازگاری اجتماعی، بی توجهی به دارای عوارض جسمی، روانی و اجتماعی فراوانی است و موج

حقوق و خواسته های دیگران، زخم معده، میگرن، اختالل فشار خون، افسردگی، اضطراب و افت تحصیلی می گردد. افرادی که مشكالت 

روده ای می باشند بلكه در انزوا  -د سردرد و دردهای معده ای رفتاری از جمله پرخاشگری دارند، نه تنها دارای نشانگان مرضی جسمانی مانن

 .(6931)شگفتی،  و تنهایی به سر می برند و به خواسته های اجتماعی دیگران توجهی ندارند

 درمانی یبازشن خواهد رفت، کار به های اجتماعی و کاهش پرخاشگری این کودکانبه منظور افزایش مهارت پژوهش این در که روشی

وسیله سرگرمی است، جنبه آموزندگی و سازندگی نیز دارد و در برخی موارد اشتغال  نكهیا نیبازی در عتوان گفت است. بر این اساس، می

آموزشی، به مفاهیم ذهنی جدیدی دسترسی پیدا  یهایباز ژهیوبه هایکودک به بازی بیش از ارزش خواندن کتاب است، کودکان در خالل باز

 . در حین بازی مطالب آموختنی،آورندیبه دست م یا. آنان به کمك بازی تجارب ارزندهکنندیبیشتر و بهتری را کسب م یهاهارتو م کنندیم

روانی کودکان  -نقش بازی در روند رشد جسمانی و روحیاز سوی دیگر، . (6931)درتاج،  شودیبدون فشار و با میل و رغبت فراگرفته م

های کودک بسیاری از مهارت آماده کند. یسالاز کارکردهای مهم بازی آن است که کودک را برای ورود به زندگی بزرگانكارناپذیر است. یكی 

ی بازشن آموزد. کند، میجلوه می تیاهمیهایی که به نظر بسیاری ببرای زندگی آینده خود را از طریق همین بازی ازیفردی و اجتماعی موردن

 مارگارت روش از بود، یونگ هینظر از برگرفته خود که روش کردن متمایز منظوربه را واژه این کرد. او ابداع را آن فکا دورا که است یاواژه

 کوچك یهایبازاسباب و هاعروسك از در آن که است روشی از برگرفته شن سینی که است حالی در این کرد بیان دنیا روش به نام لونفلد

 به بیان شن سینی در خود دنیای ساختن با کودک آن در که غیرکالمی است روشی ی درمانیبازشن. ودشیم استفاده شن جعبه یك در

)گودوین  کندیم بازی را صامت گرمشاهده نقش درمانگر، توسط کودک، صحنه این خلق جریان در و پردازدیم هیجاناتش و تمایالت تعارضات،

 باعث معین بسازد. این یزمانمدت در را شن سینی )کودک( چندین مراجع که زمانی تا ردیپذینمانجام  تفسیر و (.  تعبیر1333و باربارا، 

 اغلب که شودیم ایجاد جودرمان در یبازشن تجربه از عمیقی . آگاهی شناختیشودیم ذهن دخالت بدون درمان جریان طبیعی شدن آشكار

 بدن ذهن، بین ارتباط ایجاد به خود انیباب فرد آن در که کندیم ایجاد را فرصتی شن . سینیکندیم ایجاد او در را بینش جدیدی از سطح

 باعث یبازشن در که را دیگری تیپراهم ( عنصر6331) میچل و فریدمن از نقل به 6395برادوی  بازی کنار . درپردازدیم باهم تخیالتش و

 با وخاکآب عناصر از استفاده نیز و درمانگر سوی از شدهمحافظت حالنیدرع آزاد فضای آن و کندیم خاطرنشان ،شودیم بهبود و درمان

 در عوامل این ترکیب ،دهدیمبخشیدن  واقعیت امكان اشیدرون تجربیات و تخیالت به فرد آن در که است 63 یاتجربهپیشبرد  در یكدیگر

