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 چکیده
زندگی از طریق بازی بر مشکالت رفتاری  هایمهارتهدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش 

 – آزمونپیشی و از نوع . طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشاستساله شهر تهران  7 – 9ان دختر آموزدانش

ساله غرب شهر تهران  7 – 9پژوهش شامل کلیه کودکان دختر  آماری. جامعه استبا گروه کنترل  آزمونپس

 یاخوشهنفر به روش  22مشغول تحصیل بودند. از این میان تعداد  1999-1991بود که در سال تحصیلی 

نفر( قرار گرفتند.  12نفر( و کنترل ) 12) ایشآزمتصادفی در دو گروه  صورتبهانتخاب و  یاچندمرحله

و کنترل  آزمایشزندگی را دریافت کرد. دو گروه  هایمهارتجلسه، آموزش  11به مدت  آزمایشگروه 

پاسخ دادند.  (1997)مشکالت رفتاری کوای و پترسون  ستیلچکبه  آزمونپسو  آزمونپیشدر دو مرحله 

 یهاتهافیشدند.  وتحلیلتجزیهون تحلیل کوواریانس چند متغیری آزم وسیلهبه شدهیآورجمع یهاداده

اری تفاوت معناد آزمونپسو کنترل در مرحله  آزمایشپژوهش نشان داد که بین مشکالت رفتاری گروه 

دگی زن هایمهارتنتیجه گرفت که آموزش  توانیمپژوهش  یهاافتهی(. با توجه به P=  111/1دارد )وجود 

 بوده است. مؤثرساله  7 – 9ر کاهش مشکالت رفتاری دختران از طریق بازی ب

 زندگی، مشکالت رفتاری، بازی هایمهارتکلیدی:  واژگان

  

                                                           

 الواحد تهران شم ،آزاد اسالمی دانشگاه ،ی ارشد مشاوره و راهنماییکارشناس .1

2.  دانشگاه آزاد اسالمی. واحد تهران غرب،  ،شناسیرواناستادیار گروه sima.ghodrati17@yahoo.com 
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 مقدمه

و  2. مشکالت رفتاری برون سازی شدهشوندیمبه دو طبقه اصلی تقسیم  1مشکالت رفتاری

کالت رفتاری (. مش2117، 9؛ لیوکونن2111، 1؛ کرامر2111، 2)آل یاگون 9درون سازی شده

و پرخاشگرانه است مثل ناسزاگویی، درگیری و  یضداجتماعبیرونی شده شامل رفتارهای 

تند هس رشیپذرقابلیغمشکالت بیرونی شده  طورکلیبه(. 2119، 7تیج سناموال )تخریب 

 مشکالت (.2111، کرامرشوند )یمو باعث آزار دیگران  کنندیمزیرا منافع اجتماعی را نقض 

مانند ؛ رسانندیمتر هستند و به دیگران آسیب کمتری  شدهکنترلرونی شده رفتاری د

 ،9تاینبرن اشخود )نسبت به  ازحدشیب، تنهایی، خجالت و حساسیت اضطراب افسردگی،

2111.) 

کودکان دارای مشکالت رفتاری درونی شده در زمینه تنظیم  انددادهنشان  هاپژوهش

 ،سلریپر ،یرو ،راور ؛2112، 9گیوالترن ،الم ،وسلیم گرانیک،هستند )عواطف دچار مشکل 

کودکانی که رفتارهای پرخاشگرانه و آزاردهنده دارند و در  چنینهم (.2117، 11اورساچ

 اجتماعی الزم را ندارند )فانتوزو، هایمهارتبرقراری ارتباط با همساالن دچار مشکل هستند 

 (.2117، 19و سو یل نقل از هان، 1921، 12مارچ ،ینیپراچ ،فرانکو ؛2112، 11کوهن ،نویک

نین و بین س شوندیمآغازین دوره ابتدایی مشاهده  هایسالدر  معموالًمشکالت رفتاری 

( و میزان شیوع آن در میان کودکان 1999، زادهخان) رسدیمسالگی به اوج خود  11تا  9

 .(1991سیف نراقی، است )درصد برآورد شده  21تا  1سن مدرسه بین 

                                                           

1. behavioral problems 

2. externalizing behavior problems 

3. internalizing behavior problems 

4. Al-Yagon 

5. Cramer 

6. Liukonen 

7. Thijssen 

8. Bornstein 

9. Granic, Meusel, Lamm & Woltering 

10. Raver, Roy, Presslero & Ursache 

11 Fantuzzo,Se Kino, & Cohen 

12 Franco, Peracchini & March 

13. Han, Lee & Suh 
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آدمی برای رفتارهای  یهاییتوانارا شامل  2زندگی هایمهارت 1ن بهداشت جهانیسازما