 یهاروش چندین از یكی که روش این .دهدیم نجاربه و طبیعی طریق به امكان رهایی گونه، بازی و خالق یهایانرژ به موردنظر فضای

 دنیا در سراسر فرهنگی روشی بین مثابهبه ندارد، چندانی نقش ذهن عملكرد درک برای در آن زبان آنكه دلیل به ،رودیم شمار به درمانی

 (.6991است )ذولمجد و همكاران،  مورداستفاده

 (.1361کیم،  و یانگ )می باشدیم حفاظت کننده خصوصیات دارای هافرهنگ از ریبسیا نظر از اکنون و این از بیش شنی هایمحوطه 

 روش این (.1363ولدرابروگن،  و )ماتسون نهاده است بنیان را واقعی یشن درمان که است شدهشناخته نفری اولین عنوانبه لونفلد مارگارت

 با خود را ذهنی یرهایو تصو هیجانات آزادانه توانندیم مراجعان و دارد را گرتسهیل نقش درمانگر و است غیرمستقیم یدرمانیباز از نوعی

 روش این وی، گیریجهت از نظرصرف یك درمانگر، کنند. برای خلق شن جعبۀ درون در مختلف مینیاتوری و اشیای شن از جعبه استفاده

 (. 6931باشد )کهریزی و همكاران،  باارزش منبعی تواندیم درمانی

 هایپیشرفت به زمینه این در کرد، استفاده مراجعان خود درمان برای دنیا تكنیك از سال چندین از پس لونفلد، شاگردان از یكی کالف،

 با کودکان کار برای جدیدی روش و افتیدستتأخیر(  با تفسیر و تعبیر مختلف، و متنوع اشیاء مینیاتوری از )استفاده مانند تحلیلی و تكنیكی

(. نتایج مطالعات 1331)برادوی،  باشد متمایز لونفلد جهان روش تكنیك از تا کرد انتخاب خود روش برای را درمانی بازیشن ژۀوا و کرد ابداع

الکرویكش و همكاران، متعددی حاکی از تاثیر مداخالت مبتنی بر شن بازی درمانی بر مهارت های اجتماعی و پرخاشگری کودکان است )

و  6931؛ کهریزی و همكاران، 6939؛ ملك پور و مقدم، 6931بیگی و درآمدی،  ؛1331لویس و کارچر،  ؛1331؛ روسو و همكاران، 1335

 بهبود و پرخاشگرانه و تكانشی رفتارهای کاهش در درمانی بازیداد، شن ( نیز نشان6339) براون و آلن مطالعات (.6991ذوالمجد و همكاران، 

 دهدیم اجازه به کودکان شن با بازی که صورتنیبداست.  مؤثر هنر نظیر مناسب، یهاتیفعال به رژیان انتقال و توانایی اجتماعی یهامهارت

اصلی پژوهش  سؤالبر این اساس،  .کنند بیان تراجتماعی و ترمناسبرفتارهای  تسهیل برای را خود دیده لطمه و پرخاشگرانه احساسات تا

 ؟است مؤثراختالل کمبود توجه/ بیش فعال   کودکان مبتال به پرخاشگری و اجتماعی تمهار بر درمانی یبازشنحاضر این است که آیا 
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 روش پژوهش
غیر مت عنوانبهی درمانی بازشنبا گروه گواه است. در تحقیق حاضر،  آزمونپسو  آزمونشیپروش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی باطرح 

ه با اجرای باشد کمتغیر وابسته می عنوانبهفعالی نیز اختالل کمبود توجه/ بیشمستقل و مهارت اجتماعی و پرخاشگری در کودکان مبتال به 

فعالی کمبود توجه/ بیش سال مبتال به اختالل 66تا  1ی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کودکان موردبررسجلسات درمانی 

باشد. از جامعه نفر می  15باشد که تعداد کلیه آنان در حدود می 6931سال مراجعه کننده به مرکز خدمات روانشناختی بهاران شهر اراک در 

 61. شدند یبندطبقه گواه و آزمایشی گروه دو در تصادفیصورت به و انتخاب در دسترسی ریگصورت نمونهبهنفر  93 تعداد ذکرشدهآماری 

نفر از  1نشد. تعداد  ارائهها آنمداخله به  وقرارگرفته  گواه گروه در نفر 61 و ارائهها آن ی درمانی بهبازشن وقرارگرفته  آزمایش گروه در نفر

نفر از این کودکان کالس  9دختر(، تعداد  1پسر و  1نفر از این کودکان کالس دوم ) 63دختر(، تعداد  6پسر و  9این کودکان کالس اول )

 6پسر و  1نفر از این کودکان کالس پنجم ) 9دختر( و تعداد  9پسر و  1)نفر از این کودکان کالس چهارم  1دختر(، تعداد  1پسر و  1سوم )

در اختیار هر دو گروه قرار گرفت. بر این اساس،  آزمونپس عنوانبهها دختر( بودند.  قبل از برگزاری جلسات و بعد از اتمام آموزش، پرسشنامه

 روش این کردند. در بازی سمبولیك اشیاء و با وسایل و شدند حاضر ایهدقیق 45 جلسه 63 در انفرادی صورت به آزمایش گروه هایآزمودنی

 العملعكس دادن نشان از استفاده با هاجلسه تمامی طی در هایآزمودن رفتارهای و حاالت و مشاهدات بالینی ثبت آزمونگر،/پژوهشگر نقش

 درباره هاآن با و کردند تهیه عكس ساختند مراجعان که تصاویریاز  جلسه هر پایان در آزمونگر /پژوهشگر نیچنهماست.  موقعیت با متناسب

 /پژوهشگر و داشتند عهده به را جلسه هدایت هایآزمودن که صورتی به بود، غیرمستقیم روش به هاجلسه ادارۀ .کردند گفتگو تصاویر محتوای

 مواردی بر مبتنی مداخله، روش این در بازی اصول شد. اساحس یا نیازی و داشته سؤال آزمودنی که کرد مداخله مواردی در تنها آزمونگر

ها از آزمون شد. برای تحلیل دادهمی شامل کودک( را احترام حفظ درمان، جلسه در کودک بودن رهبر کودک، با ارتباط عاطفی )ایجاد مانند

 تحلیل کواریانس چندمتغیره و تك متغیره استفاده شد.

 

 پروتکل جلسات آموزشي
 است بازی نحوه و بازی وسایل از چگونگی استفاده بازی، شروع برای کودکان آگاهی منظوربه کلی راهنمایی بازی، شن لدستورالعم

مشغول شدند.  بازی به و نشسته هم روبروی پوشکف روی و کودک درمانگر اول دقیقه 61 شد. در بیان صورتنیبد جلسه ابتدای در که

 از شكل تشخیص شامل هاآموزشمثال  داد. برای آموزش را هاآن و گرفته نظر در اهداف را سری یك جلسه هر در درمانگر کهآن ضمن

ردیف(،  یك در مشابه اشكال )چیدن اجسام ارتباط فضایی فهم خاص، محرک به توجه اندازه، و شكل برحسباجسام  یبندطبقه زمینه،

 اشكال هندسی بین تمیز توانایی شنی، هایمحوطه در اشكال هندسی مترسی مرتبط، ابزارهای کمك به هاشن کردن خالی پر و توانایی

 خواهمیم تو از من دارد وجود متفاوت یهایبازاسباب تعدادی و شن جعبه یك نجایا دقیقه دوم درمانگر گفت، در 61بود. در  شدهمیترس

 مثالً کنی استفاده هایبازاسباب این از تمامی یتوانیمبسازی.  تصویر یك جعبه این در هاآن کمك با و کنی نگاه هایبازاسباب به با دقت که

 ( وگرداندیبرم دوباره و کرده یگذاریجا جعبه در را حیوانات از دوتا یا یكی خودش کنی )آزمونگر، استفاده تصویرت در حیوانات از یتوانیم