 یهایازمندینو  هاچالشبا  سازدیمکه او را قادر  داندیممثبت و انطباق پذیر با دیگران 

 هایمهارت( نیز 2112) 3(. یونیسف1999، شرفیگردد ) روروبه مؤثر ایگونهبهروزانه 

که  داندیماجتماعی و میان فردی  –روانی  هایمهارتوه بزرگی از زندگی را مشتمل بر گر

رابطه  ؤثرم طوربهاتخاذ نمایند،  آگاهیبه افراد کمک کند تا تصمیماتشان را با  تواندیم

و مدیریت شخصی خود را گسترش دهند و زندگی سالم  یامقابله هایمهارتبرقرار کنند، 

ران مربوط به دیگ اعمال اعمال شخصی، توانندیمندگی ز هایمهارتو باروری داشته باشند. 

و اعمال مربوط به محیط اطراف را نیز طوری هدایت کنند که به سالمت بیشتر منجر شود و 

 (.2111، 2نقل از اوکچ و رولروانی و اجتماعی ) –سالمت بیشتر یعنی آسایش بیشتر جسمانی 

ق و خال تفکر ،گیریتصمیمئله، حل مس هایمهارتزندگی شامل  هایمهارت ترینمهم

بین فردی، همدلی، خودآگاهی، مقابله با هیجانات ناخوشایند  هایمهارت، مؤثرنقاد، ارتباط 

زندگی را به سه شاخه  هایمهارت( 1997) یجهانو استرس است. سازمان بهداشت 

 ،1چاهان نقل از دینگرا وکند )یماجتماعی و هیجان تقسیم  هایمهارتشناختی،  هایمهارت

2117.) 

 هانآعینی انجام شود زیرا  صورتبهبه کودکان و نوجوانان بهتر است  هامهارتآموزش 

 از یکی یباز .اندنکردهکامل کسب  طوربههنوز توانایی اندیشیدن به مفاهیم انتزاعی را 

 ایهپ هایمهارت توانندمی بازی طریق از کودکان. کودک است زندگی هایمؤلفه ترینمهم

 تا دارد بازی رد کنندهنییتع نقشی وسایل بازی ویژهبه کنند، رشد و بگیرند یاد را اجتماعی و

 9درمانی(. بازی1992کند )کرمی، شفیعی و حیدری شرف،  کشف را جهان اطرافش بتواند

 روش عنوانبه بازی، یعنی کودک، حالت بیان طبیعی ابزارهای آن، وسیلهبه که است روشی

                                                           

1 .World Health Organization 

2. life skills 

3 .United Nations Children `S Fund 

4. Okech & Role 

5. Dhingra  & Chauhan 

6. play therapy 
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 را شخوی احساسی فشارهای کند کمک کودک به تا شودمی گرفته کار هب وی درمانی

 (.1991دهد )محکی، شریفی جندانی و محکی،  قرار کنترل تحت

 ازجملهالزم  هایمهارتاز  آگاهیبه دلیل تجربه ناکافی و عدم  نوجوانانکودکان و 

سرشار،  های بالقوه وانرژی و استعداد رغمبهترین قشر از اقشار اجتماعی هستند و پذیرآسیب

خود در مواجهه با مسائل و مشکالت زندگی آگاه  یهایتوانمنداز چگونگی به کار بردن 

 (.1991، نقل از شهابی نژاد 1999، شهدایی)نیستند 

هوشی و شناختی  یهاییتواناان بخش اعظمی از زمان و آموزدانش دهدیمشواهد نشان 

روانی  –از پرداختن به رشد اجتماعی  ترتیباینبهو  ندینمایمخود را صرف امور تحصیلی 

نحوه تعامالت اجتماعی،  هایمهارتبه کسب  توانیمکه از این میان  مانندیمخویش غافل 

برای زندگی در اجتماع خارج از  هاآنکه  ییهامهارتحل مسئله، تفکر نقاد و یادگیری 

بنابراین ؛ (1991 و مدانلو، احقر ؛یعبانش کیا،نمود ) اشاره خانه و مدرسه به آن نیاز دارند،