 تو (کندیم خارج شن جعبه از را هاآن دوباره و کندیم را جایگزین هاهخان آزمونگر، بار )این بسازی خانه با را تصویرهایت یتوانیم اینكه یا

 بزنی کنار را هاشنکنی. اگر  استفاده یتوانیم بخواهی که هایبازاسباب این از هرکدام از و بسازی داری که دوست تصویری هر یتوانیم

 دوست هم اگر ( وزندیم کنار دست با را هاشن )آزمونگر باشد دریاچه و دریا آب، منزلهبه تواندیم این است، آبی جعبه کف که دید خواهی

 تا داری وقت تو ،شودیم شروع اآلن از تو وقت خوب (گرداندیبرم اولیه حالت به را هاشن دوباره )آزمونگر نكنی را این کار یتوانیم نداشتی

 کارهایم به اینجا بدهی. من توضیح من برای آن مورد در و کرده انتخاب اسم تصویرت یك برای باید هم پایان در و بسازی را تصویرت

دقیقه نهایی کودک و  61اعالم کن. در  من به شد تمام و ساختی را تصویرت وقتی اگرنه و بپرسی یتوانیم داشتی سؤالی ، اگرپردازمیم

 به گفتگو نشستند. شدهساختهدرمانگر در مورد شكل 

ست که به کودک امكان دهیم تا در مورد استنباطش از روابط شخصی خود و روابط دیگری به امرحله این این  ازهدف اصلی  

ی از موقعیت خود در خانواده، بررس یترکاملبه شناخت  یابیدست، حال و آینده، درگذشتهبررسی روابطش با دیگران . بپردازد ییسراداستان

راجع به روابط احتمالی آینده از دیگر اهداف بازی است. فرایند استفاده  یپردازالیخمربوط به روابط آینده خود و دیگران و  یهاترسو کشف 

 (.6931)برگرفته از پژوهش کهریزی و همكاران،  فرافكنانه است اساساًاز حیوانات مینیاتوری 

 کردند. در بازی سمبولیك اشیاء و با وسایل و شدند حاضر ایدقیقه 45 جلسه 63 در انفرادی صورت به آزمایش گروه هایآزمودنی

 دادن نشان از استفاده با هاجلسه تمامی طی در هایآزمودن رفتارهای و حاالت و مشاهدات بالینی ثبت آزمونگر،/پژوهشگر نقش روش این

 تهیه عكس ساختند مراجعان که از تصاویری جلسه هر پایان در باید آزمونگر /پژوهشگر نیهمچناست.  موقعیت با متناسب العملعكس
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 به را جلسه هدایت هایآزمودن که صورتی به است، غیرمستقیم روش به هاجلسه ادارۀ .کردند گفتگو تصاویر محتوای درباره هاآن با و کردند

 روش این در بازی اصول شد. احساس یا نیازی و داشته سؤال آزمودنی که کرد مداخله مواردی در تنها آزمونگر /پژوهشگر و دارند عهده

 شد. شامل کودک( را احترام حفظ درمان، جلسه در کودک بودن رهبر کودک، با ارتباط عاطفی )ایجاد مانند مواردی بر مبتنی خله،مدا

 

  ابزار پژوهش

 برای 6399 سال در و همكارانش ماتسون آزمون را نیا  :کودکان فرم ماتسون اجتماعي يهامهارتسنجش  الف( مقياس

 یهایآزمودنچون  ولی کند تكمیل فرد خود باید را پرسشنامه اصل این . دراندکرده تدوین ساله 69 تا 1 ادافر ی اجتماعیهامهارت سنجش

 مشاهده از بعد پژوهشگر تا خواهد شد سوم شخص( داده )به جمالت افعال در تغییراتی رونیازا کار نیستند، این به قادر پژوهش، این موردنظر

 یادامنه با لیكرت مقیاس از نوع یادرجه 1 شاخص بر اساس مقیاس این به شدهدادهی هاپاسخکند.  تكمیل را آن آموزان، دانش یاهفتهكی

 را اجتماعی ماتسون یهامهارت مقیاس ایران است. در عبارت 11 شامل مقیاس است.  این شده یگذارنمره( همیشه 1) ( هرگز تا6) از

همچنین  و مناسب و مطلوب آن روایی که انددادهقرار  یموردبررس شیراز شهر پسر و دختر زآمودانشنفر  111 روی ( بر6996) خیر و یوسفی

 است. شدهگزارش 91/3تنصیف  و کرونباخ آلفای روش از استفاده با آن پایایی

نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری (: The Aggression Questionnaire- AQب( پرسشنامه پرخاشگري باس و پري )

( مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنامه یك ابزار خود 6331بلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود، توسط باس و پری )که نسخه ق

(، A(، خشم)VA(، پرخاشگری کالمی)PAعبارت و چهار زیر مقیاس است، که عبارت است از پرخاشگری بدنی ) 13گزارشی است که شامل 

(، نه شبیه 1(، تا حدودی شبیه من است )1ای از: کامالً شبیه من است )درجه 1ز عبارات در یك طیف ها به هر یك ا(، آزمودنیHو خصومت)

به صورت معكوس  61و  3(. دو عبارت 6(،  تا به شدت شبیه من نیست )1(، تا حدودی شبیه من نیست )9من است نه شبیه من نیست )

 ها بدست می آید. کلید نمره گذاری به صورت ذیل است:نمرات زیرمقیاسشوند. نمره کل برای پرخاشگری با مجموع نمره گذاری می
، خشم، 15 -16 -61 -1 -1عبارت:  1، پرخاشگری کالمی، شامل 13 -11 -11 -61 -69 -66 -9 -1 -1عبارت:  3پرخاشگری بدنی، شامل 

. پرسشنامه پرخاشگری 11 -11 -13 -65 -61 -63 -5 -9عبارت:  9و خصومت، شامل  19 -19 -63 -69 -61 -3 -6عبارت:  5شامل 

و همبستگی بین چهار  51/3تا  93/3هفته(  3دارای اعتبار و روایی قابل قبولی است. نتایج ضریب بازآزمایی برای چهار زیرمقیاس )با فاصله 

ی د که نتایج نشانگر همسانبدست آمده است. جهت سنجش اعتبار درونی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده ش 13/3تا  99/3زیرمقیاس 

 بود. 93/3و خصومت  99/3، خشم 96/3، پرخاشگری کالمی 91/3درونی زیرمقیاس پرخاشگری بدنی 

 

 هایافته

 هاي آمار توصيفي متغيرهاي پژوهششاخص -1جدول شماره 

 آزمونپس پيش آزمون  متغيرها

 استانداردانحراف  ميانگين انحراف استاندارد ميانگين گروه 

 هاي اجتماعيمهارت
 11313 611339 16316 669313 آزمایش

 19339 665311 11339 665311 گواه

 پرخاشگري
 9319 99319 1331 639331 آزمایش

 63315 633391 63363 631311 گواه

 1311 11311 1331 99391 آزمایش بعد بدني پرخاشگري

 بعد کالمي پرخاشگري

 1391 96311 1315 91311 گواه

 9319 61313 6319 61313 مایشآز

 1391 65339 1311 65391 گواه

 9353 13369 9396 11369 آزمایش بعد خشم پرخاشگري

 بعد خصومت پرخاشگري

 9311 19391 9313 19319 گواه

 9319 11339 1311 15311 آزمایش

 9311 15313 9311 19313 گواه
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های اجتماعی و ابعاد های مهارتفعالی در عاملکمبود توجه/ بیش به اختالل میانگین و انحراف استاندارد نمرات کودکان مبتال

های اجتماعی و پرخاشگری در ( میانگین نمرات مهارت6) ( ارائه شده است. با توجه به نتایج حاصل از جدول شماره6پرخاشگری در جدول )