نیاز  ییاکارکردهزندگی به  یهاکشمکشو  هااسترسان برای مقابله سازگارانه با آموزدانش

زندگی فرد را  هایمهارتتجهیز نمایند. آموزش  هاییتوانادارند که آنان را در کسب این 

ندگی روبرو شود. هدف از ز یهاکشمکشبا مقتضیات و  مؤثر طوربهکه  سازندیمقادر 

 پیشگیری درنهایتاجتماعی و  –روانی  یهاییتوانازندگی افزایش و  هایمهارتآموزش 

ست ابه بهداشت و سالمت و ارتقای سطح سالمت روان افراد  زنندهبیآساز ایجاد رفتارهای 

 (.1991 نقل از کیا و همکاران، 2119و واهس، کروگر ،کمپل بامستر،)

زندگی را بر انواع مشکالت  هایمهارت یهامؤلفهخشی آموزش برخی از اثرب هاپژوهش

 هایمهارتدر پژوهشی اثربخشی آموزش  (1991)بیالوی و مکوندی . انددادهرفتاری نشان 

 ی،قراملک یصبح زندگی را بر مهارت اجتماعی دختران متوسطه دوم شهر اهواز نشان دادند.

زندگی بر  هایمهارتنشان دادند آموزش  ( نیز در پژوهشی1992) یمحمدو  حاجلو

( در 1991) سالک حدادی و بدری، است. مؤثر یدبستانشیپسازگاری اجتماعی کودکان 

ان کودک یامقابله یهاسبکزندگی باعث بهبود  هایمهارتپژوهشی نشان دادند آموزش 
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دگی بر زن هایمهارتدر پژوهشی نشان دادند آموزش  (2119) و همکاران 1لئو. شودیم

 است. مؤثرمشکالت رفتاری کودکان چینی 

، میهاسالباالست )ان مقطع ابتدایی شهر تهران آموزدانششیوع مشکالت رفتاری در 

 ایهمهارتاز سوی دیگر مشکالت رفتاری با کمبود  (1999، ، غباری بناب و همکاران1997

 هایپژوهش ازآنجاکه. (2111، و همکاران 2ساندارند )شناختی، اجتماعی و هیجانی ارتباط 

دف از ه اندپرداختهزندگی بر کودکان  هایمهارتاندکی به بررسی آموزش ابعاد مختلف 

زندگی از طریق بازی بر مشکالت رفتاری  هایمهارتآموزش انجام این پژوهش تعیین اثر 

( یریگشهگو -ناپختگی، پرخاشگری اجتماعی، اضطراب -اختالل سلوک، توجهآن )و ابعاد 

 شهر تهران است. ان دخترآموزنشدا

 پژوهش روش

ی نیمه آزمایشی پژوهش حاضر از حیث هدف از نوع کاربردی و از حیث روش یک مطالعه

 آزمون و گروه کنترل بود.پس -آزمونبا طرح پیش

ساله مدارس غرب شهر تهران در  9-7ان دختر آموزدانشپژوهش کلیه  آماریجامعه 

و سوم ابتدایی مشغول  دوم ه است که در مقطع تحصیلی اول،بود 1999-1991سال تحصیلی 

 وعدرمجمنمونه در پژوهش حاضر که از نوع نیمه آزمایشی است،  حجم به تحصیل بودند.

 طوربه، یاچندمرحله یاخوشه گیرینمونهکه پس از انتخاب از طریق روش  استنفر  22

ین مناطق از بتند. بدین ترتیب که و کنترل قرار گرف آزمایشنفری  12تصادفی در دو گروه 

تهران شامل  1پس از تهیه لیست مدارس ابتدایی منطقه انتخاب شد.  1غرب شهر تهران منطقه 

 یاخوشه گیرینمونه( با روش یردولتیغمرکز  12مرکز دولتی و  19مدرسه ) 112

 حصیلیت یهاهیپااین مدرسه از  هایکالسیک مدرسه انتخاب شد. از بین  یاچندمرحله

ه ان هر سآموزدانشتصادفی انتخاب شد و  صورتبهو سوم ابتدایی یک کالس  دوم اول،

انی که آموزدانشنفر(. سپس از بین  111دادند )کالس به پرسشنامه مشکالت رفتاری پاسخ 

                                                           

1. Liu & et al 

2. Sun 
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انحراف استاندارد باالتر از  2بر اساس مقیاس مشکالت رفتاری کوای و پترسون، نمره ایشان 

 مایشآزتصادفی در دو گروه  طوربهو در مرحله بعد  نفر انتخاب شدند 22، تعداد میانگین بود

 ستیلچکبه  آزمونپسو  آزمونپیشگرفتند. دو گروه در دو مرحله  و کنترل قرار

در فاصله بین دو مرحله  آزمایشرفتاری پاسخ دادند. گروه  مشکالت شده دنظریتجد

آموزش »زندگی را که بر طبق کتاب  یهامهارت، آموزش آزمونپسو  آزمونپیش

( تهیه شده است، دریافت 1997 فیروزبخت، ترجمه ؛ ،)نویسنده ورنون« زندگی هایمهارت

و با فاصله زمانی یک  یاقهیدق 91جلسه  9زندگی در  هایمهارتآموزش  جلسات نمودند.