ها حكایت از تاثیرگذاری شن بازی در افزایش یافته است. این یافته آزمون و پس از مداخله مبتنی بر شن بازیکودکان گروه آزمایش در پس

های دو گروه در جامعه از آزمون لوین استفاده های اجتماعی و پرخاشگری است. برای آزمون پیش فرض تساوی واریانستغییر نمرات مهارت

= مهارت های 331/3اه تفاوت معناداری با هم ندارند )شد. نتایج بدست آمده نشان داد، در هیچ متغیری واریانس دو گروه آزمایش و گو

های اجتماعی و پرخاشگری کودکان از آزمون تحلیل کواریانس بازی بر مهارت= پرخاشگری(. به منظور، بررسی اثربخشی شن339/3اجتماعی و 

زمون آسطح( به عنوان متغیر مستقل و نمرات پیش آزمون به عنوان متغیرهای وابسته، متغیر گروه )با دواستفاده شد. در این تحلیل، نمرات پس

 به عنوان متغیرهای همپراش وارد معادله تحلیل کواریانس شدند. 

 نتایج تحليل کواریانس چند متغيري -2جدول

 توان آزمون مجذور اتا sig خطا  DF فرضیه  F DF ارزش آزمون

 63333 33516 333336 11 1 953531 33516 آزمون اثر پيالیي

 63333 33516 333336 11 1 953531 33113 آزمون المبداي ویلکز

 63333 33516 333336 11 1 953531 93361 آزمون اثر هتلينگ

 63333 33516 333336 11 1 953531 93361 آزمون بزرگترین ریشه وري

 

های اجتماعی و پرخاشگری با توجه به گروه تداری در نمرات مهاربا توجه به نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چندمتغیره، تفاوت معنی

های اجتماعی و خالقیت( بوسیله درصد از واریانس متغیرهای وابسته )مهارت 51دهد که )آزمایش و گواه( وجود دارد. اندازه اثر نیز نشان می

وده است. برای دار بمتغیرهای وابسته معنی دهد، تغییرات در متغیر مستقل حداقل بر یكی ازشود. این یافته نشان میمتغیر مستقل تعیین می

 بررسی الگوهای تفاوت در هر کدام از متغیرهای وابسته از تحلیل کواریانس تك متغیری استفاده شد. 

 تحليل کوواریانس یک راهه براي بررسي اثرهاي مداخله  -3جدول شماره 

مجموع  منبع تغييرات

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات

F Sig توان آزمون ضریب اتا 

 33316 33996 33336 693911 63113139 6 63113139 مهارت هاي اجتماعي

 33591 33166 33361 53136 193161 6 193161 پرخاشگري کالمي

 33315 33911 33336 613191 1913155 6 1913155 پرخاشگري بدني

 33331 33111 333336 193915 333199 6 333199 خشم

 63333 33155 333336 913939 1333919 6 1333919 خصومت

 
های اجتماعی و پرخاشگری با توجه به گروه داری در نمرات مهارتبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چندمتغیره، تفاوت معنی

های اجتماعی و پرخاشگری( بوسیله ارتدرصد از واریانس متغیرهای وابسته )مه 51)آزمایش و گواه( وجود داشت. اندازه اثر نیز نشان داد که 

 شود. متغیر مستقل تعیین می
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 گيري بحث و نتيجه
های اجتماعی و پرخاشگری با توجه به گروه داری در نمرات مهارتبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چندمتغیره، تفاوت معنی

های اجتماعی و پرخاشگری( بوسیله درصد از واریانس متغیرهای وابسته )مهارت 51)آزمایش و گواه( وجود داشت. اندازه اثر نیز نشان داد که 

ین ا شود.های اجتماعی و کاهش پرخاشگری کودکان میها نشان داد شن بازی منجر به افزایش مهارتشود. یافتهمتغیر مستقل تعیین می

، بیگی و درآمدی (1331لویس و کارچر ) (،1331روسو و همكاران ) (،1335الکرویكش و همكاران )ها از جمله یافته با نتایج دیگر پژوهش