 نکرد.را دریافت  یامداخلهاجرا شد و گروه کنترل هیچ  آزمایشهفته برای گروه 

 حاضر از قرار زیر است: ابزار پژوهش

را کوای و  ستیلچکاین  (:RBPC1) رفتاری مشکالت شده دنظریتجد ستیلچک

 سال تهیه 19مشکالت رفتاری کودکان و نوجوانان پنج تا  بندیدرجه( برای 1997) 2پترسون

 17پرخاشگری اجتماعی ) گویه(، 22نموده، دارای شش خرده آزمون اختالل سلوک )

گویه(، رفتار  11) یریگگوشه –گویه(، اضطراب  19ناپختگی ) –مشکالت توجه (، گویه

 گویه است. 99دربرگیرنده  همیرو گویه( بوده و 1گویه( و حرکات اضافی ) 9) یشیپرروان

مره دو . نشودیمدو به کار برده  ، سه نمره صفر، یک ونامهپرسشاین  گذارینمرهبرای 

اد ندارند ح حاد دیده شود، نمره یک به مشکالتی که صورت صورتبه به مشکل رفتاری که

برای  دهآمدستبه. بیشترین نمره شودیم و نمره صفر به عدم وجود مشکالت رفتاری داده

هر خرده  در آن خرده آزمون و کمترین نمره برای هاهیگوبرابر شماره  هر خرده آزمون دو

 ،یوسفی نقل از شهیم،دارد )نوسان  179 صفر تا . دامنه مشکالت فرد ازاستآزمون صفر 

 (.1999مزیدی،  یقنبر

( ترجمه و 1999توسط شهیم، یوسفی و قنبری مزیدی ) نامهپرسشدر ایران این 

 لیحلت با نمره کل، هاهیگوبه روش همبستگی  ستیلچک ییروا هنجاریابی شده است.

به دست آمد  99/1ار کودک راتر با پرسشنامه رفت ستیلچکعوامل و همبستگی بین نمرات 

                                                           

1. Revised Behavior Problem Checklist 

2. Quay & Peterson 
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چهار عامل با  استخراج اصلی و سپس چرخش واریماکس، یهامؤلفهو تحلیل عوامل با 

 -از اختالل سلوک، مشکالت توجه اندعبارتارزش ویژه بیشتر از یک را در پی داشت که 

 بررسی پایایی به روش در .گیریگوشه -ناپختگی، پرخاشگری اجتماعی و اضطراب

مشکالت توجه  (،گویه 91/1مایی به فاصله چهار هفته، ضرایب پایایی اختالل سلوک )بازآز

به دست  (79/1) گیریگوشه -( و اضطراب 79/1) (، پرخاشگری اجتماعی91/1ناپختگی ) -

 -مشکالت توجه  (،گویه 97/1اختالل سلوک ) برای، کرونباخ آلفایپایایی به روش آمد. 

به دست  (91/1) گیریگوشه -( و اضطراب 92/1) جتماعی(، پرخاشگری ا97/1ناپختگی )