توان ( همسوست. در تبیین این یافته می6991ذوالمجد و همكاران )و (، 6931(، کهریزی و همكاران )6939(، ملك پور و مقدم )6931)

 ها،ناکامی ها،تنش از ناشی که را خودشان درونی هایاحساس آن، توسط تا قرار داد، کودکان اختیار در را فرصت این بازی گفت، شن

 شد؛می روروبه آنها با کودک آنكه ضمن احساسات، اینگونه ساختن آشكار با بگذارد. نمایش به اوست هایو سردرگمی هاترس ها،پرخاشگری

 و توانایی درک به یافت، عاطفی دست سازی سبك به ترتیب، این به کودک که هنگامی بگذارد و کنار یا و کند کنترل آنها را که آموختمی

 نیز توفیق یافت. توفیق خود درون نیروی

 و شود ترپخته روانی لحاظ از و بگیرد شخصا را خود هایتصمیم و بیاندیشد خود برای باشد، خودش که دادمی اجازه او به نیرو این 

 جلسات در را خود انرژی از مقدار زیادی شرکت کنندگان، که دبو باعث شده بازی همچنین، شن را بازشناسد. خویش خویشتن ترتیب این به

 از طرفی، فراهم بود. شده روز مانده باقی ساعات در هاآزمودنی فعالیبیش و تكانشوری کمتر شدن سبب انرژی صرف این نمایند و صرف بازی

 کیفیت اهمیتی در با بسیار نقش تواندمی اجتماعی تحول و پرورش در مناسب هایروش از استفاده و آشنایی همچنین و مساعد محیط کردن

روانی کودکان انكارناپذیر است. یكی از کارکردهای مهم  -باشد. نقش بازی در روند رشد جسمانی و روحی داشته کودکان آینده و حال زندگی

ی فردی و اجتماعی موردنیاز برای زندگی هاسالی آماده کند. کودک بسیاری از مهارتبازی آن است که کودک را برای ورود به زندگی بزرگ

 آموزد.  کند، میاهمیت جلوه میهایی که به نظر بسیاری بیآینده خود را از طریق همین بازی

های درس از طریق بازی آموزش داده شود و نتایج کنند که مطالب آموزشی در کالسبسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت سفارش می

شود که اغلب سطح جو ایجاد میبازی در درمانت استفاده از این شیوه است. آگاهی شناختی عمیقی از تجربه شنحاصله، گویای موفقی

کند که در آن فرد بابیان خود به ایجاد ارتباط بین ذهن، بدن و کند. سینی شن فرصتی را ایجاد میجدیدی از بینش را در او ایجاد می

ای وخاک با یكدیگر در پیشبرد تجربهشده از سوی درمانگر و نیز استفاده از عناصر آبحال محافظتدرعینپردازد. فضای آزاد تخیالتش باهم می

 هایدهد و ترکیب این عوامل در فضای موردنظر به انرژیاش امكان واقعیت بخشیدن میاست که در آن فرد به تخیالت و تجربیات درونی

دهد تا احساسات پرخاشگرانه و لطمه بازی با شن به کودکان اجازه می دهد.یعی و بهنجار میخالق و بازی گونه، امكان رهایی به طریق طب

از سویی، کودکان در خالل بازی ها به ویژه بازی های آموزشی به  .تر بیان کنندتر و اجتماعیدیده خود را برای تسهیل رفتارهای مناسب

بیشتر و بهتری را کسب می نمایند، در عین حال بازی او را قادر  می سازد که  مفاهیم ذهنی جدیدی دسترسی پیدا می کنند و مهارتهای

های ارتقای مهارت تواند درمی که است ایمداخله روش یك درمانی بازی بنابراین، شن رضایت بخش ترین رابطه ها را با دیگران برقرار سازد.

 استفاده به نسبت سریعتر تأثیری اعمال، و کالمی احساسات غیر بیان که هدد می نشان تحقیقاتنیز  اجتماعی و کاهش پرخاشگری موثر باشد.

 اولین ما اکثر برای که است فردی به منحصر لمسی و حسی تجربه بازی گردد و شن فعال حسی مداخالت طریق از تواندمی و کلمات دارد از

 میكند.  القا را کودکی دوران های بازی

گیری جهت از نظر صرف اما است، شده برده کار به کودکان درمان در درمانگری بازی متفاوت ایآورده توان گفت، رویمی همچنین

 که است کودکانی و درمان تشخیص ناپذیر اجتناب ویژگی بازی، محیط یا بازی از استفاده اند:مشترک باور یك دارای آنها همۀ تقریباً خاص،

 کند، برخورد پیرامون جهان با چطور که شودمی امر نایل این کشف به او پردازد.می شآزمای و کاوش به بازی طریق از کودک. دارند مشكل

 خویشتن اعتماد به نسبت کودک که زمانی یابد. تسلط خود روش به نمادین و فرایندهای هاتكنیك مهارتها، بر و سازش زندگی هایتكنیك با

مرور  با بپذیرد. کودک را شده پذیرفته کمتر الگوهای و آموزدبی را دیگر هایمهارت که کندمی پیدا را این آمادگی یابد،می اطمینان و

 مسائل کندمی بازی، سعی طریق از این، او  بر افزون کند ومی منطبق زندگی جدید الگوهای و تصورها با را آنها گذشته خویش، هایتجربه

  کند. حل را خود هایتعارض و

 پیرامون جهان با خود روابط در و کندمی اصالح را خود تصویر پردازد،خویش می مجدد کشف به تهپیوس کودک کنشها، این سرتاسر در

 برونریزی طریق از امن شرایطی کردن فراهم با تواند مهارت های اجتماعی خود را بهبود ببخشد و شن بازیکند و میمی نظر تجدید نیز

فعالیتهای  به انرژی انتقال توانایی بازی است. شن مؤثر کودکان مشكالت حل در ونیدر هایتكانه بر کنترل مهارت و احساس رشد و تخیلی

 رفتارهای تسهیل برای خود را دیده لطمه و پرخاشگرانه احساسات تا دهدمی اجازه کودکان به شن، با بازی که صورت بدین دارد. را مناسب

 در  است. یافته را خود مناسب جایگاه حاضر، کودکان عصر درمان در ویژه به و امروزی دنیای در بازی شن .کند ابراز تراجتماعی و مناسبتر
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 خطر که است ایمداخله شن بازی روش این بر شود. عالوهمی منفی آزادسازی احساسات باعث شن دادن حرکت و کردن لمس حال عین

 است. زیاد آن موفقیت و کم آن

 گیرد.دربر می کردن صحبت به نیاز بدون را غیرمستقیمی بیان و است جذاب نبرای کودکا شنی محوطه یك ساختن فرایند همچنین 

به  مربوط که شودمی مغز راست نیمكره تقویت موجب فرد، بالقوه هایتوانایی درآوردن فعل به و و غیرکالمی خالق فرایندهای بر تمرکز

 یافتن غلبه برای روش کودک حقیقت، در است. تخیل ساساتاح و تخیل پردازی، خیال سازی، تجسم تصویری، حافظه ادراکی، فرایندهای

 در سرانجام که یابدمی دسترسی ایشده اجتماعی نگرش به و آوردمی در خویش تصور به بارها را مشكلی است. کودک محیطی مشكالت بر

 صرف بازی جلسات در را خود انرژی زا مقداری ها،آزمودنی که بود باعث شده بازی شن همچنین .یابدمی تجلی رفتار یا عمل از سطحی

 بازی شن در این بر عالوه بود. شده روز مانده باقی ساعات در هاآزمودنی فعالیبیش و تكانشوری کمتر شدن سبب انرژی صرف این نمایند.

 .شودمی تقویت و یابدمی قدرت بازی شن زبان طریق از کودکان رفتاری و تخلیه هیجانی
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