 آمد.
 زندگی هایمهارت هایهخالصه جلس .1جدول 

 جلسه هدف محتوا تکالیف

ارائه کاربرگ آشنایی با نقاط 

 مثبت خود

و ساختار گروه،  اهداف آشنایی با قواعد گروه،

ارمند ساخت هایفعالیتمعرفی خود با استفاده از 

کی هستم، چطور عمل »و  «ستمهاین من »مانند 

 .«کنمیم

آشنایی اعضا با یکدیگر و 

 یهانیتمرقواعد گروه و ارائه 

 خودآگاهی

جلسه 

 اول

مقایسه خود و یکی از دوستان 

یا اعضای خانواده و ذکر 

 خودشان یهایتوانمند

 "توانندیم هاآن ،توانمیممن » هایفعالیتارائه 

 مثل من یابچه –من مهم هستم

یی با مفهوم رشد خود و آشنا

آشنایی اعضا با نقاط قوت و 

 ضعف خود

جلسه 

 دوم

ترسیم یک نقاشی از خطایی 

 مرتکب شدند و یافتن راًیاخکه 

 جبران هایراه

 من خطای –ارائه فعالیت فقط یک اشتباه بود 

رشد خود،  هایفعالیتادامه 

تحقیر نکردن خود به خاطر 

 و نقاط ضعف هاتیمحدود

جلسه 

 سوم

های پر کردن کاربرگ

ن چسباند فرضی و یهاتیموقع

 احساسی مثبت یهابرچسب

احساسات  –احساسات عالی  هایفعالیتارائه 

 چه احساسی دارم –بد 

آشنایی با مفهوم رشد هیجانی 

 و آشنایی با انواع احساسات

جلسه 

 چهارم

 هایکاربرگپر کردن 

ن چسباند فرضی و یهاتیموقع

 فیاحساسی من یهابرچسب

-جنگیدن با نگرانی  هایفعالیتارائه 

 مدیریت عصبانیت -غم یهاحلراه

آموزش مدیریت هیجاناتی 

 –اضطراب  –مانند عصبانیت 

 غم

جلسه 

 پنجم

ارائه کاربرگ ارتباط فکر و 

 احساس

احساسی در  توانندینم هاآن هایفعالیتارائه 

 پیامد چیست؟ -هاحلراه –تو ایجاد کنند 

 هوم رشد شناختیآشنایی با مف

 و آشنایی با تفکر خالق

جلسه 

 ششم

ارائه کاربرگ گردونه حل 

 مسئله و تخمین پیامد

آیا معقول -دیگر یهانهیگز -ارائه فعالیت 

 چیست تأثیر -است

رشد شناختی  هایفعالیتادامه 

و آشنایی با مراحل فعالیت 

 حل مسئله

جلسه 

 هفتم
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 جلسه هدف محتوا تکالیف

انتخاب یک  یهاگامتمرین 

 الددوست با کمک و

 داشتننگهدوست شدن و  هایفعالیتارائه 

 حقایق دوستی– هایدوست

آشنایی با مفهوم رشد 

 یابیدوستاجتماعی و مهارت 

جلسه 

 هشتم

تمرین حل مسئله در کاربرگ 

 اختالف با دوستان
 دعوا با دوستان –قواعد روابط  هایفعالیتارائه 

رشد  هایفعالیتادامه 

 اجتماعی

جلسه 

 نهم

 برگ جلساتمرور کار

ارائه کاربرگ جلسات و مرور یک فعالیت از 

خودآگاهی، رشد هیجانی،  هایمهارتانواع 

 رشد شناختی و رشد اجتماعی

 مرور جلسات
جلسه 

 دهم

 (1997 فیروزبخت، ترجمه ؛2119 ،)ورنون

 ی پژوهشهایافته

 ژوهش پرسشنامه مشکالت رفتاری در دو گروه پ هایمقیاسمیانگین نمره خرده  .2جدول 

 آزمونپیشبعد از کنترل  آزمونپسقبل و بعد از آموزش و 

 گروه خرده مقیاس

 نآزموپیشبعد از کنترل  آزمونپس آزمونپس آزمونپیش

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 اختالل سلوک
 19/1 7/19 99/1 7/19 91/1 19 کنترل

 19/1 1/19 12/1 2/19 99/1 19/19 ایشآزم

پرخاشگری 

 اجتماعی

 19/1 2/21 79/1 21 99/1 9/21 کنترل

 19/1 7/19 11/1 7/19 71/1 99/21 آزمایش

مشکالت 

 ناپختگی-توجه

 12/1 9/19 77/1 9/19 79/1 9/19 کنترل

 12/1 1/19 79/1 19/19 99/1 9/19 آزمایش

-اضطراب

 گیریگوشه

 22/1 9/17 99/1 2/17 99/1 19/17 کنترل

 22/1 1/19 99/1 1/19 92/1 21/17 آزمایش

نمره کلی 

 اختالل رفتاری

 21/1 11/79 19/1 19/79 19/1 91/79 کنترل

 21/1 1/79 92/1 19/79 12/1 77 آزمایش

 در گروه آزمونپسکه میانگین نمرات  دهدمینتایج حاصل از جدول شماره سه نشان 

و نمره  ریگیگوشه -اضطراب ناپختگی،-توجه مشکالت ختالل سلوک،در متغیر ا آزمایش

لیل ی این تفاوت از آزمون تحمعناداریافته است برای بررسی کلی اختالل رفتاری کاهش 

 است.کوواریانس استفاده شده 
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تحلیل کوواریانس، نرمال بودن  یهامفروضهابتدا  پژوهش یهاهیفرضقبل از بررسی 

گرسیون ر خطبیشو یکسان بودن  هاانسیوارت رفتاری، همسانی توزیع متغیرهای مشکال

 رگرسیون در ادامه آورده شده است. خطبیشبررسی گردید که نتایج آزمون لوین و 

  هاانسیوارنتیجه آزمون لوین جهت بررسی همسانی  .3جدول 

 پرسشنامه مشکالت رفتاری یهااسیمقدر خرده 

 سطح معناداری 2آزادی  درجه 1درجه آزادی  Fآماره  متغیر

 19/1 22 1 91/1 اختالل سلوک

 99/1 22 1 91/1 پرخاشگری اجتماعی

 91/1 22 1 199/1 ناپختگی-مشکالت توجه

 99/1 22 1 122/1 گیریگوشه-اضطراب

 29/1 22 1 17/1 نمره کلی مشکالت رفتاری

ای دو گروه هشود که تجانس واریانسمشاهده می 7بر اساس نتایج مندرج در جدول 

ه گردد. با توجه بمی تائید هاانسیوار( برقرار است و فرض برابری =α 11/1از ) تربزرگ

از تحلیل کوواریانس جهت تحلیل  توانیمتحلیل کوواریانس  یهامفروضهبرقراری 

 استفاده کرد. پژوهش یهاهیفرض

 رفتاری مشکالت یرهایمتغرگرسیونی  خطبیشنتایج تحلیل یکسان بودن  .4جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار 

سطح 

 معناداری

 11/1 12/2 9/11 2 99/91 اختالل سلوک آزمونپیشگروه و 

 19/1 91/1 19/19 2 19/99 پرخاشگری اجتماعی آزمونپیشگروه و 

 99/1 99/1 99/9 2 99/7 یناپختگ-مشکالت توجه آزمونپیشگروه و 

 199/1 19/2 9/27 2 19/91 گیریگوشه-اضطراب آزمونپیشگروه و 

 192/1 92/9 19/11 2 99/22 نمره کلی مشکالت رفتاری آزمونپیشگروه و 

تحلیل  رضفپیش عنوانبهرگرسیونی  خطبیشنتایج تحلیل یکسان بودن  9در جدول 

 شده است. بر اساس آوردهپرسشنامه مشکالت رفتاری  یهااسیمقکوواریانس برای خرده 

ری پرخاشگو اختالل سلوک،  آزمونپیشنتایج، سطح معناداری سطر اثر متقابل بین 
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تاری و نمره کلی مشکالت رف گیریگوشه-ناپختگی، اضطراب-اجتماعی، مشکالت توجه

 ود.شبنابراین فرضیه همگنی رگرسیونی پذیرفته می است 11/1از  تربزرگگروه و 

 زندگی  هایمهارتآموزش  مربوط به کوواریانسآزمون تحلیل  نتایج .5جدول 

 مشکالت رفتاری یهامؤلفهبر 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 داریمعنی

اندازه 

 اثر

توان 

 آزمون

 929/1 91/1 11/1 77/7 91/2 1 91/2 اختالل سلوک

 921/1 91/1 129/1 11/9 99/2 1 99/2 پرخاشگری اجتماعی

 997/1 22/1 119/1 29/9 91/1 1 91/1 مشکالت توجه

 999/1 99/1 192/1 21/1 22/9 1 22/9 گیریگوشه –اضطراب 

 919/1 99/1 111/1 97/11 22/99 1 22/99 رفتاری نمره کلی مشکالت

، حاکی از شودیممشاهده  19از اجرای تحلیل کوواریانس که در جدول  حاصلنتایج 

لوک ساختالل بر زندگی  هایمهارتبودن اثر آموزش  دارمعنی درنتیجهفرضیه صفر و ردّ 

(77/7 F = ، 11/1P =،) یاجتماع یپرخاشگر (11/9 F = ، 11/1 P =،.) توجه  مشکالت

(29/9 F =، 11/1 P =)ددهیمنشان  آمدهدستبهاست. نتایج  گیریگوشه -اضطراب ؛ و 

کاهش اختالل سلوک، پرخاشگری بر زندگی  هایمهارتمیزان اثربخشی آموزش 

 است. دارمعنی گیریگوشه -توجه و اضطراب مشکالت اجتماعی،

 گیرینتیجهبحث و 

ختر گروه ان دآموزدانشنتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین میانگین مشکالت رفتاری 

 ی که آموزشتفاوت معناداری وجود دارد، بدین معن آزمونپسو کنترل در مرحله  آزمایش

ن ان دختر شهر تهراآموزدانشزندگی از طریق بازی بر کاهش مشکالت رفتاری  هایمهارت

 یصبح (،1991) یسلطانمددی و  هایپژوهشمثبتی داشته است. این یافته با نتایج  تأثیر

و  یمیکر (،1991نژاد ) یشهاب (،1991همکاران )و  برزگر (،1992همکاران )قرامکی و 

 ( همخوان است.2119همکاران )و  لئو (،2117همکاران )(، کوریدور و 1999همکاران )
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مشکالت رفتاری را به دو دسته مشکالت رفتاری درونی سازی شده و مشکالت رفتاری 

اسازگاری الگوهای رفتاری ن یسازیبرون. مشکالت رفتاری اندکردهشده تقسیم  یسازیبرون

از قبیل رفتار قانون شکنانه و کنند )یمهستند که مشکالتی را برای دیگران ایجاد 

و مشکالت رفتاری درونی سازی مشکالتی هستند که معطوف به درون تلقی  (پرخاشگرانه

 رابطه دارند نظیر اضطراب، شدهکنترل ازحدشیببا رفتارهای  هاآنو عالئم  شوندیم

ز شفیع پور و به نقل ا 2119 ،2بارکلیز و 1ماش) یجسمانو شکایات  گیریگوشه ،یافسردگ

 (.1992 همکاران،

شکالت دریافت کودکانی که م توانیمبا توجه به تعاریف مشکالت رفتاری در کودکان 

شده دارند در ارتباط با دیگران دچار مشکل هستند و از ضعف  یسازیبرونرفتاری 

و  نظراختالفاین کودکان در صورت بروز  چنینهم. برندیماجتماعی رنج  هایمهارت

ل با سایرین قادر به کنترل هیجانات شدید خود مانند خشم نیستند و از طریق پرخاشگری مشک

نترل در ک اوالً. این واکنش ناشی از این است که کودکان دهندیمبه دیگران واکنش نشان 

اندکی دارند. در برنامه آموزش  هایمهارتجایگزین،  یهاحلراهدر یافتن  اًیثانهیجانات و 

کنند  برقرار مؤثرچگونه با دیگران ارتباط  آموزندیم هاآنندگی به کودکان، ز هایمهارت

و  یابیدوستکه در گروه به این هدف کمک کرد انجام فعالیت  ییهاتیفعالیکی از  و

مخرب  و کنندهکمکاست که در آن کودکان به شناسایی رفتارهای  هایدوست داشتننگه

مربوط به  هایفعالیتانجام فعالیت قواعد روابط و سایر از طریق  چنینهمدوستی پرداختند. 

 مثبتی را به یهاروشکه در مقابل بدرفتاری دیگران چه  آموزندیماجتماعی  هایمهارت

کان هیجانی کود هایمهارتدر  چنینهمکنار بیایند.  هاییموقعیتکار گیرند تا با چنین 

 دتواننینمکه دیگران  آموزندیمو  که عواطفی مانند خشم را مدیریت کنند آموزندیم

 به وجود آورند. هاآناحساسات شدیدی را در 

در برابر بروز  کندیمآموزش مهارت تفکر خالق و حل مسئله به کودکان کمک 

را  بهتری یهانهیگزپرخاشگری بیابند و  رازیغبهدیگری  هایراهمشکالت در روابط، 

                                                           

1. Mash 

2. Barclays 
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 همخوان است.( 1991نژاد )شهابی  ( و1991) یسلطانبرگزینند. این نتایج با پژوهش مددی و 

زندگی باعث کاهش ناسازگاری  هایمهارتنشان داده شده است آموزش  هاپژوهشاین  در

ت کاهش مشکال درنتیجهو به بهبود مشکالت ارتباطی و  شودیمان آموزدانشاجتماعی 

 .انجامدیمرفتاری برون سازی شده 

مشکالت درون سازی شده مانند اضطراب و  شدهوانعنبا توجه به مطالب  چنینهم

ظیم که تن دهندیمهیجانی است. شواهد پژوهشی نشان  هایمهارتضعف افسردگی ناشی از 

استرس، اضطراب و افسردگی اثرگذار است و باعث تغییر  یهانشانههیجانی در کاهش 

 نقل از بادان فیروز، 2111 ،1گلداین و گروسشود )یمفرایندهای هیجانی و شناختی افراد 

زندگی آموزش شناسایی  هایمهارتدر آموزش  (.1999، حسینی و محمدی فر مکوند

 هایفعالیتو اضطراب از طریق  ینگران احساسات و تنظیم هیجانات ناخوشایند مانند غم،

 یهامؤلفهشناختی نیز یکی از  هایمهارت. آموزش ردیگیمقرار  موردتوجهساختارمند 

 که در آن ارتباط احساسات ییهایباز. انجام گرددیمه باعث تغییر هیجانات مهمی است ک

 در تو احساسی ایجاد کنند( به کودکان توانندینم هاآنبازی شوند )یمبا افکار آموزش داده 

 از طریق تغییر افکار شدت احساسات خود را مدیریت کنند. کندیمکمک 

 ن مشکالت رفتاری درونی و برونی را نشانکودکا شودیمیکی دیگر از عللی که باعث 

دهند این است که کودکان به دلیل پایین بودن سطح تفکر انتزاعی قادر به بیان هیجانات و 

 (.1991، نقل از سهرابی شگفتی 2112، 2الندریت) ستندیناحساسات خود 

 کاز نوع منفی آن بهداشت روانی کود ویژهبهسرکوب و عدم مهارت در بیان احساسات 

زندگی از طریق بازی و در قالب  هایمهارتآموزش  ارائه .اندازدیمرا به مخاطره 

غیرکالمی هیجانات خود را بروز  یهاوهیشگروهی به کودکان امکان داد به  هایفعالیت

 توانیم طورکلیبهبپردازند.  هامهارتدهند و با استفاده از تعامالت گروهی به تمرین این 

مانند مدیریت خشم، همدلی، حل مسئله، تفکر خالق و  ییهامهارت نتیجه گرفت آموزش

 .کمک کرد آزمایشارتباطی به رد فرض صفر در گروه  هایمهارت

                                                           

1. Goldin & Gross 

2. Landreth 
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 کهازآنجاییپژوهش مربوط به محدودیت جغرافیایی است،  یهاتیمحدودیکی از 

 سجامعه پژوهش به لحاظ جغرافیایی به کودکان غرب شهر تهران، محدود بوده است، پ

وط به دیگر پژوهش مرب تیمحدود تعمیم آن به مناطق دیگر باید با احتیاط صورت گیرد.

سن و دوره تحصیلی،  ازنظرپژوهش  آماری. جامعه استمحدودیت سنی جامعه پژوهش 

ساله است که در مقطع اول تا سوم دوره ابتدایی مشغول به تحصیل  7 – 9محدود به کودکان 

 رد.باید صورت گی اطیبااحتسنی و تحصیلی  یهاگروه هستند که تعمیم آن به سایر

زندگی از طریق بازی  هایمهارتبا توجه به نتایج پژوهش که نشان داده است آموزش 

با  وپرورشآموزشوزارت  گرددیمدارد، پیشنهاد  تأثیران آموزدانشبر مشکالت رفتاری 

آیند توانمندسازی و بازآموزی فر در ،شناسیروانهمکاری سایر نهادها همچون سازمان نظام 

آموزشی را برای مشاوران و روانشناسان مدارس تدارک ببینند و  یهادورهکارکنان خود، 

 هایمهارتهمچون  ییهانهیزمشرایطی را فراهم نمایند که روانشناسان و مشاوران مدارس در 

 همت هاروشاین  کارگیریبهدانش الزم را کسب کرده و در جهت  یدرمانیباززندگی و 

 گمارند.

زندگی از طریق بازی  هایمهارتبا توجه به نتایج پژوهش که نشان داده است آموزش 

دارس مشاوران و روانشناسان م گرددیمدارد، پیشنهاد  تأثیران آموزدانشبر مشکالت رفتاری 

 هایمهارترویکرد آموزش  از در برخورد با کودکانی که دچار مشکالت رفتاری هستند،

 دگی از طریق بازی استفاده نمایند تا بتوانند از میزان اختالالت رفتاری آنان بکاهند.زن

در  هاشپژوهاین  گرددیمپژوهش پیشنهاد  یهاافتهی یریپذمیتعمبرای افزایش  چنینهم

 تحصیلی به انجام برسد. یهادورهسایر مناطق جغرافیایی و سایر 
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